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Dr. Kay Scarpetta különös telefonhívást  kap egykori 

munkahelyéről, amelyet öt évvel ezelőtt kellett elhagynia. Az 

intézet vezetői székében őt váltó igazságügyi orvosszakértő  kéri 

a segítségét egy titokzatos haláleset felderítéséhez. Scarpetta az 

egykori általa igazgatott intézetben feszültséget  és zűrzavart 

talál, de nincs ideje a nosztalgiázásra. Meg kell vizsgálnia egy 

tizennégy esztendős kislány holttestét, és arra a következtetésre 

jut, hogy nem betegség végzett vele. Scarpetta – oldalán az 

elmaradthatatlan Marino nyomozóval – egyre mélyebbre ássa 

magát a kislány családjának perverzitásoktól és zavaros politikai 

vonatkozásoktól sem mentes múltjába… Közben unokahúgát, 

Lucyt és annak szeretőjét megtámadja egy ismeretlen a lány 

luxuslakásának hálószobájában. A színésznőből lett 

magánnyomozó sokkot kap, és semmire sem emlékszik. Szinte 

semmi értékelhető nyom nem maradt a támadó után. Legfeljebb a 

Lucy Ferrarijára karcolt, majd a teraszajtóra ragasztott tágra nyílt  

szem enged arra következtetni, hogy egy kiszámíthatatlan őrülttel 

van dolguk… Látszólag semmi jele annak, hogy a két eset között 

bármiféle összefüggés lenne. A nyomozás során Scarpetta előtt 

mégis egyre világosabbá válik, hogy a szálak a messzi múlt  

homályába vezetnek. 
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1. 

Sárga buldózerek túrják föl a földet és követ az öreg városrészben, 

mely a legtöbb modem háborúnál is több halált látott, és Kay Scarpetta 

szinte megállásig lassítja bérelt terepjáróját. A szeme elé táruló 

pusztítástól döbbenten bámulja a múltját meggyalázó mustársárga 

gépeket. 

– Valakinek szólnia kellett volna – mondja. 

A szándéka ezen a szürke decemberi reggelen meglehetősen ártatlan 

volt. Mindössze el akart hajtani egykori munkahelye mellett, hogy 

nosztalgiázzon egy kicsit a múlt felett, ám fogalma sem volt arról, hogy 

azt éppen bontják. Valaki szólhatott volna neki. Figyelmes és udvarias 

gesztus lett volna, ha megemlítik, vagy legalább annyit mondanak, hogy 

„Ó, mellesleg az épületet, ahol akkor dolgoztál, amikor még fiatal 

voltál, tele reményekkel meg álmokkal, és hittél a szerelemben, nos, azt 

az épületet, ami még mindig hiányzik, és amely iránt még mindig olyan 

mély érzelmeket táplálsz, épp most bontják le!” 

Az egyik buldózer meglódul, tolókarját támadásra emeli, és a zajos, 

gépies erőszak figyelmeztetően, vészjósló riadóként harsan. Hallgatnom 

kellett volna a megérzéseimre, gondolja, amint a repedezett és töredezett 

betont nézi. Az öreg épület homlokzatának hiányzik a fele. Amikor 

megkérték, hogy jöjjön vissza Richmond-ba, hallgatnia kellett volna a 

megérzéseire. 

– Kaptunk egy ügyet, és azt reméltem, ön a segítségünkre lehetne 

benne – magyarázta Dr. Joel Marcus, Virginia jelenlegi vezető 

igazságügyi orvos szakértője, az az ember, aki a helyébe lépett. 
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Mindössze tegnap délután volt, amikor felhívta telefonon, és ő nem 

hallgatott a megérzéseire. 

– Természetesen, Dr. Marcus – mondta a kagylóba, ahogy fel-alá 

járkált dél-floridai otthonának konyhájában. – Mit tehetek önért? 

– Egy tizennégy éves lányt holtan találtak az ágyában. Mindez két 

héttel ezelőtt történt, déltájban. Influenzás volt. 

Scarpettának meg kellett volna kérdeznie Dr. Marcust, hogy miért őt 

hívja. Miért pont őt? Ám nem hallgatott a megérzéseire. 

– Otthon volt, nem az iskolában? – kérdezte. 

– Igen. 

– Egyedül? – A telefont az állával a vállához szorítva megkeverte a 

Bourbonból, mézből és olívaolajból álló mixet. 

– Igen. 

– Ki találta meg, és mi a halál oka? – A fűszerpácot egy műanyag 

fagyasztótasakban veszteglő, sovány marhahátszín szeletre öntötte. 

– Az anyja talált rá. A halál okát nem tudtuk egyértelműen 

megállapítani – válaszolta a férfi. – Semmi említésre méltót nem 

találtunk vele kapcsolatban, azt leszámítva, hogy a leletei, vagy inkább 

azok hiánya, azt sugallják, hogy nem kellene halottnak lennie. 

Scarpetta a páclével borított húst fagyasztótasakostul együtt belökte a 

hűtőbe, majd kinyitotta a krumplitároló szekrényt, aztán meggondolva 

magát, újra becsukta. Inkább teljes kiőrlésű lisztből készült kenyeret 

készít. Képtelen volt nyugodtan állni, nem is beszélve az ülésről, kijött a 

sodrából, ám minden erejével megpróbált higgadtnak tűnni. Miért őt 

hívja? Meg kellett volna kérdeznie tőle. 

– Kivel lakott együtt? – kérdezte aztán Scarpetta. 

– Ha lehet, inkább személyesen venném át önnel a részleteket. – 

válaszolta Dr. Marcus. – Igen kényes ügyről van szó. 

Először Scarpetta majdnem rávágta, hogy két hétre elutazik Aspenbe, 

ám végül is a szavak nem hagyták el a száját, és már különben sem 

lenne igaz. Nem megy Aspenbe. Azt tervezte, hogy menni fog, 

hónapokon keresztül tervezte, de nem ment és nem is fog. Képtelen volt 

hazudni róla, és helyette azt a szakmai ürügyet vetette be, miszerint 

azért nem tud Richmondba utazni, mert épp egy bonyolult ügyön 
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dolgozik, egy igen nehéz, akasztásos haláleseten, amelyet az áldozat 

családja nem hajlandó öngyilkosságként elfogadni. 

– Mi a probléma az akasztással? – kérdezte Dr. Marcus, ám minél 

többet beszélt, Scarpetta annál kevesebbet hallott belőle. 

– Faji előítélet? 

– Felmászott egy fára, kötelet tekert a nyakára, aztán a háta mögött 

megbilincselte a saját kezét, nehogy meggondolja magát – válaszolta 

Scarpetta, s közben újabb szekrényajtót nyitott ki ragyogóan világos, 

vidámságot sugárzó konyhájában. – Ahogy lelépett az ágról és lezuhant, 

a második nyakcsigolyája eltörött, és a kötél hátul felgyűrte a fejbőrét, 

eltorzítva az arcát, amitől úgy nézett ki, mint aki fintorog, vagy mint 

akinek komoly fájdalmai vannak. Próbálja valaki ezt meg a bilincset 

megmagyarázni a családjának Mississippiben, mélyen Mississippi 

szívében, ahol a képmutatás általánosan elfogadott dolog, a 

homoszexualitás meg nem. 

– Soha nem jártam még Mississippiben – jegyezte meg Dr. Marcus 

nyájasan, és megeshet, a megjegyzés valójában azt jelentette, hogy 

fikarcnyit sem érdekli sem az akasztás, sem bármilyen más tragédia, 

mely nincs közvetlen hatással az ő életére, ám Scarpetta nem ezt 

hallotta, mert nem hallgatott a megérzéseire. 

– Szeretnék segíteni önnek – mondta, s felnyitott egy bontatlan 

palack extra szűz olívaolajat, bár abban a pillanatban még nem is volt rá 

szüksége –, ám valószínűleg nem a legjobb ötlet, ha belekeveredem az 

ön ügyeinek bármelyikébe is. 

Ahogy föl-le járkált rozsdamentes acél eszközökkel és csiszolt gránit 

munkalapokkal pazarul felszerelt konyhájában, elöntötte a düh, ám 

magának sem volt hajlandó beismerni. Haragudott Aspen miatt, de 

tagadta. Egyszerűen csak mérges volt, és nem akarta nyíltan 

emlékeztetni Dr. Marcust, hogy pontosan abból a pozícióból rúgták ki 

őt, melyet a férfi most boldogan betölt, és pontosan ez volt az oka 

annak, hogy elhagyta Virginiát, és soha többé nem is szándékozik 

visszatérni oda. Ám beszélgetőpartnere hosszú ideig egy szót sem szólt, 

ezért kénytelen volt ő beszélni, s elmondta neki, hogy Richmondot nem 
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igazán szívélyes körülmények között hagyta ott, amiről bizonyára maga 

Marcus is értesült. 

– Kay, az már nagyon régen volt - válaszolta a férfi, és Scarpetta volt 

annyira profi és tiszteletteljes, hogy Dr. Marcusnak hívja a másikat, aki 

meg most egyszerre „lekayezi”. Megijedt attól, hogy mennyire az 

elevenébe vágott az, hogy a férfi Kaynek hívja, ám azzal csitítgatta 

magát, hogy a másik csak barátságos és közvetlen próbál lenni, ő pedig 

önérzetes és túlérzékeny, és talán féltékeny is rá, és azt kívánja, bárcsak 

kudarcot vallana! Odáig elment, hogy kicsinyességgel vádolta meg 

önmagát. Érthető, hogy Kaynek hívja, s nem Dr. Scarpettának, 

magyarázta önmagának, és nem volt hajlandó odafigyelni az érzéseire. 

– Most már új kormányzónk van – folytatta a férfi. – Valószínűleg 

azt sem tudja, hogy ön kicsoda. 

Most meg arra célozgat, hogy Scarpetta olyan jelentéktelen és 

sikertelen, hogy a kormányzó soha nem hallott róla. Dr. Marcus 

inzultálta őt. Badarság, ellenkezett önmagával. 

– Az új kormányzónkat túlságosan is leköti a szövetségi állam óriási 

költségvetési hiánya, meg az a rengeteg potenciális terroristatámadásra 

alkalmas célpont, amely itt van nekünk Virginiában… 

Scarpetta megdorgálta magát, amiért ilyen negatívan viszonyul az 

utódjához. A férfi nem akart mást, csupán segítséget kérni egy bonyolult 

ügyben, és miért ne kereshette volna meg őt? Egyáltalán nem szokatlan, 

hogy a jelentősebb cégek ismét felveszik a kapcsolatot egykori vezető 

beosztású alkalmazottaikkal, ha tanácsra vagy konzultációra van 

szükségük. Ő pedig nem megy Aspenbe, emlékeztette önmagát. 

– …meg itt vannak a nukleáris erőművek, egy rakás katonai 

támaszpont, az FBI-akadémia, a nyílt titokként kezelt ClA-kiképzőtábor 

meg a Nemzeti Bank. Semmi gondja nem lesz a kormányzóval, Kay! 

Hogy teljesen őszinte legyek, tulajdonképpen túl ambiciózus, túlságosan 

lekötik őt washingtoni aspirációi ahhoz, hogy azzal foglalkozzon, ami 

az én hivatalomban történik. – Dr. Marcus egyre csak beszélt és beszélt 

bársonyos déli akcentusával, megpróbálta megszabadítani Scarpettát 

abbéli rögeszméjétől, miszerint akármilyen problémát vagy felhajtást 
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keltene azzal, ha visszamenne azok után, hogy öt évvel korábban 

gyakorlatilag elüldözték onnan. Nem sikerült teljesen meggyőznie, ám 

Scarpettának eszébe jutott Aspen. Eszébe jutott Benton és az, hogy a 

férfi most Aspenben van, nélküle. Ideje, mint a tenger, gondolta, így 

akár el is vállalhat még egy ügyet, mert váratlanul időmilliomos lett. 

Scarpetta lassan hajt körbe a tömb körül, amelyben felnőtt életének 

kezdeti szakaszában dolgozott, mely most – úgy érzi – annyira 

befejeződött, amennyire valami csak befejeződhet. Porfelhők úsznak a 

levegőben, ahogy a gépek óriási sárga rovarokként lerohanják egykori 

épületének csontvázát. Fémkarok és markolólapátok koccannak és 

puffannak betonnak meg épülettörmeléknek. Teherkocsik meg 

földhordó gépek dülöngélnek és zötykölődnek. Kerékabroncsok 

ropognak, acélhevederek zakatolnak. 

– Nos – szólal meg Scarpetta –, örülök, hogy láthatom ezt. De 

valakinek szólnia kellett volna róla. 

Pete Marino, az utasa némán bámulja, ahogy a zömök épület, a banki 

negyed külső perifériáján felhúzott ütött-kopott létesítmény a föld 

színével válik egyenlővé. 

– Annak is örülök, hogy te is látod, kapitány – teszi hozzá, bár 

útitársa már nem kapitány, ám amikor annak nevezi, ami ugyan nem 

esik meg gyakran, akkor kedveskedni próbál neki. 

– Csak amit a doktor elrendelt – morogja a férfi szarkasztikus 

hangnemben, ami egyébként a leggyakoribb hangszín nála, olyan, mint 

a középspektrumú C a zongorán. – És igazad van. Valakinek szólnia 

kellett volna neked róla, és ennek a valakinek pedig éppen annak a 

gerinctelen csúszómászónak kellett volna lennie, aki elfoglalta a 

helyedet. Könyörög, hogy repülj ide, amikor öt évig még Richmond 

közelében sem jártál, és arra sem veszi a fáradságot, hogy elsusogja, 

lebontják az öreg kasztnit. 

– Biztos vagyok benne, hogy eszébe sem jutott – mondja a doktornő. 

– Az a kis pöcs – fakad ki Marino. – Már most gyűlölöm. 

Ezen a reggelen Marino szándékosan öltötte magára legfenyegetőbb 

külsejét: fekete terepnadrágot, fekete rendőrbakancsot, széldzsekit és 
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LAPD feliratú baseballsapkát visel. Scarpetta számára egyértelmű: a 

férfi eltökélte magát, hogy a kemény, nagyvárosi kívülálló szerepét 

fogja játszani, mert még mindig neheztel azokra az emberekre ebben a 

makacs kisvárosban, akik rosszul vagy tiszteletlenül bántak vele, vagy 

akik ide-oda ugráltatták, amikor itt volt nyomozó. Ritkán suhan csak át 

rajta, hogy amikor megdicsérték, felfüggesztették, áthelyezték vagy 

lefokozták, rendszerint megérdemelte, és hogy amikor az emberek 

komiszan viselkednek vele, rendszerint ő az, aki kiprovokálja ezt 

belőlük. 

Az ülésen lomhán elterülő Marino – akinek napszemüveg van az 

orrán – látványa kissé ostobának hat Scarpetta szemében, aki pontosan 

tudja, hogy a férfi minden, a celeb- meg a sztárvilággal kapcsolatos 

dolgot gyűlöl, és hogy kifejezetten rühelli a szórakoztatóipart és azokat 

az embereket – a zsarukat is beleértve –, akik kétségbeesett 

elszántsággal próbálnak bekerülni oda. A sapka jól eltalált ajándék volt 

unokahúgától, Lucytól, aki nemrégiben nyitott egy irodát Los 

Angelesben, vagy ahogy Marino nevezi, Los Angelesben. Itt van hát 

Marino, aki most visszatért az ő megtévedt városába, Richmondba, és 

úgy koreografálta meg vendégszereplését, hogy pontosan annak 

öltözött, ami nem ő. 

– He! – tűnődik el mély hangon. – Nos, ennyit Aspenről. Gondolom, 

Benton eléggé ki van kattanva miatta. 

– Tulajdonképpen ő is valami ügyön dolgozik – válaszolja Scarpetta. 

– Valószínűleg még jól is jön neki néhány nap csúszás. 

– A lószart néhány nap! Soha semmi nem tart néhány napig. 

Fogadok, hogy nem is fogsz elmenni Aspenbe. Milyen ügyön dolgozik? 

– Nem mondta, és én nem kérdeztem – hangzik a válasz, és ez 

minden, amit mondani szándékozik, mert nem akar Bentonról beszélni. 

Marino kinéz az ablakon, elcsendesedik egy pillanatra, és Scarpetta 

szinte hallja, amint a Benton Wesley-vel való kapcsolatán jár az agya, 

és tudja, Marino töpreng rajtuk, valószínűleg megállás nélkül, és 

többnyire nem épp az ő kedvére való módon. A lelke mélyén tudja, 
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hogy eltávolodott Bentontól – fizikai értelemben –, amióta ismét együtt 

vannak, és haraggal vegyes szégyen borítja el arra a gondolatra, hogy 

Marino leleplezheti ezt az érzést. Ha lesz valaki, aki rájön, akkor 

Marino lesz az. 

– Nos, átkozottul nagy kár Aspen miatt – jegyzi meg Marino. –Ha 

rólam lenne szó, nekem igencsak elborulna az agyam. 

– Jól nézd meg! – mondja Scarpetta, arról az épületről beszélve, 

melyet közvetlenül a szemük előtt bontanak le. – Most nézd meg, amíg 

itt vagyunk! – mondja, mert nem akar beszélni sem Aspenről, sem 

Bentonról, sem arról, hogy miért nincs most vele, vagy hogy milyen 

lehetne, meg hogy milyen nem. Amíg Benton annyi éven keresztül 

odavolt, lelkének egy része vele együtt tűnt el. És bár a férfi visszajött, ő 

nem lett ugyanaz az ember, aki volt, és nem tudja, mi történhetett. 

– Nos, úgy hiszem, épp ideje volt, hogy lebontsák ezt a helyet – 

mondja Marino, és megint kinéz az ablakon. – Gondolom, az Amtrakt 

miatt. Úgy rémlik, hallottam valamit róla, valamit arról, hogy egy új 

parkolót kell idelent építeni, mert újra meg akarják nyitni a Fő utcai 

állomást. Már nem emlékszem, kitől hallottam. Nem mostanában 

történt. 

– Jó lett volna, ha ezt korábban elmondod – mondja a nő. 

– Már jó ideje történt. Arra sem emlékszem, hogy kitől hallottam. 

– Jó, ha tudok az efféle információkról. 

Marino ránéz. 

– Nem hibáztatlak azért, mert rosszkedvű vagy. Figyelmeztettelek 

előre, hogy nem kellene idejönnünk. És most nézd csak, mibe botlunk 

azonnal! Még egy órája sem vagyunk itt, és nézd meg! A régi 

épületünket egy házromboló vasgolyóbissal zúzzák porrá. Ha engem 

kérdezel, ez rossz előjel. Körülbelül két mérföld per órás sebességgel 

döcögsz. Talán nem ártana gyorsítani. 

– Nincs rossz kedvem – válaszolja Scarpetta. – De szeretek tudni 

arról, ami történik. 

Lassan vezet, egyre csak régi munkahelyének épületét bámulja. 

– Én mondom neked, ez rossz előjel – erősködik a férfi, és a társára 

néz, majd ki az ablakon. 
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Amíg a rombolást nézi, Scarpetta nem gyorsít fel, és a valóság lassan 

süllyedni kezd körülötte, olyan lassan, ahogy ő halad a tömb körül. A 

vezető igazságügyi orvos szakértő és a törvényszéki orvostani 

tudományok laboratóriumi részlegének egykori hivatalépülete egyenes 

úton halad afelé, hogy a felújított és újra üzembe állított Fő utcai 

vasútállomás parkolóépületévé váljon, noha az állomás egyébként 

egyetlen vonatot sem látott az alatt az évtized alatt, amíg ő és Marino itt 

élt és dolgozott. Az ormótlan gótikus stílusú állomást alvadt vér színű 

kőkockákból húzták fel, és hosszú éveken keresztül téli álmot aludt, ám 

néhány hatásvadász, határozott tollvonás következtében az épület 

butikhalmazzá alakult át, melyek aztán hamarosan tönkrementek, aztán 

állami hivatalok kaptak benne helyet, amelyekben szintén hamar 

lehúzták a redőnyt. Magas toronyórája konstans volt a látóhatáron, 

éberen őrködött az 1-95-ös út és a vasúti felüljárók messzeségbe nyúló, 

ívelt hajlatai felett, kísérteties, fehér számlap volt, melynek finommívű 

ötvösmunkával készült mutatóit az idő vasfoga dermesztette 

mozdulatlanná. 

Richmond nélküle lépett tovább. A Fő utcai állomást új életre 

keltették, és az Amtrak központja lett. Az óra működik. Tizenhat 

perccel múlt nyolc. A toronyóra nem működött azokban az években, 

amikor hűségesen követte Scarpettát kocsijának visszapillantó tükrében, 

miközben ő oda-vissza ingázott, hogy gondját viselje a holtaknak. Az 

élet Virginiában ment tovább, és senki nem vette a fáradságot, hogy ezt 

elmondja neki. 

– Nem tudom, mire számítottam – mondja, s kipillant az oldalsó 

ablakon. – Talán arra, hogy kirámolják, hogy raktárnak, levéltárnak 

használják vagy állami limlomok tárolására. De arra nem, hogy 

lebontják. 

– Az az igazság, hogy kénytelenek voltak lebontani – dönt Marino. 

– Nem tudom miért, de soha nem gondoltam volna, hogy megteszik. 

– Nem mondhatni, hogy a világ építészeti remekművei közé tartozna 

– mondja a férfi, s mintha hirtelen ellenségessé válna az öreg épülettel 
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szemben. – Tömör betonszar az 1970-és évekből. Gondolj csak arra a 

rengeteg meggyilkolt emberre, akik megfordultak odabent! AIDS-esek, 

elüszkösödött sebeikbe belehaló hajléktalanok. Megerőszakolt, 

megfojtott és halálra késelt nők meg gyerekek. Hibbantak, akik épületek 

tetejéről ugrottak le, vagy vonatok elé vetették magukat. Nincs egyetlen 

olyan eset sem, amit ez a kóceráj ne látott volna. Nem is beszélve 

azokról a rózsaszín, gumiszerű hullákról az anatómiai részleg 

padlósüllyesztéses tartályaiban. Na, az mindennél jobban kiverte nálam 

a biztosítékot! Emlékszel, hogyan szokták kiemelni őket azokból a 

kádakból, láncokkal megkötözve meg kampókkal a fülükben? Az összes 

anyaszült meztelen és rózsaszín, mint a három kismalac, valamennyi 

felhúzott lábbal. – Ő is felhúzza a térdét, hogy megmutassa: fekete 

terepnadrággal fedett térd emelkedik az autó napellenzője felé. 

– Nem olyan régen még nem tudtad így felemelni a lábad – jegyzi 

meg Scarpetta. – Alig három hónappal ezelőtt még behajlítani is alig 

tudtad. 

– He? 

– Komolyan beszélek. Már akartam említeni, hogy milyen fitt 

kezdesz lenni. 

– Még egy kutya is fel tudja emelni a lábát, doki – viccelődik 

Marino, ám a hangulata szemmel láthatóan javult a bóktól, és Scarpetta 

rosszul érzi magát amiatt, hogy nem dicsérte meg korábban. – 

Feltételezve, hogy a szóban forgó kutya kan. 

– Komolyan mondom. Le vagyok nyűgözve. – Éveken át aggódott 

amiatt, hogy egészségileg gyalázatos életmódja egyszer majd végez a 

férfival, és amikor végre rászánja magát a küzdelemre, akkor hónapokig 

meg sem dicséri érte. Le kell bontani egykori munkahelyének az 

épületét ahhoz, hogy valami kedveset mondjon neki. – Sajnálom, hogy 

még nem mondtam – teszi hozzá. – De remélem, nem csak fehérjén és 

zsíron élsz. 

– Most már floridai srác vagyok – mondja Marino vidáman. – A 

South Beach-i diétán, de az biztos, mint a halál, hogy nem lófrálok 

odakint South Beachen. Buzi bohócokon kívül semmi nincs odalent. 
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– Borzasztó dolog ilyet mondani! – válaszolja Scarpetta, mert utálja, 

amikor a másik így beszél, aki éppen ezért teszi. 

– Emlékszel a sütőre odalent? – folytatja Marino a nosztalgiázást. – 

Mindig lehetett tudni, hogy mikor égetik a hullákat, mert olyankor 

füstölni kezdett a kémény. – A krematórium fekete kéménykürtőjére 

mutat a viharvert, agg épület tetején. – Amikor megláttam, hogy 

beizzítanak odalent, semmi kedvem nem volt idekint kocsikázni, és azt 

a levegőt szívni. 

Scarpetta elgurul az épület hátulja mögött, ami még mindig 

érintetlen, és pontosan ugyanúgy néz ki, mint amikor legutoljára látta. A 

parkoló – egy nagy, sárga traktort leszámítva – teljesen üres: a behemót 

szinte pontosan ugyanott vesztegel, ahol ő szokott megállni, amikor 

főnök volt itt – közvetlenül jobbra a most bezárt, masszív, alkóvszerű 

ajtótól. Egy pillanatra szinte hallja, amint az az ajtó tiltakozva és 

sikoltozva, nyikorgón döcögni kezd, ahogy odabent valaki rácsap a 

nagy, zöld és piros gombok egyikére. Hangokat hall, halottaskocsik és 

mentőautók morajlását, kinyíló, majd becsapódó ajtókat és a hordágyak 

kerekeinek meg lábainak kotyogását és kattogását, amint letakart 

holttesteket görgetnek rajtuk fel-alá a rámpán, holtakat ki és be, éjjel és 

nappal, nappal és éjjel, vég nélkül, szakadatlanul. 

– Jól nézd meg! – mondja Marinónak. 

– Már megtettem, amikor először kerülted meg a tömböt – érkezik a 

válasz. – Azt tervezed, hogy egész nap itt fogunk körözni? 

– Kétszer megyünk körbe. Jól nézd meg! 

A Fő utcán balra fordul, majd kissé gyorsabban körbehajt a bontási 

terület körül, s közben az jár a fejében, hogy igen hamar a környék 

pontosan úgy fog kinézni, mint egy frissen amputált végtagcsonk. 

Amikor ismét a látóterükbe kerül a parkoló, észrevesz egy olajzöld 

nadrágba és fekete dzsekibe öltözött férfit: közvetlenül a nagy, sárga 

traktor mellett állva matat valamit a motornál. Innen látja, hogy baj van 

a géppel, és azt kívánja magában, bármit is bütyköl a munkás a 

motoron, bárcsak állna már el a hatalmas hátsó kerék elől! 
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– Azt hiszem, talán itt kellene hagynod a sapkádat az autóban – 

mondja Marinónak. 

– He? – fordította Marino nagy, viharvert arcát a nő felé. 

– Jól hallottad. Apró baráti tanács, a saját érdekedben! – mondja, 

miközben a traktor és a férfi eltávolodik, majd végleg eltűnik mögötte. 

– Mindig előrukkolsz valami baráti tanáccsal, és mindig az én 

érdekemben – hangzik a válasz. – És soha nem az. – Leveszi a LAPD 

feliratú sapkát, és aprólékosan szemügyre veszi; kopasz fején 

izzadságcseppek csillognak. Az a kevéske őszülő hajzat, ami a 

természet jóságos könyörületéből megmaradna a fején, szántszándékkal 

hiányzik. 

– Nem mesélted még el, hogy miért kezdted el borotválni a fejed – 

szólal meg a doktornő. 

– Nem kérdezted. 

– Hát most kérdezem. – Észak felé kanyarodik, el az épülettől, a 

Broad Street felé, és most már a megengedett maximális sebességre 

gyorsít. 

– Így stílusos – válaszolja a férfi. – A lényeg az, hogyha nincs elég 

hajad, akár teljesen meg is szabadulhatsz tőle. 

– Feltételezem, ez így logikus – mondja a nő. – Legalább annyira, 

mint bármi más. 
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2. 

Edgar Allan Pogue csupasz lábujjait bámulja, miközben a kerti 

székben üldögél. Elmosolyodik, és azon elmélkedik, miképp 

reagálnának az emberek, ha megtudnák, hogy most már Hollywoodban 

is van egy otthona. Ez nem az állandó, hanem a második otthona, 

emlékezteti magát. Neki, Edgar Allan Pogue-nak van egy második 

otthona, ahova bármikor eljöhet, ha napsütésre, kikapcsolódásra és 

egyedüllétre van szüksége. 

Senki sem fogja firtatni, hogy melyik Hollywoodról van szó. A 

Hollywood szóra mindenkinek azonnal a hegy közepén feszítő 

hatalmas, hófehér felirat jut az eszébe, falakkal körbevett magánpaloták, 

felnyitható tetejű sportkocsik és az áldott szépségek, az istenek. 

Soha senkinek nem fordulna meg a fejében, hogy Edgar Allan Pogue 

Hollywoodja Broward megyében van, körülbelül egyórányi autóútra 

észak felé Miamitól, és egyáltalán nem vonzza a gazdagokat és a 

hírességeket. Meg fogja említeni az orvosának, gondolja, s árnyalatnyi 

fájdalom suhan át rajta. Úgy lesz, az orvosa tudja meg elsőként, és 

legközelebb majd gondoskodik arról, hogy ne legyen hiány az influenza 

elleni védőoltásból, gondolja Pogue egy csipetnyi félelemmel. Egyetlen 

orvos sem fosztaná meg soha hollywoodi pácienset az influenza elleni 

védőoltástól, mindegy, mekkora a hiány, jut végül döntésre Pogue, s 

árnyalatnyi düh ébred benne. 

– Látod, drága anyám, itt vagyunk. Valóban itt. És ez nem álom – 

mondja Pogue olyan selypítéssel, mint akinek az ajka és a nyelve 

mozgását akadályozó tárgy került a szájába. 
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Egyenletes, fehérített fogaival erősebben ráharap a ceruzára. 

– És te még azt hitted, hogy soha nem jön el ez a nap! – beszél 

tovább a ceruzával a szájában, s egy csepp nyál csordul ki alsó ajkán és 

csusszan le az állára. 

„Nem tudsz felmutatni semmit, Edgar Allan! Kudarc, kudarc, 

kudarc! – Rágcsálja a ceruzát, miközben utánozza anyja rosszindulatú, 

elmosódott, részeges hangját. – Lúzer vagy, Edgar Allan, az vagy. 

Vesztes, vesztes, vesztes.” 

Kerti széke pontosan a szellőzetlen, áporodott levegőjű nappali 

kellős közepén áll, és egyszobás garzonja majdnem a Garfield utcára 

néző második emeleti szabványlakások közepén található. Az utcát az 

egykori amerikai elnökről nevezték el, és kelet-nyugati irányban 

összeköti a Hollywood sugárutat és a Sheridant. A halványsárga 

díszvakolattal borított kétszintes komplexumot érthetetlen okból 

Garfield-udvarnak nevezik, leszámítva a teljesen egyértelmű 

magyarázatot, vagyis az alapokat teljességgel nélkülöző hatásvadász 

reklámot. Nincs itt udvar, még egy árva fűszál sem, csupán egy parkoló 

és három csenevész pálmafa, cakkos leveleikkel, melyek Pogue-ot 

azokra a megcsonkított, foszlányos szárnyú pillangókra emlékeztetik, 

amelyeket gyerekként előszeretettel tűzdelt kartonpapírra. 

„Nem elég az életerő a fában. Ez a te problémád.” 

– Hagyd abba, anyám! Azonnal hagyd abba! Nem való így beszélni. 

Amikor két héttel ezelőtt kibérelte a garzont, Pogue-nak a szeme sem 

rebbent az ár hallatán, bár a havi kilencszázötven dollár vérlázító a 

richmondi árakhoz képest, már ha fizetne bérleti díjat Richmondban. 

Ám nem könnyű tisztességes szállást találni errefelé, és amikor a 

tizenhat órás vezetés után végül megérkezett Broward megyébe, 

fogalma sem volt, merre kezdje a keresést, így kimerülten bár, de a 

lelkesedéstől felvillanyozva elkezdett cirkálni a városban; megpróbálta 

feltérképezni magának, lakást keresett, mert nem akart motelszobában 

megszállni, még egyetlen éjszakára sem. Öreg, fehér Buickja dugig volt 

tömve a holmijaival, és nem akart esélyt adni arra, hogy valami 
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fiatalkorú csavargó feltörje a járművet, és ellopja belőle a 

videomagnóját meg a tévéjét, nem is beszélve a ruháiról, 

pipereszereiről, laptopjáról, meg a parókáról, a kerti székről, a lámpáról, 

ágyneműkről, könyvekről, papírokról, ceruzákról, meg a dédelgetett 

golfütőjéhez használt, többüvegnyi vörös, fehér és kék retusálófestékről, 

no meg néhány más életbevágóan fontos személyes vagyontárgyról, 

többek között néhány régi barátjáról. 

– Iszonyatos volt, anyám – meséli újra a történetet, mert mindent 

megtenne azért, hogy elhallgattassa részeg zsörtölődését. – Arra 

kényszerítettek, hogy azonnal elhagyjam a mi kis bájos déli 

városkánkat, bár nem örökre, természetesen nem. Most, hogy már van 

egy másik lakásom is, természetesen ingázni fogok Hollywood és 

Richmond között. Te és én mindig is Hollywoodról álmodoztunk, és 

most, mint hajdan a telepesek a szekérkaravánon, elindultunk, hogy 

megcsináljuk a szerencsénket, nem igaz? 

Számítása beválik. Sikerült a festői tájon átvezető útra terelnie anyja 

figyelmét, mely elkerüli a lúzereket és a nem elég életerőt. 

– Csak tudod, nem éreztem magam túlságosan szerencsésnek először, 

amikor valahogy lekeveredtem az Északi huszonnegyedik utcáról, és 

egy istenverte, Libéria nevezetű nyomornegyedben lyukadtam ki, 

közvetlenül a fagyiskocsi mögött. 

Úgy beszél, mintha a ceruza a szájában zabla volna. A ceruza 

helyettesíti a füstöt, nem mintha egészségügyi okok miatt ellenezné, 

vagy rossz szokásnak tartaná a dohányzást, sokkal inkább az ár az 

akadályozó tényező. Pogue kifejezetten szereti szivarral kényeztetni 

magát. Igen kevés másfajta szenvedélynek hódol, ám szüksége van az 

Indiosra, Cubitára és az A Fuentére, ám legfőképpen a Cohibára, Kuba 

mágikus csempészárujára. Imádja a Cohibát. és tudja jól, hol szerezheti 

be, és minden megváltozik, amikor a kubai dohányfüst megérinti 

megviselt tüdejét. A tisztátalanság az, ami megöli a tüdőt, ám a valódi, 

hamisítatlan kubai dohány gyógyító erejű. 

– El tudod hinni? Egy fagyiskocsi azzal az édes, gyermeteg 

csilingelésével, meg ezek a kis néger kölykök, amint odarohannak, 
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kezükben aprópénzzel, hogy fagylaltra váltsák, és lám csak, itt vagyunk 

a gettó, a háborús zóna kellős közepén, és már a nap is lement. Fogadni 

mernék, hogy igen gyakori a lövöldözés éjjelente Libériában. 

Természetesen kijutottam onnan, és csodával határos módon sikerült a 

város egy jobb részében kikötnöm. Végül is épen és egészségesen 

eljuttattalak Hollywoodba, anyám, nem igaz? 

Valahogy kikeveredett a Garfield utcára: kocsijával lassan haladt el 

az apró, egyszintes, stukkódíszítésű házak, kovácsoltvas kerítések, 

beredőnyözött ablakok, fedett autóbeállók és pázsitparcellák mellett, 

mely utóbbiak méretük miatt alkalmatlanok arra, hogy úszómedencét 

építsenek rájuk. Édes kis rezidencia valamennyi, melyeket alighanem az 

ötvenes meg a hatvanas években húztak fel, és évtizedeken át vissza-

visszatérő, szörnyűséges hurrikánokat, zötyögő, döcögő demográfiai 

változásokat és könyörtelen ingatlanadó-emeléseket éltek túl, pedig az 

elűzi az ott lakókat, s újakat vonz a helyükre, olyanokat, akik 

valószínűleg nem beszélnek angolul, de lehet, hogy nem is akarnak. A 

negyed mégis túlélte mindezt. 

És akkor, amikor éppen a gondolatsor végére jutott, az apartman 

komplexum, mint valami látomás, betöltötte előtte a szélvédőt. 

Az épület elejére tábla van kifüggesztve, melyen a GARFIELD 

UDVAR felirat áll, alatta pedig telefonszám. Pogue a látomásra azzal 

reagált, hogy azonnal lehúzódott a parkolóba, és lefirkantotta a számot, 

majd a legközelebbi benzinkútnál a nyilvános telefonon késedelem 

nélkül fel is tárcsázta. Igen, volt is egy kiadó lakás, és egy órán belül le 

is zajlott első és reményei szerint egyetlen találkozása Benjamin P. 

Shupe-pal, a bérbeadóval. 

Nem lehet, nem szabad. Shupe egyfolytában csak ezt hajtogatta, 

mialatt az asztal túloldalán ücsörgött Pogue-gal szemben a földszinti 

irodában, amely meleg volt és levegőtlen, s megmérgezte Shupe 

kölnijének erőszakos, mindent elnyomó szaga. Ha légkondicionálást 

akar, akkor magának kell megvennie az ehhez szükséges speciális 
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ablakot. Magától függ az egész. Ám ez az év tuti időszaka, tudja, amit 

szezonnak hívnak. Kinek kell ilyenkor légkondicionálás? 

A Benjamin P. Shupe szájában villogó hófehér műfogsor 

fürdőszobacsempére emlékeztette Pogue-ot. Az arannyal futtatott 

nyomornegyed-fejedelem idegesítően dobolt mutatóujjával az 

asztallapon, gyémántberakásos karikagyűrűjét villogtatva. És még 

szerencsésnek mondhatja magát! Az évnek ebben az időszakában 

mindenki itt akar lenni. Tíz ember vár arra, hogy kivegye ezt a lakást. 

Shupe, a gettókirály olyan ívű mozdulatot tett, ami a lehető 

legelőnyösebbnek bizonyult arany Rolexe számára, nem lévén annak 

tudatában, hogy Pogue sötétített üvegű szemüvege csak álca, borzas, 

hosszú, fekete göndör haja pedig paróka. 

– Két nap múlva már húszan lesznek. Ami azt illeti, tényleg nem 

kellene kiadnom magának ilyen olcsón. 

Pogue készpénzzel fizetett. Sem foglaló, sem bármi egyéb biztonsági 

intézkedés nem volt szükséges, nem szegeztek neki kérdéseket, és a 

személyazonosságát sem kellett bizonyítania. Három hét múlva újra 

készpénzben fizet januárra, ha úgy dönt, hogy továbbra is fenntartja 

második otthonát Hollywood főszezonjában. De Pogue most még nem 

tudja pontosan, hogy alakul majd az újév eleje. 

– Dolog van, dolog van – motyogja maga elé, miközben az egyik 

temetkezési vállalkozás képes folyóiratát lapozgatja, mely magától 

nyílik ki az urna- és kegyeleti emléktárgy kollekciónál, ő pedig a 

combjára fekteti a magazint, és tanulmányozni kezdi a színes képeket, 

melyeket mostanra már unalomig ismer. A kedvenc urnája pompás 

borítójú könyveket formázó, ónötvözet ládika, tetején lúdtoll pennával, 

és arról fantáziál, hogy a könyvek Edgar Allan Poe hajdani kötetei, azé 

a költőé, akiről ő a nevét kapta, és azon tűnődik, vajon hány száz dollárt 

kóstálna az elegáns urna, ha rászánná magát, és felhívná a megadott 

zöld számot. 

– Egyszerűen csak telefonálnom kellene és leadni a rendelést – 

mondja játékosan. – Egyszerűen csak meg kellene tennem, ugye, 

anyám? – incselkedik vele, mintha lenne telefonja, és akár abban a 
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pillanatban tárcsázhatna. – Ó, az tetszene, nem igaz? – Megérinti az 

urna képét. – Tetszene neked Edgar Allan urnája, nem igaz? Nos, 

mondok neked valamit. Addig nem történik semmi, amíg nincs valami 

ünnepelnivalónk, és pillanatnyilag a munkám nem a tervek szerint 

halad, anyám. Ó igen, jól hallottad! Attól tartok, egy kis kellemetlenség 

támadt. 

„Nagy lúzer, az vagy.” 

– Nem, drága anyám. Ennek semmi köze a lúzerséghez. –Megrázza a 

fejét, és tovább lapozza a magazint. – No mármost, ne kezdjük ezt újra! 

Hollywoodban vagyunk. Hát nem kellemes ez így? 

A nem messze tőlük északra, a víz mellé épített, lazacszínűre vakolt 

házra gondol, és túláradnak benne a kusza érzelmek. A tervnek 

megfelelően megtalálta a házat. A tervnek megfelelően be is jutott. 

Aztán minden balul ütött ki, és most semmi ünnepelnivalója nincs. 

– Hibás gondolkodás, hibás gondolkodás. – Két ujjal megpöcköli a 

homlokát, úgy, ahogy az anyja szokta. – Nem így kellett volna 

történnie. Mit tegyek, mit tegyek? A kis hal megszökött. – Ujjaival 

úszást mímel a levegőben. – Otthagyta a Nagy Halat. –Most már 

mindkét karjával úszik a levegőben. – A kis hal elment valahova, én 

pedig nem tudom, hova, de nem is érdekel, tényleg nem. Mert a Nagy 

Hal még mindig ott van, én pedig lerohantam a kis halat, és ennek a 

Nagy Hal valószínűleg egyáltalán nem örül. Hamarosan már lesz mit 

ünnepelni. 

„Elmenekült? Hát ez meg mekkora ostobaság? Nem kaptad el a kis 

halat, és most azt hiszed, a naggyal boldogulsz? Akkora vesztes vagy! 

Hogy lehetsz az én fiam?” 

– Ne beszélj így, anyám! Ez annyira nem helyénvaló – mondja, és 

fejét lehorgasztva görnyed a temetkezési magazin fölé. 

Az asszony olyan tekintettel mered rá, amivel akár egy jelzőtáblát is 

a falhoz lehetne szegezni, és az apja nevet is adott ennek a hírhedt 

pillantásnak. A szőrös szemgolyó, így hívta. Edgar Allan Pogue soha 

nem volt képes rájönni, hogy miért nevez valaki szőrös szemgolyónak 

egy olyan rémisztő pillantást, mint amilyen az anyjáé. A szemgolyó 
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nem is szőrös. Soha nem hallott még szőrös szemről, és ha lenne ilyen, 

arról tudna. Nem sok minden van, amit ő nem tud. 

A padlóra ejti a képesújságot, és feltápászkodik a sárga-fehér kerti 

székből, majd kiveszi golfütőjét a sarokból, ahol tartja. A lehúzott 

redőnyök nem engedik át a napfényt a szoba egyetlen ablakán, kellemes 

félhomályt borítva a helyiségre, melyet csak alig tör meg a padlón 

magányosan árválkodó lámpa fénye. 

– Lássuk csak! Mi a mai teendőnk? – motyog tovább a ceruzával a 

szájában; hangosan beszél a szék alatt heverő bádogdobozhoz, majd 

megragadja az ütőt, megvizsgálja vörös, fehér és kék csillagait meg 

sávjait, melyeket saját kezűleg festett rá, számoljunk csak, pontosan 

száztizenegy alkalommal. Fehér zsebkendővel szeretetteljesen fényesre 

simogatja az ütőt, majd a kezét dörzsöli az anyaggal, dörzsöli, egyre 

csak dörzsöli. – Valami különlegeset kellene ma tennünk. Úgy érzem, 

eljött az ideje, hogy kiránduljunk egyet. 

Könnyed léptekkel a falhoz megy, kiveszi a ceruzát a szájából s az 

egyik kezébe fogja, az ütő a másikban, elfordítja a fejét, és ráhunyorog a 

kopott, bézsszínű rajztáblán lévő, még alig elkezdett nagyméretű rajz 

vázlatára. A tompa végű szénbelet finoman egy nagy, bámuló szemhez 

érinti és megvastagítja a szempilláit. A ceruza nedves, és ahogy rajzol, 

kissé bemélyed hüvelyk- és mutatóujja találkozásánál. 

– Kész is vagyunk. – A férfi hátralép, ismét oldalra hajtja a fejét, 

elégedetten vizslatva az óriási, bámuló szemet meg az arc ívét, s a 

golfütő megrándul a másik kezében. – Nem említettem véletlenül, 

milyen különösen csinos vagy ma? Hamarosan olyan szépen kivirul az 

arcod, igen, kipirul és rózsás lesz, mintha sokáig időztél volna a napon. 

A füle mögé dugja a ceruzát, s az arca elé emeli a kezét, széttárja 

ujjait, hajlítgatja és forgatja őket, minden egyes ízületet, ráncot, 

sebhelyet és vonalat szemügyre vesz rajta, aztán a finom barázdákat is 

apró, gömbölyded körmein. A levegőt masszírozza, figyeli a karcsú 

izmok táncát, s közben azt képzeli, hogy hideg bőrt dörzsöl, kidolgozza 

a kihűlt, renyhe vért a bőr alatti szövetekből, s egyre csak dagasztja a 
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húst, ahogy kimasszírozza a halált, és szép, rózsás ragyogást pumpál a 

helyére. Az ütő megrándul a másik kezében, és elképzeli, hogy 

meglendíti. Hiányolja tenyeréről a krétaport és a lendülő ütő keltette 

érzést, s összerándul a vágytól, hogy a szemmel együtt a falhoz 

passzírozza az ütőt, de nem teszi, nem teheti, az tilos, így inkább fel-alá 

járkál, a szíve vadul ver mellkasában, és ő nagyon frusztrált. Annyira 

frusztrálja a kupleráj. 

A garzon csupasz, ám maga a megtestesült rendetlenség: apró 

konyhájában a munkalapon szanaszét hevernek a papírszalvéták, a 

műanyag tányérok, a konyhai eszközök meg a dobozos ételek, valamint 

a többzacskónyi makaróni és egyéb tészta, mert Pogue nem vette a 

fáradságot, hogy bepakolja őket a piciny helyiség egyetlen szekrényébe. 

Egy fazék és egy serpenyő ázik a hideg, zsíros vízzel teli mosogatóban. 

A foltos, kék szőnyegen textiltasakok, ruhák, könyvek, ceruzák és olcsó 

írólapok hevernek szanaszét. Pogue szállását kezdi betelíteni 

konyhaművészetének és szivarjainak – no meg saját pézsmaszagú, 

izzadt kipárolgásának – poshadt aromája. Nagyon meleg van odabent, 

és ő meztelen. 

– Úgy hiszem, vetnünk kell egy pillantást Mrs. Arnette-re. Végül is 

az utóbbi időben nem érezte túl jól magát. – Az anyjához beszél, de nem 

néz rá. – Van kedved látogatót fogadni ma? Feltételezem, téged kell 

először megkérdeznem. De lehet, hogy mindketten jobban éreznénk 

magunkat tőle. Némiképp gyengélkedem, ezt kénytelen vagyok 

elismerni. – A kis halra gondol, amely elmenekült, és körbenéz a 

kuplerájon. – Lehet, hogy pont egy látogatóra van szükségünk, mit 

gondolsz? „Az szép lenne.” 

– Ő, az lenne, nem igaz? – Baritonja színesen intonál, mintha 

gyerekhez vagy kisállathoz beszélne. – Szeretnéd, ha meglátogatna 

bennünket valaki? Nos, akkor rajta hát! Milyen pompás! 

Csupasz lábával nesztelenül halad át a szőnyegen, majd leguggol egy 

videokazettákkal, szivarosdobozokkal és fényképekkel dugig tömött, 

borítékokkal teli kartondoboz mellé. Valamennyi holmi gondosan fel 
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van címkézve az ő saját kezű, precízen elegáns kézírásával. Már 

majdnem a doboz aljánál jár, amikor megtalálja Mrs. Arnette 

szivarosdobozát és a polaroid fényképeket tartalmazó borítékot. 

– Anyám, Mrs. Arnette megérkezett hozzád – sóhajt fel elégedetten, 

majd kinyitja a szivarosdobozt és leteszi a kerti székre. Végigfutja a 

fényképeket és kiválasztja a kedvencét. – Emlékszel rá, ugye? Már 

találkoztatok. Egy ízig-vérig kékvérű öregasszony. Látod a haját? 

Tényleg kék! 

„Nocsak, valóban az!” 

– Nossakh-válóbhan-azzs. – Visszhangozza anyja mély, vontatott 

hanghordozását, azt az olyannyira jellemző lassú, sűrű beszédet, amely 

akkor tör rá, amikor a vodkásüveg mélyére néz, igencsak a legmélyére. 

– Tetszik az új ládikája? – kérdezi, s ujjaival mélyen beleszánt a 

szivarosdobozba, majd fehér porpamacsot fúj le róluk a levegőbe. – No 

mármost, ne légy rá féltékeny, de fogyott egy kicsit a legutolsó 

találkozásotok óta. Kíváncsi lennék, vajon mi a titka – évődik, és újra 

megmártja ujjait a doboz tartalmában, s végtelenül hájas anyja kedvéért 

még több fehér port fúj a levegőbe, hogy féltékennyé tegye 

visszataszítóan dagadt anyját, majd beletörli kezét a fehér zsebkendőbe. 

– Úgy hiszem, drága barátnőnk, Mrs. Arnette csodálatosan néz ki ma, 

valóban mennyeien. 

Mohón vizslatni kezdi Mrs. Arnette fényképét, akinek haja tintaszínű 

aura-rózsaszín, halott arca körül. Pusztán azért tudja csak, hogy a szája 

szorosan össze van varrva, mert emlékszik arra, amikor megtette. 

Máskülönben lehetetlen felismerni profi műtéti beavatkozásának a 

nyomát, és az avatatlanok azt sem vennék soha észre, hogy a kör alakú 

kontúr a szeme körül a szemhéj alá felhelyezett kupakok miatt van, de ő 

arra is emlékszik, ahogy finoman a helyükre csúsztatja a kupakokat a 

beesett szemgolyók felett, majd visszahajtja a szemhéjat, és egy-egy 

adag vazelinnel leragasztja mindkettőt. 
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– Most pedig légy oly kedves, és kérdezd meg Mrs. Arnette-et, hogy 

érzi ma magát! – mondja a kerti szék alatt veszteglő aprósüteményes 

doboznak. – Rákja volt. Olyan sokaknak volt rákja. 
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3. 

Dr. Joel Marcus merev mosollyal fogadja, ő pedig megrázza a felé 

nyújtott száraz, vékony csontú kezet. Úgy érzi, ha alkalma nyílna rá, 

talán lenézné, ám ettől az előjeltől – melyet mélyen elzár szíve 

legeldugottabb zugában – eltekintve nem érez semmit. 

Körülbelül négy hónappal ezelőtt ugyanúgy fedezte fel, mint ahogy a 

legtöbb, egykori virginiai életével kapcsolatos dolgot. Véletlen volt, az 

események előre nem látott összetalálkozása. Történetesen egy 

repülőgépen olvasgatta a USA Today magazint, és történetesen szemet 

szúrt neki egy cikk-kivonat Virginiáról, amelyben ez állt: „A 

kormányzó hosszú kutatás után kinevezi az új vezető igazságügyi orvos 

szakértőt…” Végre, többévnyi szünet után Virginia új főnököt kapott. 

Scarpetta véleményét és tanácsát nem kérték ki az utódkeresés 

hosszadalmas procedúrája során. Nem volt szükség a jóváhagyására 

akkor sem, amikor Dr. Marcus lett korábbi pozíciójának a várományosa. 

Ha megkérdezték volna, elismeri, hogy soha nem hallott még a 

férfiról. A megjegyzést pedig azonnal követte volna diplomatikus 

megjegyzése, hogy minden bizonnyal összefutott már vele néhány 

állami konferencián, csak nem emlékszik a nevére. Minden bizonnyal 

neves igazságügyi orvos szakértő, jegyezte volna meg, különben nem 

jelölték volna az Egyesült Államok legkiválóbb államközi törvényszéki 

orvos szakértői rendszerének az élére. 

Ám ahogy kezet ráz Dr. Marcusszal, és belenéz apró, hideg szemébe, 

rádöbben, hogy egy vadidegennel áll szemben. A pillanat töredéke alatt 

nyilvánvalóvá válik számára, hogy a másik egyetlen jelentősebb 
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bizottságnak sem tagja, és egyetlen olyan patológiai, törvényszéki vagy 

bűnügyi orvostani összejövetelen sem tartott előadást, melyen ő is részt 

vett, különben emlékezne rá. Lehet, hogy a neveket elfelejti, ám az 

arcokat ritkán. 

– Kay, végre találkozunk! – szólal meg a férfi, s ezzel ismét 

megsérti, csakhogy most jobban, mivel ezúttal személyesen teszi. 

Amit a telefonbeszélgetés során ösztönösen nem volt hajlandó 

elfogadni, most – hogy négyszemközt vannak a Biotech II.–nek 

nevezett épület előcsarnokában, ahol legutóbb vezető igazságügyi orvos 

szakértőként dolgozott – kénytelen volt szembesülni vele. Dr. Marcus 

alacsony, sovány ember, kicsi, keskeny arccal, és kicsi, vékony, szürke, 

zsíros hajsávval apró fejének tarkóján, mintha a természet tudatosan 

szűkmarkúan bánt volna vele. Divatjamúlt, keskeny nyakkendőt visel, 

formátlan szürke nadrágot és papucscipőt. Az ujjatlan atlétatrikó 

egyértelműen átüt az olcsó, fehér, hosszú ujjú ing alatt, melynek gallérja 

lekonyulva fogja közre vékony nyakát, s a gallér belső fele szürkére 

kopott és kibolyhosodott. 

– Kerüljünk beljebb! – mondja. – Attól tartok, telt házunk van ma 

reggel. 

Épp tájékoztatni akarja arról, hogy nincs egyedül, amikor Marino 

felbukkan a férfimosdóból, megigazítja magán fekete terepnadrágját, s 

mélyen a szemébe húzza LAPD feliratú sapkáját. Scarpetta udvarias, ám 

végtelenül hivatalos, ahogy bemutatja őket egymásnak, s amennyire 

csak lehet, megmagyarázza Marino jelenlétének az okát. 

– Egykor a richmondi rendőrségnél dolgozott, és igen tapasztalt 

nyomozó – mondja, ám Dr. Marcus vonásai megkeményednek. 

– Nem említette, hogy hoz magával valakit – közli kurtán Scarpetta 

egykori tágas, gránit- és üvegtömbökkel díszített előcsarnokában, ahova 

most be kellett jelentkeznie, és ahol vagy húsz percen át ácsorgott, és 

ahol olyan szembetűnően kirívónak érezte magát, mint valami rotunda 

közepére állított szobor, miközben arra várt, hogy Dr. Marcus vagy 

valaki érte jöjjön. 
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– Azt hittem, egyértelművé tettem, hogy igen tapintatos eljárást 

igénylő helyzetről van szó. 

– Hé, ne aggódjon! Én igen tapintatos fickó vagyok! – harsogja 

Marino. 

Dr. Marcus úgy tesz, mintha nem hallaná, ám forr benne a méreg. 

Scarpetta szinte hallja, ahogy sistereg körülötte a levegő. 

– Már a középsuliban kiérdemeltem az Alkalmasint Igen Tapintatos 

jelzőt! – teszi hozzá Marino hangosan. – Hé, Bruce! – rikkant oda egy 

egyenruhás őrnek, aki legalább kilenc méterre tőle épp akkor lép ki a 

bizonyítékmegőrző teremből az előcsarnokba 

– Mi'zujs, haver? Meg mindig annál a szánalmas csapatnál, a 

Tökfejeknél bowlingozol? 

– Nem említettem? – mondja Scarpetta. – Elnézést. – Nem említette 

és nem sajnálja. Amikor tanácsadásra kérik fel, azt hoz magával, akit és 

amit csak akar, és nem tudja megbocsátani Dr. Marcusnak azt, hogy 

lekayezte. 

Bruce, az őr értetlenül, aztán megrökönyödve bámul: 

– Marino! Te szent porfelhő, te vagy az? Vagy szellemet látok a 

múltból? 

– Nem, nem tette – hajtogatja Dr. Marcus Scarpettának, s egy 

pillanatra kiesik szerepéből, zavara tapintható, olyan, mint egy ijedt 

kismadár szárnycsapkodása. 

– Az örök és egyetlen, és még csak nem is vagyok szellem? –mondja 

Marino olyan utálatosan, amennyire csak kitelik tőle. 

– Nem vagyok biztos abban, hogy engedélyezhetem. Ez nem lett 

letisztázva – makogja Dr. Marcus idegesen, és az elszólással akaratlanul 

is felfedi azt az igen csúnya tényt, hogy valaki, aki felé beszámolási 

kötelezettsége van, nemcsak tud Scarpetta ittlétéről, de könnyen 

meglehet, hogy épp miatta van itt a doktornő. 

– Meddig maradsz? – folytatódik az ordibálás a két barát közt. 

Scarpettát figyelmeztette a belső hang, de nem hallgatott rá. 

Úgy érzi, belesétál valamibe. 

– Amíg csak kell, ember! 
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Ez hiba volt, nagy hiba, gondolja. El kellett volna mennem Aspenbe. 

– Ugorj be, ha van egy szabad perced? 

– Arra mérget vehetsz, cimbora! 

– Ennyi elég volt, kérem! – csattan fel Dr. Marcus. – Ez nem 

kocsma. 

Birodalmának főkulcsát a nyakába akasztva hordja, szíjon, és most 

előrehajol, hogy a mágneskártyát odatartsa a tejüveg ajtó mellé 

felszerelt, infravörös leolvasóhoz. A túloldalon terül el a vezető 

igazságügyi orvos szakértő épületszárnya. Scarpetta szája kiszárad. 

Izzad a hónalja, a gyomrát pedig üres zacskónak érzi, ahogy belép az 

elegáns épületben a vezető orvos szakértő részlegébe, melyet ő segített 

megtervezni, s melynek létrehozásához ő segített szponzorokat keresni, 

s ahol dolgozott, mielőtt kirúgták. A sötétkék kanapé és a hozzá illő 

fotel, a fa dohányzóasztal és a vidéki életképet ábrázoló festmény 

ugyanaz. A recepciós részleg sem változott, azt leszámítva, hogy 

korábban a pultot két dracéna és néhány hibiszkusz is díszítette. 

Rajongott a növényeiért, saját kezűleg öntözte valamennyit és szedte le 

róluk az elszáradt leveleket, s maga rendezte át őket, ahogy az évszakok 

változásával a fényviszonyok is átalakultak. 

– Attól tartok, nem hozhat be vendéget – jut Dr. Marcus 

elhatározásra, amikor egy pillanatra megállnak egy másik zárt ajtó előtt; 

az adminisztrációs irodába és a halottaskamrába vezet, a belső 

szentélybe, mely egykor az övé volt, jogosan és kizárólagosan. 

A mágneskártya ismét csodát művel, és a zár felkattan. A férfi lép be 

először, gyorsan halad, apró, drótkeretes szemüvegén megcsillan a 

fluoreszkáló fény. 

– Dugóba kerültem, így később értem be, ráadásul telt házunk van. 

Nyolc eset – folytatja, és szavait kizárólag hozzá intézi, mintha Marino 

nem is létezne – Egyenesen a dolgozói értekezletre kell mennem. Talán 

az lenne a legjobb, Kay, ha inna egy kávét. Eltarthat egy darabig. Julie? 

– szól oda az egyik irodai alkalmazottnak, aki láthatatlan a fülkéjében, 

és akinek az ujjai kasztanyettaként kopognak számítógépe 
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billentyűzetén. – Megmutatná a vendégeinknek, hogy merre találnak 

kávét? – Scarpettához fordul. 

– Kérem, helyezzék magukat kényelembe a könyvtárban. Amint 

tudok, csatlakozom önökhöz. 

Ami a szakmai udvariasságot illeti, az lenne a legkevesebb, hogy a 

látogatóba érkező bűnügyi orvos szakértőt meghívják az értekezletre és 

a hullaházba, különösen akkor, amikor ingyen és bérmentve 

szakvéleményével segíti az orvos szakértői hivatalt, melynek egykor a 

vezetője volt. Dr. Marcus akkor sem sérthette volna meg jobban 

Scarpettát, ha azt kéri tőle, hogy ugorjon be a tisztítóba a holmijaiért 

vagy várja meg a parkolóban. 

– Attól tartok, a vendége tényleg nem maradhat itt – szögezi le Dr. 

Marcus még egyszer, miközben türelmetlenül forgatja a fejét. 

– Julie, visszakísérné az úriembert az előcsarnokba? 

– Ő nem a vendégem, és nem fog az előcsarnokban várakozni – 

jelenti ki Scarpetta csendesen. 

– Elnézést, hogy mondta? – fordul felé Dr. Marcus kicsi, vékony 

arca. 

– Együtt vagyunk – mondja Scarpetta. 

– Talán nem érti a szituációt – válaszolja Dr. Marcus összeszorított 

fogakkal. 

– Talán nem. Beszélgessünk! – Ez nem kérés. 

A jelenlegi vezető szinte görcsbe rándul, olyan átható a vonakodása. 

– Nos, hát legyen! – egyezik bele. – Menjünk a könyvtárba egy 

percre! 

– Megbocsátasz nekünk? – mosolyog Scarpetta Marinóra. 

– Semmi probléma. 

Besétál Julie munkafülkéjébe, ahol felkap egy köteg boncolási fotót 

és úgy futja át őket, mintha játékkártya-lapok lennének. Mintha csak 

egy huszonegyes parti osztója lenne, úgy csap fel egyet mutató- és 

hüvelykujja között. 

– Tudja, hogy a drogdílereknek miért kevesebb a testzsírjuk, mint, 

mondjuk, magának és nekem? – pottyantja a fényképet a billentyűzetre. 
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Julie, aki nem lehet több huszonötnél, és aki csinos, ám kissé dundi, 

az izmos, fiatal fekete férfi fényképére mered, aki olyan meztelen, mint 

aznap, amikor megszületett. Egy boncasztal tetején fekszik, a mellkasa 

tárva-nyitva, kipakolva, a szervei – egy szembetűnően jókora darabot 

leszámítva – már odébbrakva. Valószínűleg ez a legfontosabb szerve, 

legalábbis neki, legalábbis akkor, amikor meg eléggé élt ahhoz, hogy 

ezzel foglalkozzon. 

– Hogy mi? – kérdezi Julie. – Most ugrat, igaz? 

– Olyan komoly vagyok, mint a szívinfarktus. – Marino odahúz egy 

széket mellé és leül rá, nagyon közel hozzá. – Nézze, drágám, a testzsír 

közvetlen összefüggésben áll az agy súlyával. Nézzen csak önmagára és 

rám! Állandó a harc, nem igaz? 

– De most viccen kívül. Tényleg azt hiszi, hogy az okosabb emberek 

meghíznak? 

– Az élet által alátámasztott tény. A magához és hozzám 

hasonlóknak sokkal többet kell dolgoznunk magunkon. 

– Ne mondja, hogy maga is azoknak a mindent-ehetsz-kivéve-fehér-

cuccot diéták egyikén van! 

– Eltalálta, bébi! Nekem minden tilos, ami fehér, leszámítva a nőket. 

Példának okáért vegyünk engem! Ha drogkereskedő lennék, magasról 

leszarnám az egészet. Minden vacakot megennék, amit csak 

megkívánnék. Twinkiest, Moon Pie-t, fehér kenyeret és dzsemet. De 

csak azért, mert nem lenne agyam, igaz? Nézze, ezek a halott 

drogkereskedők azért halottak, mert ostobák, és ezért nincs rajtuk zsír, 

és ehetik meg az összes finomított, fehér lószart. 

Hangjuk és nevetésük elhal, ahogy Scarpetta lépked az olyannyira 

ismerős folyosón: emlékszik a lába alatti szőnyeg keltette érzetre, annak 

a tömör, nem bolyhosodó szőnyegnek a kifogástalan érzetére, melyet 

még ő választott ki, amikor megtervezte az épület hozzá tartozó részét. 

– Igazán nem ideillő ember – szólal meg Dr. Marcus. – Az egyik 

dolog, amit megkövetelek ebben az épületben, az a korrekt, tisztességes 

magatartás. 
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A falak megkoptak és a Norman Rockwell-festmények, amelyeket 

Scarpetta maga vett és kereteztetett be, ferdén állnak, s kettő hiányzik 

közülük. Útközben be-benéz a nyitott ajtajú irodákba, s észreveszi, hogy 

rendetlen halmokban veszteglő hivatalos papírok, mikroszkópos 

vizsgálólemezek és összetett mikroszkópok gubbasztanak nagy, 

megfáradt, szürke madarakat idézve a túlzsúfolt asztalokon. Minden kép 

és hang segítségért esdeklő kéz gyanánt nyúl felé, s mélyen legbelül 

érzi, mi veszett itt el, és ez sokkal jobban fáj, mint ahogy azt valaha is 

gondolta volna. 

– Sajnálatos módon most áll csak össze bennem a kép. A hírhedt 

Péter Marano. Igen, valóban. Annak az embernek aztán van híre! – 

folytatja Dr. Marcus. 

– Marino – javítja ki Scarpetta. 

Jobbra fordulnak, de nem állnak meg a kávéautomatánál, hanem Dr. 

Marcus kinyit egy tömör faajtót, mely a könyvtárba vezet, és Scarpettát 

hosszú asztalokon árválkodó és a polcokra összevissza felhányt, 

részegen dülöngélő orvosi és egyéb szakkönyvek fogadják. A hatalmas, 

patkó alakú asztal napilapok, papír fecnik és használt kávéscsészék 

szemétdombja, s még egy Krispy Kreme fánkosdobozt is felfedez rajta. 

A szíve nagyot dobban, ahogy körülnéz. Ő tervezte ezt a stílusos 

helyiséget, és büszke volt arra, hogy pénzt is sikerült hozzá 

előteremtenie, hiszen az orvosi és egyéb tudományos szakkönyvek, meg 

az őket befogadó könyvtár égbekiáltóan drága, jócskán kívül van azon a 

határon, amin belül az állam még szükségesnek tartja a támogatást egy 

olyan hivatal számára, melynek ügyfelei halottak. Figyelme 

elkalandozik Greenfield Neuropatológia című könyve és más 

igazságügyi beszámolók felé, melyeket a saját gyűjteményéből 

adományozott a könyvtárnak. A kötetek rendezetlenül hevernek. Az 

egyiket fordítva tették be a többi közé. Elönti a düh. 

Dr. Marcusra szegezi a szemét, és azt mondja: 

– Azt hiszem, itt az ideje, hogy megállapodjunk néhány 

alapszabályban. 
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– Jóságos ég, Kay! Alapszabály? – kérdezi értetlenkedő fintorral, 

amely színlelt és bosszantó. 

Alig akarja elhinni a férfi közönséges, vállveregetően leereszkedő 

magatartását. Egy bizonyos védőügyvédre emlékezteti, még csak nem is 

jóra, aki azzal manipulálja a tárgyalóterem résztvevőit, hogy tudomást 

sem véve arról a tizenhét évről, amit posztgraduális felsőoktatásban 

töltött, hölgyemre, asszonyomra, kisasszonyra, vagy ne adj'isten, Kayre 

degradálja őt a tanúk padján. 

– Ellenérzést érzek az ittlétemmel kapcsolatban… – kezdi. 

– Ellenérzést? Attól tartok, nem értem. 

– Én pedig úgy hiszem, hogy érti… 

– Ne bocsátkozzunk feltételezésekbe! 

– Kérem, ne szakítson félbe, Dr. Marcus! Nem szükséges itt lennem. 

– Agya befogadja a limlommal teli asztalokat meg a semmire sem 

becsült könyveket, és azon tűnődik, hogy a másik vajon a saját 

holmijaival is ilyen hanyagul bánik-e. – Az isten szerelmére, mi történt 

ezzel a hellyel? – kérdezi. 

Társa megtorpan, mintha egy pillanatnyi gondolkodás kellene ahhoz, 

hogy megértse, mire is gondol. Aztán nyájasan válaszol. 

– A mai orvostanhallgatók. Kétség sem férhet hozzá, hogy soha senki 

nem tanította meg nekik, hogy rendet rakjanak maguk után. 

– Nagyon sokat változtak öt év alatt – vágja rá Scarpetta szárazon. 

– Talán a ma reggeli hangulatom téves következtetésre juttatta önt – 

feleli a férfi ugyanazon a behízelgő hangon, melyet a tegnapi 

telefonbeszélgetésük során is alkalmazott. – Igaz, hogy tömérdek a 

dolgom, ám meglehetősen örülök annak, hogy itt van. 

– Mindennek tűnik, csak nem örömtelinek. – Scarpetta továbbra is 

rászegezi a tekintetét, ám a férfi elbámul mellette. – Kezdjük talán 

ezzel: nem én hívtam magát. Maga hívott engem. Miért? 

”Már tegnap meg kellett volna kérdeznem – gondolja. – Már akkor 

fel kellett volna tennem ezt a kérdést.” 

– Azt hittem, egyértelműen fogalmaztam, Kay. Ön egy 

köztiszteletben álló igazságügyi orvos szakértő, jól ismert tanácsadó. –
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Szavai őszinte, mesterkéletlen elismerésként hangoznak olyasvalaki 

felé, akit titokban ki nem állhat. 

– Nem ismerjük egymást. Még csak nem is találkoztunk. Igen nehéz 

elhinnem, hogy pusztán azért hívott fel, mert köztiszteletben állok, vagy 

mert ismert vagyok. – Karját szorosan összefonja maga előtt, és örül, 

hogy komoly, sötét kosztümöt választott aznapra. – Nem játszom kisded 

játékokat, Dr. Marcus. 

– És nekem természetesen nincs időm játékokra. – A szívélyesség 

minden nyoma elillan az arcáról, és a kicsinyesség úgy villan fel a 

szemében, mint a megsuhintott penge borotvaéles éle. 

– Valaki ajánlott önnek? Vagy egyenesen megmondták, hogy engem 

hívjon? – Scarpetta biztos benne, hogy a politika bűzét érzi. 

A férfi az ajtó felé pillant, mintegy vaskosan durva emlékeztetőjéül 

annak, hogy ő elfoglalt, fontos ember, akire nyolc ügy és egy értekezlet 

levezetése vár. Vagy talán amiatt aggódik, hogy kihallgatják őket. 

– Ez nem vezet sehova – mondja. – Azt hiszem, az lenne a legjobb, 

ha befejeznénk ezt a beszélgetést. 

– Rendben! – Scarpetta felkapja az aktatáskáját. – A legutolsó dolog, 

amit akarok, hogy valami napirend utolsó pontja legyen belőlem. Vagy 

hogy bezárjanak egy szobába, és kávét igyak fél napig. Nem tudok 

segíteni olyan hivatalnak, amely nem áll nyitva előttem, és az egyes 

számú alapszabályom, Dr. Marcus, az, hogy a segítségemet kérő 

hivatalnak nyitva kell állnia előttem. 

– Rendben. Ha nyílt lapokkal akar játszani, akkor legyen, megkapja! 

– Parancsolgató hangneme sem tudja elrejteni a félelmét. Nem akarja, 

hogy elmenjen. Komolyan nem. – Őszintén szólva, nem az én ötletem 

volt, hogy idehívjuk magát. Az egészségügyi biztos külsős véleményt 

akart, és valahogy magával rukkolt elő. 

Úgy állítja be, mintha egy kalapból húzták volna ki a nevét. 

– Neki magának kellett volna felhívnia – válaszolja Scarpetta. – Az 

egyenesebb lett volna. 

– Én ajánlottam fel, hogy kapcsolatba lépek önnel. Őszintén, nem 

akartam egyből a mélyvízbe dobni – magyarázza, és minél többször 

mondja, hogy „őszintén”, Scarpetta annál kevésbé hiszi el, amit mond. – 
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A következő történt. Amikor Dr. Fielding nem tudta meghatározni sem 

a halál módját, sem az okát, a lány apja, Gilly Paulsson apja felhívta a 

biztost. 

Dr. Fielding nevének említése szíven üti. Nem tudta, hogy itt van-e 

még, és nem is kérdezte. 

– És ahogy már mondtam, az egészségügyi biztos hívott fel. Azt 

mondta, egész pályás letámadást akar. Ezek az ő szavai. 

Scarpetta úgy véli, az apának befolyásos embernek kell lennie. A 

feldúlt családoktól érkező hívások nem számítanak szokatlan 

eseménynek, ám ritkán végződnek azzal, hogy egy magas rangú 

kormányzati tisztviselő külsős szakértőt kér. 

– Kay, megértem, milyen kellemetlen lehet ez önnek – mondja Dr. 

Marcus. – Nem szeretnék az ön helyzetében lenni. 

– Hogy látja Dr. Marcus, milyen az én helyzetem? 

– Azt hiszem, Dickens írt egy történetet Karácsonyi ének címmel. 

Biztos vagyok benne, hogy önnek is ismerős az elmúlt karácsonyok 

szelleme. – Elmosolyodik, ám mosolya felületes, és valószínűleg nincs 

is tudatában annak, hogy épp most plagizálta Bruce-t, a biztonsági őrt, 

aki Marinót múltbéli szellemnek nevezte. – A visszatérés sohasem 

könnyű. Maga igen bátor, az egyszer biztos. Biztosíthatom arról, hogy 

én nem lettem volna ilyen nemes lelkű, ne értsen félre, kérem, ha az 

egykori hivatalom, hogy úgy mondjam, némiképp kíméletlenül bánt 

volna velem, és nagyon is meg tudom érteni, ha kellemetlennek érzi a 

helyzetet. 

– Ez nem rólam szól – válaszolja Scarpetta. – Hanem egy halott 

tizennégy éves kislányról. És a maga hivataláról… igen egy olyan 

hivatalról, amelyet meglehetősen jól ismerek, azonban… 

– Ez rendkívül filozofikus… – szakítja félbe a férfi. 

– Hadd mondjam el a tényeket! – vág bele Scarpetta a másik 

mondandójába. – Amikor gyerekek halnak meg, a szövetségi törvény 

előírja, hogy az elhalálozás körülményeit a legmélyrehatóbban ki kell 

vizsgálni, majd az eredményeket ellenőrizni kell. És nemcsak a halál 

okát és módját kell meghatározni, hanem azt is, hogy a tragédia 

beleillik-e valamilyen mintába. Ha kiderül, hogy Gilly Paulssont 
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meggyilkolták, akkor a maga hivatalának minden egyes molekuláját át 

fogják vizsgálni, és nyilvánosság előtt bírálják el, mellesleg nagyra 

értékelném, ha nem hívna Kaynek a beosztottai meg a kollégái előtt. 

Tulajdonképpen azt szeretném, ha egyáltalán nem szólítana a 

keresztnevemen. 

– Feltételezem, a biztos egyik célja a preventív kármentesítés volt – 

válaszolja Dr. Marcus, mintha Scarpetta semmit nem mondott volna a 

„kayezésről”. 

– Nem egyeztem bele semmilyen médiaszereplésbe – közli Scarpetta. 

– Amikor tegnap felhívott, abban egyeztünk meg, hogy minden tőlem 

telhetőt megteszek azért, hogy kiderüljön, mi történt Gilly Paulssonnal. 

És ezt nem tudom megtenni, ha ön nem teljesen nyílt velem és azzal, 

bárki legyen is, akit segítségül hozok magammal, aki ebben az esetben 

Pete Marino. 

– Őszintén, eszembe sem jutott, hogy ilyen fontos önnek az 

értekezleten való részvétel. – A férfi ismét az órájára pillant, régi darab, 

keskeny bőrszíjon. – Ám legyen, ahogy kívánja. Ezen a helyen nekünk 

nincsenek titkaink. Később átveszem önnel a Paulsson-ügyet. 

Kitárja a könyvtár ajtaját. Scarpetta hitetlenkedve bámul rá. 

– Két héttel ezelőtt meghalt, és a holttestet még nem adták ki a 

családnak? – kérdezi. 

– Annyira fel vannak zaklatva, hogy még a kiadatási kérelmet sem 

adták be. Állítólag - válaszolja. – Feltételezem, abban bíznak, hogy 

majd mi álljuk a temetés költségeit. 
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4. 

A VIOSZH konferenciatermében Scarpetta kihúz egy széket az 

asztalvégen, hajdani birodalmának külterületén, ahol egyszer sem járt, 

mialatt itt dolgozott. Az évek során, amíg ő vezette ezt a hivatalt, 

egyszer sem ült a konferenciaasztal végénél, még akkor sem, amikor 

mindössze valami gyorsfutártól rendelt ebéd feletti kötetlen 

beszélgetésről volt szó. 

Kavargó gondolatai között bevillan valahol, hogy a helyválasztással 

is az ellenkezését jelzi, amikor a hosszú, sötét, fényesre lakkozott asztal 

végénél foglal helyet, pedig középen is van két üres szék. Marino a fal 

mellől hoz magának széket, és az övé mellé állítja, így nem is az 

asztalvégen, de nem is a fal mellett ül, hanem a kettő között valahol, 

nagydarab mogorva lump fekete terepnadrágban és LAPD feliratú 

baseballsapkában. 

Odahajol Kayhez, és a fülébe súgja: 

– Az emberei ki nem állhatják. 

Scarpetta nem felel, ám arra a következtetésre jut, hogy Marino 

forrása Julie, az adminisztrátor. Aztán a férfi lefirkant valamit az elé 

helyezett jegyzettömbbe, és odatolja: „Az FBI is benne van.” 

Marino elintézhetett néhány telefonhívást, amíg ő Dr. Marcus-szal 

volt a könyvtárban. Nem érti. Gilly Paulsson halála nem tartozik a 

szövetségi igazságszolgáltatás keretei közé. Pillanatnyilag még csak 

nem is számít bűnténynek, mert nem állapították meg a halál okát és 

módját; gyanún és szőrszálhasogató politikán kívül semmijük sincs. 

Óvatosan visszatolja a tömböt Marino felé, és megérzi, hogy Dr. 
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Marcus őket figyeli. Újra a középiskolában érzi magát, ahol szintén 

papírfecnit tologat, és az egyik nővér meg is bünteti érte. Marinónak 

van képe előkapni egy cigarettát, amit aztán ütögetni kezd a papírtömb 

tetején. 

– Attól tartok, ez egy nemdohányzó épület – hasít Dr. Marcus 

ellentmondást nem tűrő hangja a csendbe. 

– Pedig annak kéne lennie – vágja rá Marino. – A passzív dohányzás 

halálos. – Tovább ütögeti a Marlboro füstszűrős végét a jegyzettömb 

tetején, mely magában rejti korábbi titkos üzenetét az FBI-ról. – 

Örömmel látom, hogy a Zsigerember még mindig itt lebzsel – teszi 

hozzá, az asztalfőn ülő Dr. Marcus mögött veszteglő hímnemű 

anatómiai modellre utalva. – Legalább kilencszáz méteres a nézése, bár 

nem tudom, láttam-e már ilyet azelőtt – állapítja meg a Zsigeremberről, 

akinek mobil műanyag szervei pedáns precizitással feszítenek a 

helyükön, s Scarpetta eltűnődik azon, hogy kilépése óta vajon tanítási 

eszköz lett-e belőle, vagy pedig ennek a segítségével magyarázzák el a 

sérüléseket a családoknak meg az ügyvédjeiknek. Aztán elveti az 

ötletet. Ha így lenne, akkor Zsigerembernek hiányoznának a belső 

szervei. 

Dr. Marcus emberei közül senkit nem ismer, kivéve Jack Fielding 

vezetőhelyettest, aki mind ez idáig kerülte a tekintetét, és legutolsó 

találkozásuk óta valamilyen bőrrendellenességet szerzett. Öt év telt el, 

gondolja Scarpetta, és alig akarja elhinni, hogy mi lett az ő egykor hiú, 

testépítő bűnügyi patológiai partneréből. Fielding soha nem volt 

kiemelkedően hasznos az adminisztrációs ügyekben, és nem is 

kifejezetten borotvaéles elméje miatt tisztelték, ám hűséges, 

tiszteletteljes és segítőkész társa volt az alatt az évtized alatt, amíg neki 

dolgozott. Soha nem próbálta megfúrni, és nem pályázott a helyére, ám 

a védelmére sem kelt, amikor nála jóval merészebb ócsárlók úgy 

döntöttek, hogy száműzik őt innen, és célt is értek. Fielding jócskán 

megkopaszodott, s egykor vonzó arca most puffadt és vörös foltos, a 

szeme pedig vizenyős. Sokat szipog. Soha nem nyúlna kábítószerhez, 

Scarpetta ebben holtbiztos, ám úgy néz ki, mint aki iszik. 
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– Dr. Fielding! – szólítja meg és egyenesen ránéz. – Allergiás lett? 

Korábban nem volt az. Vagy talán megfázott? – veti fel, bár egy cseppet 

sem hiszi, hogy a másik influenzás lenne, vagy bármilyen más fertőző 

betegségben szenvedne. 

Meglehet, másnapos. Lehet, hogy hisztaminreakciója van valamire, 

vagy talán mindenre. Scarpetta észreveszi a műtősruha V kivágású 

gallérja alól kikandikáló bőrkiütés nyers peremét, s tekintete karja 

korvonala felett elindulva egészen sebes, pikkelyes kézfejéig követi 

kigombolt laboratóriumi köpenyének fehér ujjait. Fielding jelentős 

izomtömeget veszített. Majdnem vézna, és egy vagy többféle allergiától 

szenved. 

Úgy tartják, a dependens személyiségtípusok hajlamosabbak az 

allergiára, különféle betegségekre és bőrgyógyászati panaszokra, és 

Fieldingről nem mondhatni, hogy él és virul. De talán nincs is erre 

szüksége, és számára a jólét Scarpetta nélkül azt a megerősítést 

jelentheti, hogy a Virginiai Államszövetség és az emberiség úgy 

általában jobb helyzetbe került, amióta őt kirúgták és nyilvánosan 

megalázták, úgy fél évtizeddel ezelőtt. A benne élő apró, undok bestia – 

mely örömét leli Fielding szenvedésében – azonnal visszakúszik a maga 

sötét zugába, s belenyilall a felindulás és az aggodalom. Ismét 

Fieldingre néz. Egykori munkatársa azonban nem viszonozza a 

pillantását. 

– Remélem, lesz alkalmunk beszélgetni, mielőtt elmegyek – szól 

még oda neki zöld, kárpitozott székéből, az asztal végéről, mintha senki 

más nem lenne rajtuk kívül a szobában, csak Fielding és ő, mint akkor, 

amikor ő volt itt a vezető, és amikor annyira tisztelték, hogy néhanapján 

naiv orvostanhallgatók meg zöldfülű zsaruk még autogramot is kértek 

tőle. 

Ismét magán érzi Dr. Marcus tekintetét, ami szinte tapintható, és 

szúrós, mintha rajzszeget bökne a bőrébe. Sem laborköpenyt, sem 

bármilyen más egészségügyi ruházatot nem visel, ám Scarpettát ez nem 
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lepi meg. A legtöbb kiégett vezetőhöz hasonlóan – akiknek már évekkel 

korábban ott kellett volna hagyniuk a szakmát, amelyet valószínűleg 

soha nem is szerettek – ő sem az a típus, aki hajlandó boncolni; 

legfeljebb akkor, ha már végképp nincs más, aki elvégezze. 

– Vágjunk akkor bele! – jelenti be. – Attól tartok, telt házunk van ma 

reggel, és vendégeink is érkeztek. Scarpetta doktornő, és a barátja 

Marino kapitány… netalán hadnagy vagy nyomozó? A Los Angeles-i 

rendőröknél van most? 

– Attól függ, miről van szó – válaszolja Marino, akinek a szemét 

eltakarja baseballsapkájának pereme, és még mindig a meggyújtatlan 

cigarettával babrál. 

– Most hol dolgozik éppen? – emlékezteti Dr. Marcus arra, hogy nem 

adott tökéletes magyarázatot. – Sajnálom, nem rémlik, hogy Dr. 

Scarpetta említette volna, hogy önt is magával hozza. – Újra 

emlékeztetnie kell Scarpettát, ám ezúttal hallgatóság előtt. 

Itt, mindenki előtt akarja megleckéztetni! Scarpetta tisztában van 

ezzel. Így vesz elégtételt rajta azért, hogy szembeszállt vele lompos 

könyvtárában, s eszébe jut, hogy Marino telefonált egy-két helyre. 

Könnyen előfordulhat, hogy valamelyik beszélgetőpartnere 

figyelmeztette Dr. Marcust. 

– Ó, hát persze! – A jelenlegi vezető egyszerre emlékezni kezd. – 

Úgy hiszem, azt valóban megemlítette, hogy együtt dolgoznak. 

– Igen – erősíti meg Scarpetta az elhangzottakat alsóbbrendű 

helyéről, az asztal végéről. 

– Nos, először gyorsan átvesszük az eseteket – tájékoztatja 

Scarpettát. – Ismét hangsúlyozom, hogy ha ön és… hm… úgy hiszem, 

ezentúl Mr. Marinónak fogom a társát hívni…, nos, ha önök ketten 

ezalatt mégis kávézni szeretnének… Vagy dohányozni, feltéve, ha 

odakint teszik… Ugyan szívesen látjuk önöket az értekezleten, de 

természetesen nem kötelező itt lenniük. 

Szavai azoknak a kevéssé bennfenteseknek szólnak, akik még csak 

pletykákból értesültek arról, ami kevesebb, mint egy csúf órán belül 
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történt, és Scarpetta kihallja a fenyegetést a hangjából. Közéjük akart 

tolakodni, és most talán olyan fogadtatást kap, melyet kifejezetten 

kellemetlennek talál majd. Dr. Marcus politikus, bár nem jó. Talán 

amikor kinevezték, a szálakat láthatatlanul mozgatók irányíthatónak és 

ártalmatlannak ítélték, ami szöges ellentéte annak, amit őróla gondoltak, 

de talán tévedtek. 

A vezető a közvetlenül tőle jobbra ülő nőhöz fordul, nagydarab, 

lószerű asszonyhoz, lószerű arccal és rövidre nyírt szürke hajjal. A 

szervező lehet, s Dr. Marcus odabiccent felé, hogy kezdheti. 

– Rendben – mondja a nő, és mindenki az aznapi elutasításokról, 

felvételekről és boncolásokról készült sárga fénymásolatokra néz. – Dr. 

Ramie, ugye ön volt ügyeletes az éjjel? – kérdezi. 

– Hát persze, hogy én voltam. Ez a főszezon – válaszolja Dr. Ramie. 

Senki nem nevet. Szemfedél lebeg a konferenciaterem felett. Semmi 

köze nincs az odalent, a csarnokban lévő páciensekhez, akik a legutolsó 

és legmélyebbre hatoló orvosi vizsgálatra várnak, amit ezen a földön 

elvégeznek majd rajtuk. 

– Az első esetünk Sissy Shirley, kilencvenkét éves fekete nő Hanover 

megyéből. A kortörténetében szívrendellenesség szerepel. Holtan 

találták az ágyában – mondja Dr. Ramie, s közben a jegyzeteit böngészi. 

– Egy nyugdíjasotthonban élt, ő az egyik új esetünk. Ami azt illeti, már 

fel is vettem. A következő Benjamin Franklin. Tényleg így hívják. 

Nyolcvankilenc éves fekete férfi, szintén az ágyában találtak rá. 

Szívrendellenességgel és elmeelégtelenséggel kezelték… 

– Hogy mi? – szakítja félbe Dr. Marcus. – Mi a pokol az az 

elmeelégtelenség? 

Néhányan felnevetnek, és Dr. Ramie arca lángba borul. Túlsúlyos, 

barátságos, mesterkéletlen fiatal nő, de arca most úgy ragyog, mint egy 

magas fokozatra állított halogén fűtőtest. 

– Nem hiszem, hogy az elmeelégtelenség jogilag elfogadható 

haláloknak minősül. – Dr. Marcus úgy játszik kollégája átható 

zavarával, ahogy a színész cicázik rabul ejtett közönségével. – Kérem, 
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ne mondja azt nekem, hogy azért hoztunk be valami szerencsétlen párát 

a klinikánkra, mert állítólagos elmeelégtelenségben halt meg. 

Viccelődését egyáltalán nem a jóindulat vezérli. A klinikákat az élők 

számára tartják fenn, igen súlyos állapotban lévő szegény páráknak, de 

semmiképpen sem az erőszak, a vak véletlen vagy az értelmetlen halál 

áldozatainak. Ezzel a három szóval sikerült tökéletesen megtagadnia és 

kigúnyolnia a lenti csarnokban várakozó emberek valóságát, akik 

szánalomra méltóan hidegek és merevek, s PVC-fóliába meg műszálas 

halotti szállítózsákba cipzározva várják, hogy a temetkezési vállalkozó 

elszállítsa őket, vagy még mezítelenül fekszenek keményacél kerekes 

hordágyukon, készen a szikére meg a Stryker-fűrészre. 

– Elnézést – motyogja Dr. Ramie izzó arccal. – Félreolvastam a 

jegyzeteimet. Veseelégtelenséget írtam fel. Már a saját írásomat sem 

tudom elolvasni. 

– Tehát a jó öreg Ben Franklin – kezdi Marino komoly arccal, s 

tovább játszik a cigarettával – végül is nem elmeelégtelenségben halt 

meg? Csak a példa kedvéért: nem akkor, amikor odakint lófrált és 

kulcsot kötött a sárkány zsinórjára? Van valaki a listáján, aki 

történetesen ólommérgezésben halt meg? Vagy azt még mindig lőtt 

sebnek nevezzük? 

Dr. Marcus tekintete semmitmondó és hideg. Dr. Ramie monoton 

hangon folytatja: 

– Mr. Franklin szintén új eset. Már őt is felvettem. Aztán itt van egy 

bizonyos Hanyatt… ó, akarom mondani Hanyót… 

– Uramatyám, csak ne Hanyatt! – tesz rá Marino öblös hangjával 

még egy lapáttal a kiterített ember szójátékra. – És anyót? Gyűlölöm, 

amikor Hanyatt ezt teszi, hogy a fene vinné el! 

– Ez a valódi neve? – Dr. Marcus hangja a triangulum vékony 

csilingelése, több oktávval magasabb, mint Marinóé. 

Dr. Ramie arca skarlátvörös, és Scarpetta attól tart, a kínpadra vont 

nő könnyekben tör ki, és kirohan a teremből. 

– Én az előbb elhangzott nevet kaptam – válaszolja Dr. Ramie 

esetlenül. – Huszonkét éves fekete nő, a WC-n találtak rá, a tű még a 
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karjában volt. Feltehetően herointúladagolás. Az elmúlt négy napban ez 

a második ilyen eset Spotsylvaniában. Ez az ügy már másodkézből 

került hozzám. – Esetlenül matat egy bejelentőlappal. – Közvetlenül az 

értekezlet előtt kaptunk újabb hívást egy negyvenkét éves fehér férfiról, 

a neve Theodore Whitby. Traktoron dolgozott, amikor megsérült. 

Dr. Marcus nagyot pislant apró, drótkeretes szemüvege mögött. A 

teremben az arcok egyszerre kifejezéstelenné válnak. „Ne tedd!” – 

formálja Scarpetta némán a szavakat Marino felé. Am ő nem hallgat rá. 

– Megsérült? – kérdezi. – Még él? 

– Valójában – hebeg Dr. Ramie – nem én fogadtam ezt a hívást. 

Legalábbis nem személyesen. Dr. Fielding… 

– Nem, nem én voltam! – Fielding hangja úgy csattan, mint a lövés 

után visszarúgó fegyver. 

– Nem ön volt? Tényleg, Dr. Martin volt az! Ez az ő kézírása. –Dr. 

Ramie folytatja, forró és megalázott arcát mélyen a bejelentőlapok fölé 

hajtva. – Úgy tűnik, senki nem tudja pontosan, mi történt. Az egyik 

percben a traktoron vagy annak közvetlen közelében volt, aztán a 

következő másodpercben a munkatársai már csak azt látták, hogy 

életveszélyesen megsérülve fekszik a porban. Ma reggel, fél kilenc 

körül történt, nem egészen egy órával ezelőtt. Tehát úgy tűnik, valahogy 

elgázolta önmagát, leesett vagy valami hasonló, tudják, és elgázolta 

önmagát. Már beállt a halál, amikor a segítség megérkezett. 

– Ó! Tehát megölte magát. Öngyilkosság – állapítja meg Marino, 

megfontoltan sodorgatva ujjai közt a cigarettát. 

– Nos, ironikus módon ez a baleset a régi épületnél történt, annál, 

amit épp most bontanak az Északi tizennegyedik utca 9.-ben – teszi 

hozzá Dr. Ramie velősen. 

Ez leállítja Marinót. Egy pillanat alatt megfeledkezik ez idáig űzött, 

de egyáltalán nem vicces játékáról; szótlan reakciója szinte mellbe vágja 

Scarpettát, akinek eszébe jut a főbejárattól nem messze parkoló traktor 

hátsó kereke előtt, a járdán álló, olajzöld nadrágot és sötét dzsekit viselő 

férfi. 
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Akkor még élt. Most pedig halott. Nem kellett volna a kerék elé 

állnia, akármit is matatott a motoron. Már akkor is ezt gondolta, és most 

halott. 

– Még nem hozták be – mondja Dr. Ramie, némiképp visszanyerve 

önuralmát és tekintélyét. 

Scarpettának eszébe jut, ahogy befordult azon a bizonyos sarkon – 

miután körbehajtott egykori épülete körül –, és a férfi meg a traktorja 

eltűnt a szemük elől. Csupán néhány perccel azután indíthatta újra a 

traktorját, hogy ők még látták, s aztán meghalt. 

– Dr. Fielding, azt javaslom, ön foglalkozzon a traktoros halálesettel 

– szólal meg Dr. Marcus. – Ellenőrizze, hogy nem volt-e szívinfarktusa 

vagy egyéb háttérproblémája, mielőtt elgázolta a jármű. Sérüléseinek 

dokumentálása terjedelmes és időigényes lesz. Ugye nem kell 

emlékeztetnem arra, milyen alaposan kell eljárnunk az ehhez hasonló 

esetekben? Némiképp ironikus eset annak tükrében, hogy ki a 

vendégünk. – Scarpettára néz. – Kicsivel az én időm előtt volt, de úgy 

hiszem, az Északi tizennegyedik utca 9-és szám volt korábban az ön 

hivatalépülete. 

– Az volt – mondja a doktornő. Szellem a múltból, mint ahogy Mr. 

Whitby is az már, aki most ismét megjelenik a képzeletében, messze 

tőle, feketében és olajzöldben. – Abban az épületben kezdtem. Valóban 

kicsivel az ön ideje előtt – teszi hozzá. – Aztán ideköltöztünk. – 

Emlékezteti a férfit, hogy itt is dolgozott, aztán némiképp 

nevetségesnek érzi magát, amiért vitathatatlan tényt emleget fel előtte. 

Dr. Ramie végigmegy az összes eseten: egy börtönhalál, ami 

semmilyen szempontból nem gyanús, ám a törvény alapján a börtönben 

bekövetkezett halál kivétel nélkül mindig boncolást igényel; egy férfit 

holtan találtak egy parkolóban, valószínűleg hipotermiás lett; egy 

cukorbeteg nő összeesett és meghalt, amikor a kocsijából szállt ki; egy 

váratlan csecsemőhalál; és végül egy tizenkilenc éves fiatalt találtak 

holtan az utca közepén, valószínűleg cserbenhagyásos gázolás áldozata 

lett. 
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– Be kell mennem a chesterfieldi bíróságra – mondja végül Dr. 

Ramie. – Szükségem lesz egy fuvarra, a kocsim megint szervizben van. 

– Én szívesen elviszem! – vállalkozik önként Marino, és a 

doktornőre kacsint. 

Dr. Ramie elborzadva mered rá. 

Az értekezlet résztvevői fészkelődni kezdenek, indulnának már, ám 

Dr. Marcus megállítja őket. 

– Mielőtt befejezzük – mondja –, szeretném igénybe venni a 

segítségüket, és valószínűleg önöknek sem árt egy kis szellemi 

nyújtózkodás. Amint önök is tudják, az intézet egy nyomozóiskolát is 

üzemeltet, és szokás szerint most is felkértek, hogy tartsak előadást a 

bűnügyi orvos szakértői rendszerről. Úgy gondoltam, kipróbálok 

néhány precedens értékű ügyet a csoporton, különösen most, hogy az a 

megtiszteltetés ért bennünket, hogy egy profit üdvözölhetünk a 

köreinkben. 

„A rohadt kurafi – gondolja Scarpetta. – Tehát így fog megtörténni. 

A pokolba a könyvtárbeli beszélgetésükkel! A pokolba azzal, hogy 

megnyitja előtte a hivatalt!” 

A vezető pillanatnyi szünetet tart, és körbenéz a teremben lévőkön: 

– Húszéves fehér nő – kezdi –, héthetes terhes. A barátja hasba rúgja. 

A nő kihívja a rendőrséget, és kórházba kerül. Néhány órával később 

elmegy a magzat meg a méhlepény. A rendőrség engem értesít. Mit 

teszek? 

Senki nem válaszol. Nyilvánvaló, hogy nincsenek hozzászokva Dr. 

Marcus mentális gimnasztikájához, és most bambán bámulnak rá. 

– Gyerünk, gyerünk! – mosolyog. – Tegyük fel, hogy épp most 

kaptam egy ilyen hívást. Dr. Ramie? 

– Uram? – A nő ismét elvörösödik. 

– Gyerünk, gyerünk! Mesélje el, ön hogyan kezelné az ügyet, Dr. 

Ramie! 

– Sebészeti esetként talán? – próbálkozik, mintha valami földöntúli 

erő épp most szívta volna ki belőle a hosszú évekig tartó orvosi képzés 

során elsajátított tudást, és vele együtt magát a puszta intelligenciát. 
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– Valaki más? – kérdezi Dr. Marcus. – Dr. Scarpetta? – Lassan ejti ki 

a nevét, ügyelve arra, hogy tudatosulhasson benne, nem Kaynek hívta. – 

Volt már ilyen esete? 

– Sajnos igen – válaszolja. 

– Mesélje el nekünk! Mi ilyenkor a jogszerű eljárás? – kérdezi 

meglehetősen kedvesen. 

– Ha valaki terhes nőt ver meg, az nyilvánvalóan bűncselekmény – 

válaszolja a doktornő. – A CME-képzésen az efféle magzati elhalálozást 

gyilkosságnak szoktam nevezni. 

– Érdekes. – Dr. Marcus ismét körbenéz az asztalnál ülőkön, aztán 

újra Scarpettát célozza meg. – Szóval a nyomozás kezdeti jelentésében 

emberölésnek nevezné az esetet. Nem túl elhamarkodott vállalkozás ez? 

A hangsúly azon van, hogy a rendőrségnek a feladata ezt megállapítani, 

nem pedig a miénk, igazam van? 

„Mitugrász kurafi” – gondolja Scarpetta. 

– A mi feladatunk, ahogy azt a jogszabály is világossá teszi, hogy 

meghatározzuk a halál okát és módját – válaszolja. – Ahogy talán ön is 

emlékszik rá, a kilencvenes évek végén a rendelet megváltozott, miután 

egy férfi hasba lőtt egy nőt, aki túlélte ugyan, ám a még meg nem 

született gyermeke nem. Azt javaslom, Dr. Marcus, hogy az ön által 

felvetett szcenárióba vonjuk be a magzatot is. Boncoljuk fel, és adjunk 

neki esetszámot! A sárga szegélyű halotti bizonyítványon nincs 

lehetőség felvázolni a halál módját, így azt a halál okához kell írni, jelen 

esetben azt, hogy az anya bántalmazása következtében méhen belüli 

magzati elhalálozás történt. Sárga szegélyű halotti bizonyítványt 

használjon, mert a magzat nem született meg élve. Tartson egy 

másolatot az ügy aktájában, mivel egy évvel később ez a bizonyítvány 

már nem is fog létezni, miután a Népességnyilvántartási Hivatal 

rögzítette az adatbázisában. 

– És mi a teendőnk a magzattal? – kérdezi Dr. Marcus, immár nem 

olyan kedvesen. 

– Ki kell adni a családnak. 
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– Még tíz centiméteres sincs – mondja a férfi, s hangja ismét 

feszültté válik. – A boncolás után gyakorlatilag semmi nem marad, amit 

el lehetne temetni. 

– Akkor tartósítsák formalinban! Adják ki a családnak, vagy tegyék 

vele azt, amit a család kér. 

– És nevezzük gyilkosságnak – szögezi le fagyosan. 

– Az új törvényi rendelet – emlékezteti Scarpetta a vezetőt. 

– Virginiában bármely családtag életét ért támadás, legyen az a 

családtag megszületett vagy még meg nem született, főben járó bűnnek 

minősül. Még ha a szándékosságot nem is lehet egyértelműen 

bizonyítani, és a vád az anya elleni testi sértés, akkor is a gyilkossággal 

egyenrangú büntetés vár az elkövetőre. Az első pillanattól fogva 

gondatlanságból elkövetett emberölés címszó alatt szerepel a 

rendszerben satöbbi. A lényeg az, hogy nem kell szándékosságnak 

lennie. Még csak az sem kell, hogy a magzat életképes legyen. 

Erőszakos bűncselekmény történt. 

– Bármilyen ellenérv? – kérdezi Dr. Marcus az embereitől. 

– Nincs megjegyzés? 

Senki nem válaszol, még Fielding sem. 

– Nos, akkor lássuk a másik esetet! – mondja Dr. Marcus haragos 

mosollyal. 

„Csak rajta – gondolja Scarpetta –, próbálkozz csak, te 

elviselhetetlen, anyaszomorító korcs!” 

– Fiatal férfi hospice-programban – vág bele Dr. Marcus. – 

Haldoklik, AIDS-ben. Azt mondja az orvosának, hogy húzza ki a dugót. 

Patológiai eset-e vagy sem, ha az orvos lekapcsolja a beteget az 

életfenntartó rendszerről, és az meghal, emberölés történt. Mi a 

véleménye erről vendégszakértőnknek? Megölte az orvos a betegét? 

– Természetes halált halt, kivéve, ha az orvos golyót eresztett a 

fejébe – válaszolja Scarpetta. 

– Ó, tehát ön az eutanázia támogatója! 

– A beleegyezési nyilatkozat zavaros ügy. – Scarpetta válaszra sem 

méltatja a nevetséges vádat. – A pácienset gyakran depresszióval 
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kezelik, és amikor valaki depressziós, nem tud tényszerű információkra 

alapozott, racionális döntést hozni. Ez valójában társadalmi kérdés. 

– Hadd fogalmazzam meg egyszerűen, amit az imént mondott! – 

mondja Dr. Marcus. 

– Kérem, tegye! 

– Itt van ez a hospice-ellátásban részesülő férfibeteg, aki azt mondja: 

„Azt hiszem, szeretnék ma meghalni.” Elvárható-e az orvosától, hogy 

eleget tegyen a kérésének? 

– Az az igazság, hogy a hospice-programban részt vevő betegnek 

eleve megvannak az eszközei arra, hogy véget vessen a szenvedéseinek. 

Dönthet úgy, hogy meg akar halni – feleli a doktornő. – Kaphat 

morfiumot a fájdalmaira, így megteheti, hogy addig kéri az egyes 

adagokat, amíg végül elalszik, és túladagolásban meghal. Viselhet „nem 

kérek újraélesztést” karperecet, és ebben az esetben az ügyeletesnek 

nem kell újraélesztenie. Tehát meghal. Igen valószínű, hogy ez senkire 

nézve nem jár következményekkel. 

– De erről van-e szó a mi esetünkben? – köti Dr. Marcus az ebet a 

karóhoz, vékony arca elsápad a haragtól, úgy bámul Scarpettára. 

– Az emberek azért vesznek részt hospice-ellátásban, mert 

fájdalommentességet akarnak, és békében szeretnének meghalni – 

magyarázza a doktornő. – Akik megfelelő tájékoztatás után tiszta 

tudattal úgy döntenek, hogy NKU feliratú karszalagot viselnek, 

gyakorlatilag ugyanazt akarják. A morfium túladagolása, a hospice-

ellátás során az életfenntartó rendszerről történő lekapcsolás, az NKU-s 

karszalag mind ugyanazt jelenti: nincs újraélesztés. Ezen esetek egyike 

sem tartozik a mi hatáskörünkbe. Ha történetesen egy ilyen esethez 

hívják, Dr. Marcus, őszintén remélem, hogy lemondja. 

– Hozzászólás? – kérdezi Dr. Marcus velősen, s közben indulási 

szándékát egyértelműen jelezve a papírjait rakosgatja. 

– Nekem van! – szólal meg Marino. – Gondolt már valaha arra, hogy 

írjon kérdéseket a Mindent vagy semmibe! 
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49. 

Benton Wesley ablaktól ablakig járkál az Aspen Club nevezetű 

egészség- és fitnesszközpont mellett meghúzódó, háromszobás 

lakásában. Mobiltelefonjának térerő-érzékelése erőteljesen ingadozik, s 

ennek megfelelően Marino hangja hol tiszta és erős, hol pedig gyenge és 

szaggatott. 

– Micsoda? Ne haragudj, mondd el újra! – Benton három 

lépcsőfoknyit hátrál, majd megáll. 

– Azt mondtam, hogy ez még a fele sem az egésznek. Ezerszer 

rosszabb, mint hitted. – Marino hangja ismét jól hallható. – Mintha csak 

azért rángatta volna ide, hogy a szart is kirugdossa belőle, méghozzá 

közönség előtt. Vagy megpróbálja. Hangsúlyozom, hogy megpróbálja. 

Benton kifelé bámul az ablakon, ahol a nyárfák karcsú ágain meg a 

feketefenyők robusztus tűlevelein vaskos halmokban ül meg a hó. 

Napok óta most először süt a nap és tiszta a reggel, s szarkák 

szökdécselnek ágról ágra, szárnyverdesve landolnak, hogy aztán apró 

fehér hófelhőktől kísérve tovaröppenjenek. Benton agyának egy része a 

látványt próbálja feldolgozni és az okát meghatározni: talán valami 

biológiai ok-okozati hatás magyarázhatja a hosszú farkú madarak 

tornagyakorlatait, nem mintha számítana valamit. Mentális 

nyughatatlansága ugyanolyan kondicionált, mint a vadvilág, és 

ugyanolyan szüntelen, mint a hegyoldalon fel-alá himbálózó 

felvonókabinok. 

– Megpróbálja, igen. Megpróbálja. – Benton halványan 

elmosolyodik, ahogy elképzeli a helyzetet. – De meg kell értened, hogy 
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nem azért hívta meg, mert ő döntött így. Parancsot kapott. Az 

egészségügyi biztos van emögött. 

– Ezt honnan tudod? 

– Egy telefonhívásomba került azt követően, hogy elmondta, 

odamegy. 

– Nagy kár Asp…- Marino hangja a semmibe veszik. 

Benton a következő ablakhoz lép, a háta mögött a kandallóban 

lángnyelvek lobognak, fahasábok ropognak. Továbbra is kibámul a 

padlótól a mennyezetig érő ablakon, s figyelme az út túloldalán lévő 

kőházra irányul, melynek most kinyílik a bejárati ajtaja. Egy férfi és egy 

fiú lép ki mögüle, az időjárásnak megfelelően öltözve, tüdejükből 

fagyos páraként tör elő a levegő. 

– Mostanra már ő is tudja – mondja Benton. – Tudja, hogy 

kihasználják. – Elég jól ismeri Scarpettát ahhoz, hogy kétségkívül 

beigazolódó előrejelzésekbe bocsátkozzon vele kapcsolatosan. – 

Biztosíthatlak afelől, hogy tisztában van az ottani mesterkedésekkel, de 

azzal biztosan, hogy politikai csűrés-csavarás zajlik a háttérben. Sajnos 

ennél azonban többről van szó, sokkal többről. Hallasz? 

Kinéz a férfira és a fiúra, akik síléceiket és botjaikat vállukra kapva 

lomhán lépkednek félig becsatolt síbakancsaikban. Benton ma nem fog 

sem síelni, sem hótalpazni. Nincs rá ideje. 

– He? – Marino az utóbbi időben gyakran használja ezt a töltelékszót, 

és Benton bosszantónak találja. 

– Hallasz? – kérdezi Benton. 

– Igen, most kifejezetten jól. – Marino hangja felerősödik, és Benton 

tudja, hogy jobb vételt keresve fel-alá járkál. – Megpróbál mindenbe 

belekötni, amit tesz vagy mond, mintha ezért hívta volna ide. Nem 

tudom, mi mást mondhatnék addig, amíg nem ásom jobban bele magam 

az egészbe. A kölyök ügyére gondolok. 

Benton is tud Gilly Paulssonról. Lehet, hogy a kislány titokzatos 

halála nem bír országos hírértékkel, legalábbis még nem, ám a virginiai 

média által leadott részletek fent vannak az interneten, és Bentonnak 

megvannak a maga jól bejáratott csatornái, melyek révén 
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információhoz, igen bizalmas információhoz juthat. Gilly Paulssont is 

felhasználják, mert az élet nem alapkövetelmény, ha bizonyos emberek 

használni akarnak valakit. 

– Már megint elveszítettelek? A fene vigye el! – morogja Benton, és 

kommunikációjuk roppant mértékben javulna, ha használhatná a 

vezetékes telefont a saját otthonában, de nem teheti. 

– Hallak, főnök. – Marino hangja hirtelen felerősödik. – Miért nem 

használod a vezetékes vonalat? A problémáink felét megoldaná – 

mondja, mintha csak olvasna Benton gondolataiban. 

– Nem lehet. 

– Úgy hiszed, lehallgatnak? – Marino nem viccel. – Ezerféleképpen 

ki lehet deríteni. Kérd meg Lucyt! 

– Kösz a javaslatot. – Bentonnak nincs szüksége Lucyre ahhoz, hogy 

hírszerzési ellentámadást indítson, és nem amiatt aggódik, hogy 

esetlegesen lehallgatják. 

Tekintetével követi a férfi és a fiú mozgását, ám közben Gilly 

Paulsson jár a fejében. A fiú nagyjából Gillyvel egyidős lehet, vagyis 

annyi, amennyi Gilly volt, amikor meghalt. Tizenhárom, talán 

tizennégy, csakhogy Gilly soha nem kapta meg a sorstól azt, hogy 

síelhessen. Soha nem járt Coloradóban, sem bárhol másutt. 

Richmondban született és itt is halt meg, s rövid élete során leginkább 

csak szenvedett. Benton nyugtázza, hogy kezd feltámadni a szél. A 

fákról permetező hó jeges füstfelhőbe borítja az erdőt. 

– Pont ez az, amit el kell mondanod neki – folytatja Benton, és a 

hangsúly a „neki”-n van, s ez azt jelenti, Scarpettára gondol. – Az 

utódja, ha már annak kell neveznem… – folytatja, és nem akarja 

kimondani Dr. Marcus nevét, máskülönben sem akar részletekbe 

bocsátkozni, és különben sem bírja elviselni senkinek a gondolatát, 

különösképpen nem ennek a féreg Dr. Joel Marcusénak nem, aki 

Scarpetta utódja lett. – Nos, ez a személy még érdekelhet bennünket – 

mondja tovább, és gondosan ügyel arra, hogy ne említsen neveket. – 

Amikor ő ideér – teszi hozzá, s megint Scarpettáról beszél –, akkor 
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személyesen veszem át vele a részleteket. Ám egyelőre légy 

elővigyázatos, végtelenül elővigyázatos. 

– Mit értesz azon, hogy „amikor ideér”? Feltételezem, kénytelen itt 

maradni egy darabig. 

– Fel kell majd hívnia. 

– Végtelenül elővigyázatos? – panaszkodik Marino. – A francba is, 

nem te lennél az, ha nem mondtál volna valami hasonlót! 

– Amíg ott van, maradj mellette? 

– He? 

– Maradj vele, világos? 

– Nem fog neki tetszeni – válaszolja Marino. 

Benton végignéz a Sziklás-hegység hócsipkével tarkított, meredek 

lejtőin, a kegyetlen, süvöltő szelek és a gleccserek brutálisan nyers 

ereitől csiszolt nagybetűs szépségen. A nyárfák és az örökzöldek csak 

pettyek a hegység arcán, mely óriási tálként fogja közre ezt az öreg 

bányászvárost, s keletre, túl a hegygerincen, jól kivehetően szürke 

felhőtakaró terül cl lassan a ragyogóan kék égen. Ma még havazni fog. 

– Nem, soha nem tetszik neki – mondja Benton. 

– Azt mondta, valami ügyön dolgozol. 

– Igen. – Benton nem beszélhet róla. 

– Nos, nagy kár, hogy ott vagy Aspenben meg minden, és dolgozol, 

most meg az ő nyakába is szakadt egy ügy. Hát, gondolom, akkor ott is 

maradsz egy darabig, és teszed a dolgod. 

– Egy darabig igen – hagyja rá Benton. 

– Valami komoly dolog lehet, ha nyaralás közben is ezzel 

foglalkozol – próbálkozik Marino. 

– Nem beszélhetek róla. 

– He? Ezek az átkozott telefonok! – zsörtölődik Marino. – Lucynek 

ki kellene már valamit találnia, amit nem lehet bedrótozni, sem 

műholddal befogni. Egy vagyont kereshetne vele. 

– Azt hiszem, már megkereste azt a vagyont. Talán több vagyont is. 

– Nem viccelek. 



53 

– Vigyázz magadra! – búcsúzkodik Benton. – Ha nem beszélnénk az 

elkövetkező néhány napban, vigyázz rá is. Ne csak előre, magatok mögé 

is nézzetek, és ezt komolyan mondom. 

– Valami olyasmit mondj, amit még nem teszek – mondja Marino. – 

Meg ne sérülj, amíg odakint játszadozol a hóban! 

Benton megszakítja a vonalat, s visszatér a kandalló mellett, az 

ablakkal szemben álló kanapéhoz. A féregrágta gesztenyefa 

dohányzóasztalon jegyzettömb hever, telis-tele az ő alig kibetűzhető 

macskakaparásával, mellette pedig egy 40-és kaliberű Glock. 

Farmeringe mellzsebéből előhúzza az olvasószemüvegét, nekidől a 

kartámlának, és lapozni kezdi a jegyzettömböt. Valamennyi 

előrevonalkázott oldal meg van számozva, a jobb felső sarokban pedig a 

dátum áll. Benton megdörzsöli szögletes állát, s erről eszébe jut, hogy 

két napja nem borotválkozott, és érdes, őszülő szakálla a hegyek 

tűlevelű fáit juttatja eszébe. Bekeretezi a „kollektív paranoia” kifejezést, 

és felszegett állal kukucskál át egyenes, éles orra végére biggyesztett 

szemüvegén. 

Ezt firkálja a margóra: „Működni látszik, amikor a helyükre kerülnek 

a kockák. Sok a hiányzó kocka. Nem tarthat sokáig. L a valódi áldozat, 

nem H. H nárcisztikus.” A „nárcisztikus” szót háromszor aláhúzza. 

Lefirkantja még azt, hogy „színészkedő”, és kétszer azt is aláhúzza, 

majd egy másik oldalra lapoz, melynek felső sarkában a „Támadás utáni 

magatartás” felirat áll. Hirtelen felfigyel a folyóvíz hangjára, és nem 

érti, miért nem hallotta eddig. „Kritikus tömeg. Nem tart karácsonynál 

tovább. Elviselhetetlen a feszültség. Legkésőbb karácsonykor ölni fog, 

ha nem hamarabb” – írja, s csendesen felnéz, mert előbb megérzi a 

jelenlétét, mintsem hallaná. 

– Ki volt az? – kérdezi Henri. Neve a Henrietta rövidítése. 

A lépcsőfordulón áll, törékeny kézfeje a korláton támaszkodik. Henri 

Walden a nappalin keresztül Bentonra bámul. 

– Jó reggelt! – mondja Benton. – Többnyire ilyenkor zuhanyzol. Ott 

találsz kávét! 
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Henri szorosabbra húzza vékony alakján egyszerű, vörös 

gyapjúköntösét, zöld szeme álmosan és résnyire húzódva szegeződik 

Bentonra, s úgy vizslatja, mintha korábban vitatkoztak vagy 

veszekedtek volna. Huszonnyolc éves és csinos, de nem a megszokott, 

hétköznapi módon. A vonásai nem tökéletesek, mert orra erős, és saját – 

némiképp görbe – tükrében túlságosan nagy. A fogai sem tökéletesek, 

ám jelen pillanatban semmi nem lenne képes meggyőzni őt arról, hogy 

gyönyörű a mosolya, és hogy akkor is felkavaróan izgató, amikor nem 

akar az lenni. Benton nem próbálta meggyőzni, és nem is fogja. Túl 

veszélyes. 

– Hallottam, hogy beszélsz valakivel – mondja. – Lucy volt az? 

– Nem – hangzik a válasz. 

– Ó! – Csalódottság torzítja cl a fiatal nő ajkát, s harag villan a 

szemében. – Ó! Rendben. Akkor ki volt? 

– Magánbeszélgetés volt, Henri. – Leveszi olvasószemüvegét. 

– Sokat beszéltünk már a határokról. Mindennap beszélünk róluk, 

nem igaz? 

– Tudom – mondja a feljáróról, kezét a korláton pihentetve. 

– De ha nem Lucy volt, akkor kicsoda? A nagynénje? Túl sokat 

beszél a nagynénjéről. 

– A nagynénje nem tudja, hogy itt vagy, Henri. – Benton nagyon 

türelmes. – Csak Lucy és Rudy tudja, hogy itt vagy. 

– Tudok rólad és a nagynénjéről. 

– Csak Lucy és Rudy tudja, hogy itt vagy – ismétli. 

– Akkor Rudy volt. Mit akart? Mindig tudtam, hogy kedvel engem. – 

Elmosolyodik és arckifejezése valahogy különös, nyugtalanító. – Rudy 

káprázatos! Össze kellett volna jönnöm vele. Összejöhettem volna vele. 

Amikor odakint voltunk a Ferrarival, összejöhettünk volna. Bárkivel 

összejöhettem volna, amikor a Ferrarival voltam. Nem mintha Lucy 

csak a Ferrari miatt érdekelne. 

– Határok, Henri – mondja Benton, és nem hajlandó elfogadni a 

megsemmisítő kudarcot, ami hatalmas, fekete folt előtte, semmi más, 
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csak puszta sötétség, és ami egyre nő, mélyül azóta, hogy Lucy Aspenbe 

hozta Henrit, s az ő gondjaira bízta. 

„Te nem fogod bántani – mondta neki Lucy akkoriban. – Más 

bántaná, kihasználná, hogy rólam meg a munkámról tudjon meg 

dolgokat.” 

„Nem vagyok pszichiáter” – válaszolta Benton. 

„Egy poszttraumatikus konzulensre, bűnügyi pszichológusra van 

szüksége, és te ezzel foglalkozol. Te meg tudod csinálni! Rá tudsz jönni 

arra, hogy mi történt. Tudnunk kell, hogy mi történt” – mondta Lucy, 

aki magánkívül volt. Lucy soha nem esik pánikba, de most a vakrémület 

kerülgette. Azt hiszi, Benton mindenkit ki tud ismerni. De még ha így is 

lenne, az nem jelentené egyértelműen azt, hogy mindenki felett hatalma 

van. Henri nem túsz. Bármikor elmehet. Mélyen aggasztja, hogy a fiatal 

nőnek szemmel láthatóan semmi kedve nincs elmenni, sőt még talán 

élvezi is az ittlétet. 

Benton nagyon sok mindent megtudott az alatt a négy nap alatt, amit 

Henri Waldennel töltött. Személyiségzavaros, és már a gyilkossági 

kísérlet előtt is az volt. A helyszíni fényképek, no meg ama tény nélkül, 

hogy valaki tényleg bent járt Lucy házában, Benton talán azt hinné, nem 

is volt gyilkossági kísérlet. Aggódik amiatt, hogy Henri személyisége 

most csupán a felnagyított változata annak, ami a támadás előtt volt, és 

ez a felismerés rendkívül nyugtalanítóan hat rá, mert el sem tudja 

képzelni, mit gondolt Lucy, amikor találkozott Henrivel. Aztán arra jut, 

hogy Lucy nem gondolkodott. Ez a valószínű válasz. 

– Megengedte Lucy, hogy használd a Ferrariját? – kérdezi. 

– A feketét nem. 

– Mi a helyzet az ezüstszínűvel, Henri? 

– Nem ezüst. Kaliforniakék. Akkor használtam, amikor csak 

akartam. – Lenéz rá a lépcsőfordulóról, keze még mindig a korláton, 

hosszú haja kócos, az alvástól pedig olyan fátyolos a szeme, mintha 

szexi fotózásra pózolna. 
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– Egyedül vezetted, Henri. – Biztosra akar menni. Rendkívül fontos 

volna tudni, hogy az elkövető miképp talált rá Henrire, mert Benton 

nem hisz abban, hogy a támadás véletlenszerű volt és hogy egyszerűen 

csak Henri húzta a rövidebbet, hogy a csinos, fiatal nő rosszkor 

tartózkodott a rossz házban vagy Ferrariban. 

– Már mondtam neked, hogy igen – mondja Henri, s arca sápadt és 

kifejezéstelen. Csak a szeme él, ám a benne villódzó energia szeszélyes 

és zavarba ejtő. – De a feketével önző. 

– Mikor vezetted utoljára a kaliforniakék Ferrarit? – kérdezi Benton 

ugyanazon a szelíd, ám szilárd hangon, mert megtanulta már, hogy 

akkor szerezze meg az információt, amikor lehetősége van rá. Nem 

számít, hogy Henri éppen üldögél vagy járkál, vagy kezével a korlátot 

fogva a szoba túlvégében álldogál, ha valami felbukkan, még azelőtt 

megpróbálja kibontani belőle, hogy újra alámerülhetne a lány 

elméjében. Nem számít, mi történt vagy mi történik vele, Benton tudni 

akarja, ki járt Lucy házában és miért. A pokolba Henrivel, szólal meg 

benne egy gonoszkodó hang. Igazából csak Lucy érdekli. 

– Az autóban vagyok valaki – válaszolja Henri, s szeme ragyog 

hidegen kifejezéstelen arcában. –És gyakran vezetted, Henri? 

– Mindig, amikor csak akartam. – Kihívóan a férfira mered. 

– Mindennap, az. edzőterembe? 

– A francba is, bármikor, amikor csak akartam. – Szenvtelen, sápadt 

arccal bámulja továbbra is a férfit, és harag lobban a szemében. 

– Emlékszel, mikor vezetted legutoljára? Mikor, Henri? 

– Nem tudom. Mielőtt beteg lettem. 

– Mielőtt influenzás lettel volna, akkor? Körülbelül két héttel ezelőtt? 

– Nem tudom. – Megmakacsolja magát, és most már nem hajlandó 

mondani semmi mást a Ferrariról, s Benton nem erőlteti, mert a 

tagadásnak is megvan a saját, ki nem mondott igazsága. 

Benton elég jól ért a ki nem mondott szavak tolmácsolásához, és 

Henri épp most utalt arra, hogy akkor vezette a Ferrarit, amikor csak 

kedve tartotta, és tudatában volt a figyelemnek, amelyet ezzel magához 

vonzott, és élvezte, mert neki kell lennie a ciklon magjának. Még a 

legjobb napján is Henrinek kell a káosz kellős közepén lennie, sőt neki 
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kell fokoznia a zűrzavart, saját őrült drámájának a főszereplőjeként. A 

legtöbb rendőrségi meg bűnügyi pszichológus már csupán ezért az egy 

jellemvonásáért arra a következtetésre jutna, hogy ő maga rendezte meg 

az ellene elkövetett gyilkossági kísérletet és hozzá a bűntény helyszínét, 

és hogy a támadás valójában meg sem történt. De megtörtént. Az az 

ironikus az egészben, hogy ez a bizarr, veszélyes dráma valóságos, és ő 

Lucy miatt aggódik. Mindig is aggódott Lucy miatt, ám most igazából 

és nagyon. 

– Kivel beszéltél a telefonon? – tér vissza Henri az eredeti témához. 

– Hiányzom Rudynak. Össze kellett volna jönnöm vele. Olyan sok időt 

elvesztegettem odalent. 

– Kezdjük azzal a napot, Henri, hogy felidézzük, hol vannak a 

határaink. 

Benton türelmesen elmondja ugyanazt, amit előző nap reggel, meg az 

azt megelőző reggel, amikor a kanapén jegyzetelt. 

– Rendben – válaszolja Henri a lépcsőfordulóról. – Rudy telefonált. 

Tudom, hogy ő volt – mondja. 
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6. 

A süllyesztett lefolyótálcában víz dobol, röntgenfelvételek világlanak 

a helyiség valamennyi átvilágítódobozán, s Scarpetta a mély vágás fölé 

hajol, amely szinte leválasztotta a traktorvezető orrát az arcáról. 

– Én egy azonnali alkohol- és szénmonoxid-vizsgálatot végeznék 

rajta – mondja Dr. Jack Fieldingnek, aki a rozsdamentes acél hordágy 

túloldalán áll, közöttük a holttest. 

– Lát valamit? – kérdezi. 

– Nem érzek alkoholszagot, és nem is cseresznyeszínű a bőre, de 

jobb félni, mint megijedni. Én mondom magának, Jack, hogy az ehhez 

hasonló esetek mindig problémásak. 

A halott emberen még mindig rajta van olajzöld munkásnadrágja, 

vörös agyaggal pettyezetten és felhasadva a combjánál. Izom, zsír és 

összezúzott csontszilánkok türemkednek elő a felrepedt bőr alól. A 

traktor a férfi testének középső részén hajtott át, ám nem akkor, amikor 

Scarpetta még őt figyelte. Talán egy, talán öt perccel azután történt, 

hogy ő befordult a sarkon, és biztos benne, hogy Mr. Whitby volt a 

munkás, akit látott. Megpróbálja nem maga elé képzelni, ám nem tehet 

róla, néhány percenként betolakszik az agyába, ahogy ott áll a hatalmas 

gépkerék előtt, tapogatja a motort, matat valamit rajta. 

– Hé! – szól oda Fielding egy borotvált fejű fiatalembernek, aki 

valószínűleg Port Lee-ből, a hadsereg kegyeleti bizottságától érkezett. – 

Mi a neve? 

– Bailey, uram. 

Scarpetta észrevesz még néhány fiatalembert és nőt, valamennyi 

boncoláshoz bemosakodva, cipőjük és hajuk letakarva, arcukon maszk, 
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kezükön kesztyű; valószínűleg a hadseregtől vannak itt gyakorlaton, 

hogy megtanulják, hogyan kezeljék a holttesteket. Azon tűnődik, hogy 

vajon Irakba küldik-e őket. Kiszúrja a hadsereg színét, az olajzöldet, 

amely pontosan ugyanolyan árnyalatú, mint Mr. Whitby felhasadt 

munkásnadrágja. 

– Tegyen a temetkezési irodának egy szívességet, Bailey, és kösse el 

a nyaki verőeret! – dörren Fielding mogorván a fiatalemberre. Amikor 

Scarpettának dolgozott, nem volt ilyen kellemetlen természetű, 

akkoriban nem ugráltatta ilyen lekezelően az embereit, és ha hibát talált, 

nem dörgölte nyilvánosan az orruk alá. 

A katona zavarba jön, tetovált jobb karja mozdulat közben dermed 

meg, kesztyűs keze szorosan markolja a hosszú, kampós sebésztűt, 

benne a 7-és, steril sebvarró szállal. A bonctermi asszisztensnek segít 

összevarrni az Y bemetszést, melyet még az értekezlet előtt ejtettek a 

testen. Az asszisztensnek, nem pedig a katonának kellene tisztában 

lennie a nyaki verőér elkötésének technikájával. 

Scarpetta megsajnálja a katonát, és ha Fielding még mindig neki 

dolgozna, lenne hozzá egy-két szava, és biztos, hogy azután nem bánna 

senkivel ilyen otrombán az ő bonctermében. 

– Igen, uram! – mondja a katona, fiatal arcán megsebzett 

kifejezéssel. – Épp arra készültem. 

– Igazán? – kérdezi Fielding, és a teremben mindenki tisztán hallja a 

szerencsétlen fiatalemberhez intézett szavakat: – És tudja, miért kell 

elkötni a nyaki verőeret? 

– Nem, uram! 

– Mert így udvarias, azért – okítja Fielding. – Cérnával elköti a fő 

véredényt, jelen esetben a nyaki verőeret, így a temetkezési vállalatnál 

az öltöztetőnek nem kell bajlódnia vele. Ez egy udvarias gesztus, 

Bailey. 

– Igen, uram! 

– Jézusom! – tör ki Fielding. – És mindennap el kell ezt viselnem, 

mert ő mindenkit beenged ide, és a mindenki teljes pereputtyát is! Látta 

már idelent? – Jegyzeteket firkant a kezében tartott csiptetős írótáblára. 
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– A pokolba is, nem! Már közel négy átkozott hónapja itt eszi a fene, és 

még egyetlen boncolást sem végzett el. Ó, és ha még nem találta volna 

ki eddig, akkor most elmondom, hogy az embereket is szereti 

megvárakoztatni! Ez a kedvenc szórakozása. Nyilvánvalóan senki nem 

akarta a sárba tiporni maga előtt. Elnézést a kifejezésért! – mutat a 

közöttük fekvő halottra, akinek valóban sikerült a traktorral a sárba 

tipornia önmagát. – Ha felhívott volna, elmondtam volna, ne fárassza 

magát azzal, hogy idejön. 

– Fel kellett volna hívnom magát – mondja Scarpetta, s közben öt 

ember küzdelmét figyeli, akik egy irdatlan nagy asszonyt akarnak 

átgördíteni a hordágyról a krómacél asztalra. Véres váladék szivárog az 

orrából és a szájából. – Iszonyatos a panniculusa. – Scarpetta arra a 

zsírrétegre utal, amely a halott nőhöz hasonlóan elhízott embereken 

halmozódik fel hastájékon. Ám igazából azt akarja Fielding tudomására 

hozni, hogy nem hajlandó belemélyedni a Dr. Marcusszal kapcsolatos 

témába, amikor az ő bonctermében van, és az ő emberei veszik körül. 

– Nos, az én kibaszott esetem lett – panaszkodik Fielding, és most 

Dr. Marcusról és Gilly Paulssonról beszél. – Az isten szerelmére, az a 

seggfej még csak a lábát sem tette be ide, amikor behozták a holttestet, 

pedig mindenki tudta, hogy ez az ügy bűzleni fog! Ez az első nagy, 

büdös trutyis esete. Ó, ne nézzen így rám, Dr. Scarpetta! – Soha nem 

tudta másképp nevezni, bár Scarpetta maga bátorította őt, hogy hívja 

Kaynek, mert kölcsönösen tisztelték egymást, és amikor együtt 

dolgoztak, ő a barátjának tartotta, ám ennek ellenére sem volt hajlandó 

Kaynek hívni, s ez mit sem változott azóta. – Nem figyel senki idelent, 

nem mintha egy fikarcnyit is érdekelne. Kivel vacsorázik? 

– Remélem, magával. – Segít a férfinak eltávolítani Mr. Whitby 

sáros bőrbakancsát; kibogozza a mocskos fűzőt, és meglazítja a piszkos 

marhabőr cipőnyelvet. A hullamerevség még nem állt be, s a halott még 

mindig rugalmas és meleg. 

– Meg tudja mondani, hogy a pokolba ütik el magukat ezek a fickók? 

– dünnyög Fielding. – Soha nem bírok rájönni. Remek! Akkor nálam, 

hétkor! Még mindig ugyanott lakom. 
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– Azt meg tudom mondani, többnyire hogyan történik – mondja 

Scarpetta, s ismét felrémlik előtte Mr. Whitby, amint a traktorkerék előtt 

ácsorog, és a motorral babrál. – Valamilyen technikai problémát 

észlelnek, lekászálódnak az ülésből, aztán közvetlenül az elé a hatalmas 

hátsó kerék elé állnak, majd vacakolni kezdenek az indítópecekkel, 

valószínűleg megpróbálják berobbantani csavarhúzóval, és 

megfeledkeznek arról, hogy sebességben hagyták a gépet. Ha nincs 

szerencséjük, beindul. Az ő esetében pont a teste közepén dübörgött át. 

– A munkás olajzöld nadrágján és fekete műszálas munkásdzsekijén, 

melyre vastag vörös pamutszállal van felhímezve a neve: T. Whitby, 

keresztbefutó mocskos keréknyomra mutat. – Amikor én láttam, pont a 

kerék előtt állt. 

– Ó, igen. A jó öreg egykori épületünk. Isten hozta újra a városban! 

– A kerék alatt találtak rá? 

– A gép egyenesen keresztülgázolt rajta, aztán folyamatosan haladt 

előre. – Fielding lehúzza a sárfoltos zoknikat, melyeknek 

szövésmintázata lenyomatot hagyott a férfi két nagy, fehér lábfején. – 

Emlékszik arra a nagy, sárgára festett fémpóznára, amely a hátsó ajtó 

mellett mered ki a járdából? A traktor belerohant, s az állította meg, 

különben akár beszakíthatta volna az épület ajtaját is. Feltételezem, 

mivel lebontják, nem igazán számított volna. 

– Akkor nem valószínű, hogy fulladás okozta a halálát. Diffúz 

zúzódás a kerék szélességében – mondja Scarpetta, a holttestet 

vizsgálva. – Súlyos vérveszteség. Arra tippelnék, hogy megrepedt lépre, 

májra, hólyagra, belekre és szétzúzott medencére számíthatunk. A hét 

óra nekem is jó. 

– No, és mi a helyzet az utánfutójával? 

– Ne nevezze így! Jobban ismeri őt ennél. 

– Ő is meg van híva. Meglehetősen idétlenül néz ki abban az LAPD-

s sapkában. 

– Én is mondtam neki. 

– Maga szerint mi vágta meg az arcát? Valami a földön vagy inkább 

a traktor hátulján? – kérdezi Fielding, miközben vérpatak csordogál alá 
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Mr. Whitby letarolt arcán, ahogy megérinti a részlegesen lemetszett 

orrot. 

– Lehet, hogy nem is vágás. Ahogy a kerék áthaladt a testén, 

magával rántotta a bőrét is. Ez a sérülés – mutat a doktornő a mély, 

marcangolt szélű sebre az áldozat arcán és orrnyergén – hasadás lehet, 

nem vágás. Ha valóban fontosnak tartja, akkor a mikroszkópos vizsgálat 

során rozsda- vagy gépzsírszemcséket kellene látnia, és a szakadás 

következtében jelentős kiterjedésű szövetáthajlást, ami a vágott sebnél 

nem tapasztalható. És ha én lennék a maga helyében, nem hagynék 

egyetlen kérdést sem nyitva. 

– Ó, igen! – pillant fel Fielding a jegyzettábláról, melyen épp a 

rácsatolt acéltartóhoz kötött golyóstollal tölti ki a ruházati és személyi 

ingóságokat regisztráló űrlapot. 

– Igen jó az esélye annak, hogy a férfi családja kártérítést akar majd 

az őket ért veszteségért – folytatja Scarpetta. – Halál a munkahelyen, 

ráadásul egy közismerten veszélyes munkahelyen. 

– Ó, igen. Az összes lehetséges helyszín közül pont itt kellett 

meghalnia. 

Fielding gumikesztyűs ujjai vörösre színeződnek, ahogy megérinti a 

férfi arcán a sebet, és meleg vér csöpög szabadon, ahogy szakavatottan 

megvizsgálja a majdnem teljesen lemetszett orrot. Lapoz az írótáblájára 

csíptetett jegyzettömbben, és egy sematikusan megrajzolt emberi testen 

elkezdi berajzolni az észlelt sérüléseket. Közel hajol az archoz, s 

behatóan tanulmányozza védőmaszkja mögött. 

– Nem látok sem rozsdát, sem zsírt – mondja. – De ez nem jelenti 

azt, hogy nincs is ott. 

– Jó ötlet. – Scarpetta egyetért volt munkatársa gondolatmenetével. – 

Én mintát vennék róla és kielemeztetném a laborosokkal. Mindent 

kielemeztetnék. Nem lennék meglepve, ha valaki azzal állna elő, hogy 

ezt az embert elgázolták vagy lelökték a járműről, esetleg elétaszították, 

vagy ne adj' isten, legelőször fejbevágták egy ásóval. Soha nem lehet 

tudni. 

– Ó, igen. Pénz, pénz, pénz. 
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– Nem csak a pénzről van szó – válaszolja a doktornő. – Az 

ügyvédek azok, akik mindenből pénzt csinálnak. Először azonban az 

egész csak a fájdalomról és a veszteségről szól, meg arról, hogy valaki 

más hibája volt. Egyetlen családtag sem akarja elhinni, hogy ostoba, 

értelmetlen halál történt, amely megelőzhető lett volna, és hogy egy 

valamirevaló nehézjárművezetőnek ne legyen annyi esze, hogy ne álljon 

a hátsó kerék elé, miközben az indítóval babrál, figyelmen kívül hagyva 

az előírt indítási eljárás alapszabályát, ami kimondja ugyebár, hogy a 

gépet csak üresjáratban lehet elindítani, sebességben tilos. De milyenek 

az emberek? Túlságosan kényelmesek, mindig sietni akarnak, és nem 

gondolkodnak. Az emberi természethez tartozik az is, hogy tagadjuk 

annak az eshetőségét, hogy valaki, akit szeretünk, önmaga okozta a saját 

halálát, akár szándékosan akár véletlenül. De hát hallotta régen az 

előadásaimat. 

Fielding a pályafutását Scarpetta bűnügyi orvostani gyakornokai 

egyikeként kezdte. Ő tanította meg a törvényszéki patológiára. Ő 

tanította meg neki, hogy kell úgy elvégezni a törvényszéki orvostani 

nyomozásokat és boncolásokat, hogy azok ne egyszerűen alaposak, 

hanem aprólékosak, minden részletre kiterjedőek és felhasználhatóak 

legyenek. Most valamiféle szomorúságot érez, ahogy visszaemlékszik 

arra, hogy egykor milyen szégyentelen mohósággal vetette magát a férfi 

a munkába vele szemközt, a boncasztal túloldalán, hogy minden tudást 

magába szívjon. Ha az ideje engedte, mindig elkísérte a bíróságra, 

amikor tanúskodnia kellett, vagy begubózott az irodájába, és újra meg 

újra végigrágta magát a beszámolóin, csak hogy tanuljon. Most pedig 

megviselt, kimerült, és bőrbetegség támadta meg, őt magát, Scarpettát 

pedig kirágták, és tessék, most mindketten itt vannak. 

– Fel kellett volna hívnom magát – mondja a doktornő és kicsatolja 

Mr. Whitby olcsó bőrövét, majd kigombolja megviselt, olajzöld 

nadrágját, és lehúzza rajta a cipzárt. – Megnézzük majd Gilly Paulssont 

is, és kitaláljuk, mi történt vele. 

– Ó, igen – mondja Fielding, és régebben ezt sem szokta ilyen 

gyakran mondani. 
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7. 

Henri Walden puha szőrmével szegélyezett bőrpapucsot visel, 

melyben fekete látomásként hangtalanul siklik a szőnyegen a 

sárgásbarnára cserzett, szarvasbőr karosszék felé. 

– Lezuhanyoztam – mondja, s közben letelepszik, és maga alá húzza 

hosszú, karcsú lábát. 

Benton figyelmét nem kerüli el a szándékosan kivillantott fiatal test 

látványa, a sápadt bemélyedés magasan, a belső combok ívén. Nem úgy 

néz rá, és nem is úgy reagál, ahogy a legtöbb férfi tenné. 

– Miért foglalkozol velem? – kérdezi a fiatal nő, és amióta itt van, 

minden reggel felteszi ezt a kérdést. 

– Jobban érzed magad tőle, nem igaz, Henri? 

Bólint, s olyan áthatóan mered Bentonra, mint valami kobra. 

– Az apró dolgok fontosak. Evés, alvás, tisztálkodás, edzés. Az 

önmagunk feletti kontroll visszaszerzése. 

– Hallottam, hogy beszélsz valakivel – mondja. 

– Ez a probléma – válaszolja, s tekintete nyugodtan, határozottan 

mélyed szemüvegének pereme felett a másikéba, a jegyzettömb az 

ölében, ugyanúgy, mint korábban, ám most már több az írás rajta, 

szerepel például a „fekete Ferrari”, az „engedély nélkül” meg a 

„valószínűleg az edzőteremtől követték” és az „a fekete Ferrari az 

érintkezési pont”. Aztán megszólal: 

– A magánbeszélgetéseknek elviekben annak is kellene maradniuk. 

Magánbeszélgetésnek. Így hát vissza kell térnünk az eredeti 

megállapodásunkhoz, Henri. Emlékszel, mi volt az? 
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A fiatal nő kibújik a papucsából, s a szőnyegre ejti. Finom ívű, 

csupasz lábfeje a fotelpárnán pihen, és amikor fölé hajol, hogy 

szemügyre vegye, a vörös köpeny enyhén szétnyílik a testén. 

– Nem. – Hangja alig hallható, s tagadóan megrázza a fejét. 

– Tudom, hogy emlékszel rá, Henri. – Benton gyakran mondja ki a 

nevét, hogy emlékeztesse arra, ki ő, hogy ismét személyiséget adjon 

annak, ami elszemélytelenedett, és ami bizonyos tekintetben 

helyrehozhatatlan károsodást szenvedett. – A megállapodásunk 

alapvetően a tiszteletről szólt, emlékszel? 

Még mélyebbre hajol, és kiszúrja magának egyik festetlen lábkörmét, 

tekintete mereven rögzül arra, amivel foglalkozik, s a köntös alatt a 

meztelensége nyíltan felkínálkozik a férfinak. 

– A kölcsönös tisztelethez hozzátartozik, hogy lehetőséget adunk 

egymásnak a magánéletre. És mértékletességet – mondja halkan Benton. 

– Sokat beszéltünk már a határokról. A mértékletesség megsértése a 

határok megsértése. 

A fiatal nő szabad keze a mellkasára csúszik és összehúzza magán a 

köntöst, miközben továbbra is odaadó figyelemmel piszkálja a 

lábkörmét. 

– Még csak most ébredtem fel – mondja, mintha ez magyarázatot 

adna exhibicionizmusára. 

– Köszönöm, Henri. – Fontos, hogy a lány azt higgye, hogy Benton 

nem akarja őt szexuálisan, még a képzeletében sem. – De nem most 

ébredtél fel. Felkeltél, lejöttél, aztán beszélgettünk, és ezután elmentél 

lezuhanyozni. 

– Nem Henri a nevem – mondja. 

– Mit szeretnél, hogy hívjalak? 

– Semmit nem szeretnék. 

– Két neved is van – folytatja a férfi. – Az egyik, amire a 

születésedkor kereszteltek, a másik pedig amit a színészkarriered során 

használtál, és amit máig használsz. 

– Akkor Henri leszek – mondja a körmét bámulva. 

– Én pedig Henrinek foglak hívni. 
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Bólint, s a lábujjait figyeli. 

– Őt hogy hívod? 

Benton tudja jól, kire gondol, de nem válaszol. 

– Vele alszol. Lucy mindent elmondott nekem rólatok. – 

Kihangsúlyozza a „minden” szót. 

Bentonon harag hullámzik át, de nem mutatja. Lucy soha nem 

mondott volna el Henrinek mindent a Scarpettával való kapcsolatáról. 

Nem, emlékezteti magát. Henri játszik vele megint, ismét a határait 

próbálgatja. Nem, ismét átgázolt a határain. 

– Hogy lehet, hogy nincs itt veled? – kérdezi Henri. – Hiszen most 

nyaralsz, nem igaz? És ő nincs itt. Nagyon sokan nem szexelnek egy idő 

után. Ez az egyik oka annak, hogy nem akarok senkivel lenni, legalábbis 

nem sokáig. Mert akkor nincs szex. Az emberek rendszerint hat hónap 

után hagynak fel a szexszel. Nem miattam nincs itt – bámul Henri a 

férfira. 

– Ez így van – válaszolja. – Nem miattad nincs itt, Henri. 

– Biztos nagyon dühös volt, amikor megmondtad neki, hogy nem 

jöhet. 

– Megérti – mondja, ám ezúttal nem teljesen őszinte Henrivel. 

Scarpetta csak részben értette meg. „Pillanatnyilag nem jöhetsz 

Aspenbe – mondta neki, miután megkapta Lucy kétségbeesett 

telefonüzenetét. – Attól tartok, közbejött egy ügy, amivel mindenképpen 

foglalkoznom kell.” 

„Akkor hát el kell menned Aspenből” – mondta Scarpetta. 

Nem beszélhetek az ügyről, válaszolta, és meg volt róla győződve, 

hogy a doktornő azt hiszi, mindenhol van éppen, csak nem Aspenben. 

„Ez igazán nem korrekt, Benton – mondta. – Kettőnknek tartogattam 

ezt a két hetet. Nekem is van munkám.” 

„Légy türelmes velem! – válaszolta. – Megígérem, később mindent 

elmagyarázok.” 

„Mint mindig – mondta Scarpetta. – Nagyon rossz időszak ez. 

Szükségünk lett volna erre a két hétre.” 
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Valóban szükségük lenne az. együtt töltött időre, és ehelyett itt van 

Henrivel. 

– Mesélj arról, amit az éjjel álmodtál. Emlékszel rá? – kérdezi 

Henritől. 

A lány karcsú, fürge ujjai a bal nagylábujját becézgetik, mintha fájna. 

Elfintorodik. Benton feláll. Csak úgy, mellékesen felveszi az asztalról a 

Glockot, és a nappalin átsétálva a konyhába megy. Kinyitja az egyik 

szekrényt, s a legfelső polcra csúsztatja a pisztolyt, majd levesz két 

csészét és megtölti őket kávéval. Ő is, Henri is feketén isszák. 

– Lehet, hogy kicsit erős lett. Ha kérsz, készítek még. – Leteszi a 

lánynak szánt csészét az asztal végére, majd visszaül a helyére, a 

kanapéra. – Tegnapelőtt éjjel egy szörnyről álmodtál. Tulajdonképpen 

„fenevadnak” nevezted, ugye? – Éles, velőig ható pillantása megtalálja 

a lány boldogtalan tekintetét. – Tegnap éjjel megint láttad a fenevadat? 

A nő nem válaszol, és a hangulata drámai változáson ment keresztül 

kora reggel óta. Valami történt zuhanyozás közben, de erre majd később 

visszatérnek. 

– Nem kell beszélnünk a fenevadról, ha nem akarsz, Henri. De minél 

többet mondasz el róla, annál valószínűbb, hogy megtalálom. Ugye te is 

azt akarod, hogy megtaláljam? 

– Kivel beszéltél? – kérdezi a korábbi sírós, gyermeki hangon. De 

Henri nem gyerek. Minden, csak nem ártatlan. – Rólam beszéltél! – 

makacskodik, ahogy köntösének széles öve meglazul, és még többet 

enged látni. 

– Esküszöm, nem rólad beszéltem. Senki nem tudja, hogy itt vagy, 

csak Lucy és Rudy. Remélem, bízol bennem, Henri. – Elhallgat, s ránéz. 

– Remélem, bízol Lucyben. 

Lucy nevének említésére harag villan a nő tekintetében. 

– Remélem, bízol bennünk, Henri – mondja Benton, s nyugodtan ül, 

a lábát keresztbe veti, keze pedig összekulcsolva pihen az ölében. 

Szeretném, ha eltakarnád magad, Henri. 

Megigazítja a köntöst, a széleit begyűri a lába közé, és megszorítja az 

övet. Benton pontosan tudja, hogy néz ki meztelenül, de nem képzeli 
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maga elé. Látta a fényképeket, de nem hajlandó újra megnézni őket, 

csak akkor, ha más szakemberrel együtt kell kielemeznie őket, vagy 

majd végül vele, ha készen áll rá, már ha egyáltalán eljön ez a pillanat. 

Egyelőre akár tudatosan, akár tudat alatt, de magába folytja a 

történteket, és olyan színjátékot játszik, ami gyengébb idegzetű 

embertársait megtévesztené és felingerelné; azokat, akiket nem érdekel 

a sorsa, és nem értik taktikázását. Szűnni nem akaró próbálkozása, hogy 

szexuálisan felkorbácsolja Bentont, nem egyszerűen 

érzelemátruházásról szól, hanem direkt manifesztációja akut és krónikus 

nárcisztikus szükségleteinek, és a benne élő vágynak, hogy irányítson és 

domináljon, szétziláljon és tönkretegyen mindenkit, aki van olyan 

merész, hogy törődjön vele. Henri minden akciója és reakciója 

önutálatról és haragról szól. 

– Miért küldött el Lucy? – kérdezi. 

– Te meg tudod mondani? Miért nem mondod el nekem te, hogy 

miért vagy itt? 

– Azért, mert… – köntöse ujjával megtörli a szemét. – A fenevad 

miatt. 

Benton tekintete szilárdan rászegeződik biztonságos helyéről a 

kanapén; a jegyzettömbbe firkált szavakat nem lehet kibetűzni onnan, 

ahol ül, és jóval több, mint karnyújtásnyira van tőle. Nem bátorítja a 

beszélgetést. 

Fontos, hogy türelmes legyen, végtelenül türelmes, mint a vadász az 

erdőben, aki tökéletesen mozdulatlanul állva várja a vadat, még levegőt 

is alig vesz. 

– Bejött a házba. Nem emlékszem. 

Benton némán figyeli. 

– Lucy engedte be a házba – mondja. 

Benton nem sietteti a beszélgetést, de nem enged félrevezető 

információt vagy nyílt hazugságot bele. 

– Nem. Nem Lucy engedte be a házba – helyesbít. – Senki nem 

engedte be a házba. Azért tudott bemenni, mert a hátsó ajtó nem volt 
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becsukva, a riasztó pedig nem volt bekapcsolva. Már beszéltünk erről. 

Emlékszel arra, hogy miért nem volt becsukva az ajtó és bekapcsolva a 

riasztó? 

A nő a lábujjait bámulja, a keze mozdulatlan. 

– Már erről is beszéltünk – mondja Benton. 

– Influenzás voltam – válaszolja, s figyelme egy másik lábujjra 

irányul. – Beteg voltam, és ő nem volt otthon. Reszkettem és kimentem 

a napra, de elfelejtettem bezárni az ajtót és beriasztani. Lázam volt, és 

megfeledkeztem róla. Lucy engem okol a történtekért. 

A férfi belekortyol a kávéjába. Már kihűlt. A kávé nem marad sokáig 

meleg Aspen hegyei közt, Coloradóban. 

– Lucy azt mondta, hogy a te hibád? 

– Úgy gondolja. – Henri most elbámul mellette, ki a mögötte lévő 

ablakon. – Úgy gondolja, hogy minden az én hibám. 

– Nekem egyszer sem említette, hogy szerinte a te hibád lenne – 

mondja Benton. – Az álmaidról beszéltél – kanyarodik vissza az eredeti 

témához. – A tegnap éjjeli álmaidról. 

Henri nagyot pislant, és ismét a lábujját piszkálja. 

– Fáj? 

Bólint. 

– Sajnálom. Adjak valamit rá? 

Megrázza a fejét. 

– Semmi nem segítene. 

Valójában nem a lábujjáról beszél, hanem összekapcsolta a törött 

végtagját azzal, hogy most itt van a férfi oltalmazó gondoskodása alatt, 

több mint ezer mérföldnyire a floridai Pompano Beach-től, ahol 

majdnem meghalt. Henri tekintete fellángol. 

– Egy ösvényen sétáltam – mondja. – Egyik oldalát sziklák 

szegélyezték; az a jellegzetes, meredek sziklafal húzódott közvetlenül 

az ösvény mellett. Repedések voltak rajta, repedések a sziklák közt, és 

nem tudom, miért tettem, de belemásztam az egyikbe és beszorultam. – 

A lélegzete elakad, s szőke hajtincset simít ki a szeméből, a keze remeg. 

– Beékelődtem a sziklák közé… nem tudtam megmozdulni, nem tudtam 

lélegezni. Képtelen voltam kiszabadulni. És senki nem tudott kijuttatni. 
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Amikor zuhanyoztam, eszembe jutott az álmom. A víz az arcomat 

verdeste, és amikor visszatartottam a lélegzetemet, eszembe jutott az 

álmom. 

– Megpróbált valaki kiszabadítani? – Benton nem reagál a 

rémületére, és azt sem ítéli meg, hogy valóságos vagy tettetett-e. Nem 

tudja eldönteni. Olyan keveset tud róla. 

Henri mozdulatlanul küszködik levegőért a fotelban. 

– Azt mondtad, senki nem tudott kiszabadítani – folytatja Benton 

higgadtan, csendesen, annak a pszichológusnak a provokációmentes 

hanghordozásával, akivé vált a fiatal nő számára. – Volt ott még valaki 

más is? Vagy esetleg többen is? 

– Nem tudom. 

Benton vár. Ha Henri továbbra is kínlódva tud csak lélegezni, tennie 

kell valamit. De egyelőre türelmes; a vadász kivár. 

– Nem emlékszem. Nem tudom, miért, de egy percre azt hittem, 

valaki… az álmomban az jutott eszembe, hogy valaki talán szét tudná 

zúzni a sziklákat. Talán egy csákánnyal. Aztán úgy gondoltam, hogy 

nem, ez nem lehetséges. Túlságosan kemény a szikla. Nem tudsz 

kimenteni. Senki nem tud. Meg fogok halni. Úgy volt, hogy meghalok, 

tudtam, aztán már képtelen voltam többet elviselni, így felébredtem. – 

Összefüggéstelen visszaemlékezése váratlanul ér véget, ahogy 

nyilvánvalóan az álom is. Henri mély lélegzetet vesz, s teste ellazul. 

Szeme Bentonra szegeződik. – Borzalmas volt – mondja. 

– Igen – hagyja rá. – Minden bizonnyal borzalmas volt. Nem hiszem, 

hogy van ijesztőbb annál, mint amikor valaki nem tud levegőt venni. 

A lány a szívére szorítja a kezét. 

– Nem mozdult a mellkasom. Tudod, nagyon felületesen vettem a 

levegőt. És egyszerre csak nem maradt már több erőm. 

– Senki sem elég erős ahhoz, hogy elmozdítsa egy hegy szikláit – 

válaszolja Benton. 

– Nem kaptam levegőt. 
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A támadója talán megpróbálta megfojtani, és Benton ezúttal maga elé 

képzeli a fényképeket. Egymás után idézi lelki szemei elé a fotókat, 

megvizsgálja Henri sérüléseit, megpróbál értelmet találni abban, amit az 

imént elmondott. Látja, ahogy hason fekszik az ágyban, vér szivárog az 

orrából, s arcán elkenődve összefoltozza a feje alatt a lepedőt. A teste 

mezítelen és fedetlen, a karja kinyújtva hever a feje felett, tenyere lefelé 

fordul, az ágy felé, lábát behajlítja, az egyiket kicsit jobban, mint a 

másikat. 

Benton újabb fényképet kezd mustrálni, az emlékezetében erre 

összpontosít, Henri pedig feláll a karosszékből. Azt motyogja, hogy 

még kér kávét, és kimegy érte. Benton agya feldolgozza azt, amit mond, 

s azt a tényt is, hogy a pisztolya a konyhaszekrényben van, ám a lány 

nem tudja, melyikben, mert háttal volt neki, amikor eldugta. Figyeli 

Henrit, értelmezi, amit az adott pillanatban tesz, miközben a sérülések 

hieroglifáit böngészi, a testén található különös nyomokat. A kézfeje 

vörös volt, mivel a férfi vagy a nő – és Benton nem akar találgatni a 

támadó nemét illetően – felhorzsolta, amikor megragadta. Friss 

véraláfutások voltak a kézfején, és néhány kékeslila zúzódás a háta felső 

részén. Az elmúlt néhány nap alatt a megpattant hajszálerek okozta 

vörös foltok mélylilára sötétedtek. 

Benton nézi, ahogy Henri kávét tölt. Az eszméletlen testéről a 

helyszínen készített fényképekre gondol. A tény, hogy gyönyörű a teste, 

semmi jelentőséggel nem bír számára azon túl, hogy megjelenésének és 

viselkedésének valamennyi aspektusa katalizátorként működhetett 

annak a tudatában, aki megpróbálta megölni. 

Henri vékony, de semmiképpen nem mondhatni fiúsnak. Formás a 

melle és nem borotválja a fanszőrzetét, így hát nem keltené fel egy 

pedofil fantáziáját. A támadás idején szexuálisan aktív volt. 

Nézi, ahogy visszatelepszik a bőrfotelbe, mindkét kezével 

szorongatva a kávésbögrét. Tapintatlansága nem zavarja. Egy udvarias 

ember megkérdezte volna, hogy nem kér-e ő is még egy csészével, ám 
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Henri valószínűleg a legönzőbb, legérzéketlenebb emberek egyike, 

akikkel Benton valaha találkozott, és mindig is önző és érzéketlen lesz. 

Jó lenne, ha soha többé nem kerülne Lucy közelébe. Ám nincs joga ezt 

kívánni vagy előidézni, dorgálja meg magát. 

– Henri – mondja Benton, és feláll, hogy hozzon még magának kávét 

–, készen állsz ma reggel egy kis tényellenőrzésre? 

– Igen. De nem emlékszem – követi hangja a férfit a konyhába. 

– Tudom, hogy nem hiszel nekem. 

– Miért gondolod ezt? – Benton teletölti a csészéjét és visszaballag a 

nappaliba. 

– Az orvos nem hitt. 

– Ó igen, az orvos! Valóban azt mondta, hogy nem hisz neked – 

mondja Benton, miközben visszaül a helyére. – Azt hiszem, már 

ismered a véleményemet az orvosról, de hadd mondjam el újra! Azt 

hiszi, a nők hisztérikusak, nem szereti őket, és kétségtelen, hogy nem is 

tiszteli őket, s mindez azért van, mert fél tőlük. Ráadásul ő egy baleseti 

ambulancián dolgozó sebész, így semmit nem tud az erőszakoskodó 

támadókról vagy az áldozatokról. 

– Azt hiszi, én tettem ezt magammal! – válaszolja Henri dühösen. – 

Azt hiszi, nem hallottam, amit az ápolónőnek mondott. 

Benton nagyon ügyel arra, hogy miként reagál. Henri új információt 

kínál fel neki. Csak reménykedhet abban, hogy igaz. 

– Mondd el! – kéri. – Nagyon szeretném tudni, hogy mit mondott a 

nővérnek. 

– Be kellene perelnem azt a seggfejet! – teszi hozzá Henri. 

Benton kivár, a kávéját kortyolgatja. 

– Talán beperelem – ismétli meg indulatosan. – Azt hitte, nem 

hallom, mert lehunytam a szemem, amikor bejött a kórterembe. 

Félálomban feküdtem az ágyban, a nővér pedig már az ajtóban állt, 

amikor megjelent. Így hát azt színleltem, hogy nem vagyok ott. 

– Azt színlelted, hogy alszol – mondja Benton. 

Henri bólint. 

– Képzett színésznő vagy. Korábban hivatásos színésznő voltál. 
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– Még mindig az vagyok. Az ember nem szűnhet meg színésznek 

lenni egyik pillanatról a másikra. Mindössze annyi történt, hogy jelen 

pillanatban nem szerepelek egyetlen produkcióban sem, mert más 

dolgom akadt. 

– Képzelem, mindig is jó voltál a színjátszásban – mondja a férfi. 

– Igen. 

– Úgy értem, a színlelésben. Mindig is jó voltál a színlelésben. 

Rövid szünetet tart. 

– Gyakran színlelsz dolgokat, Henri? 

A fiatal nő tekintete megkeményedik, ahogy ránéz. 

– Színleltem a kórteremben, hogy kihallgathassam az orvost. Minden 

szavát hallottam. Azt mondta: „Ha dühösek valakire, mindegyik azzal 

áll elő, hogy megerőszakolták. Amilyen az adjon-isten, olyan a 

fogadjisten!” És nevetett. 

– Nem hibáztatlak azért, hogy be akarod perelni – mondja Benton. – 

Ez az ambulancián történt? 

– Nem, nem. A szobámban. Később, de még aznap, amikor felvittek 

az egyik emeletre, a vizsgálatok után. Nem emlékszem hányadikon 

voltam. 

– Ez csak súlyosbítja a helyzetét – mondja Benton. – Egyáltalán nem 

kellett volna a kórtermedbe mennie. Ambuláns orvos, akinek semmi 

keresnivalója a kórházi ágyak közelében. Azért ugrott be hozzád, mert 

kíváncsi volt, és ez nem helyes. 

– Be fogom perelni. Gyűlölöm azt a fickót! – Ismét megdörzsöli a 

nagylábujját, a rajta meg a kézfején lévő zúzódások mostanra már 

nikotinsárgává fakultak. – Tett valamilyen megjegyzést a Dextro-

fejűekről is. Nem tudom, az micsoda, de engem sértegetett, csúfot űzött 

belőlem. 

Ez is új információ, és Bentonban feltámad a remény, hogy idővel és 

türelemmel emlékezni fog, vagy több lesz az igazság a szavaiban. 

– Azt nevezik Dextro-fejűnek, aki visszaél az ópiáttartalmú allergia 

és influenza elleni gyógyszerekkel meg köhögéscsillapító szirupokkal. 

Sajnos igen népszerű kábítószer a kamaszok között. 
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– A seggfej – motyogja Henri, s közben a köntösével babrál. – Nem 

tudnál valahogyan borsot törni az orra alá? 

– Henri, van valami elképzelésed arról, miért mondta az orvos azt, 

hogy megerőszakoltak? – kérdezi Benton. 

– Nem tudom. Nem hiszem, hogy megtették. 

– Emlékszel az igazságügyiektől kirendelt nővérre? 

Henri lassan megrázza a fejét: 

– Nem. 

– Betoltak egy rendelőbe, nem messze a baleseti ambulanciától, és 

megvizsgáltak egy fizikai bizonyítékfeltáró felszereléssel. Te is tudod, 

mi az, ugye? Amikor belefáradtál a színészetbe, rendőrként dolgoztál, 

még mielőtt Lucy találkozott veled Los Angelesben. Tehát mielőtt 

Lucyvel találkoztál volna Los Angelesben idén ősszel, mindössze 

néhány hónappal ezelőtt, amikor munkát adott neked. Mindent tudsz a 

mintavételi ecsetről, a hajszál- és szövetszálgyűjtésről meg minden 

efféléről. 

– Nem fáradtam bele. Csak egy időre abba akartam hagyni, hogy 

valami mással foglalkozzam. 

– Rendben. De emlékszel az FBFF-re? 

Bólint. 

– És a nővérre? Azt mondták nekem, nagyon kedves volt. Brendának 

hívják. Ő vizsgálta meg, van-e rajtad szexuális visszaélésből származó 

sérülés, és ő vett tőled mintát is. A termet gyerekrendelőnek is 

használják, és tele volt plüssállatokkal. A tapétán a Micimackó volt, 

meg más medvék, mézes bödönök és fák. Brenda nem nővérruhában 

volt. Világoskék kosztümöt viselt. 

– Nem is voltál ott. 

– Telefonon elmondta nekem. 

Henri a csupasz lábfejét bámulja, melyet még mindig a fotelpárnán 

pihentet. 

– Megkérdezted tőle, hogy mit viselt? 

– Mogyoróbarna szeme és rövid, fekete haja van. – Benton 

megpróbálja kibontani mindazt, amit Henri elfojt, vagy amiről azt 



75 

színleli, hogy elfojtja, és eljött az ideje annak, hogy megbeszéljék a 

fizikai bizonyítékfeltáró felszerelést. – Nem találtak spermiumot, Henri. 

Nincs bizonyíték a szexuális zaklatásra. Ám Brenda talált néhány 

rostszálat a bőrödön. Úgy tűnik, valami krémmel vagy testápolóval 

kented be magad. Emlékszel arra, hogy aznap reggel bekented magad? 

– Nem – válaszolja halkan. – De ez nem jelenti azt, hogy ez 

feltétlenül így is van. 

– A bőröd olajos volt – folytatja Benton. – Legalábbis Brenda 

szerint. Kimutatta az illatot is. Kellemes aroma, mintha illatosított 

testápolóé lett volna. 

– Nem a fickó kent be vele. 

– A fickó? 

– Férfinak kellett lennie. Nem hiszed, hogy férfi volt? – kérdezi 

reménykedő hangsúllyal, ami valahogy nem illik a beszélgetésbe; ezt a 

hangszínt használják azok az emberek, akik megpróbálják magukat 

vagy másokat ámítani. – Nem lehetett nő. A nők nem tesznek ilyet. 

– A nők mindenféle ronda dolgot tesznek. Pillanatnyilag nem tudjuk, 

hogy férfiról vagy nőről van-e szó. Megtalálták néhány hajszálát a 

hálószobában a matracon, fekete, göndör hajszálakat. Talán tizenhárom-

tizenöt centiméter hosszúak. 

– Nos, akkor igen hamar megtudjuk, ugye? DNS-mintát vesznek a 

hajból, és ki fogja mutatni, hogy nem nő volt – mondja Henri. 

– Attól tartok, ez nem fog menni. A rendőrség által alkalmazott 

DNS-vizsgálat nem tudja meghatározni a nemet. Talán azt igen, hogy 

melyik rasszhoz tartozik, de a nemét nem. És még a rassz-meghatározás 

is legalább egy hónapba telik. Tehát azt hiszed, hogy talán te kented 

magadra a testápolót? 

– Nem. De ő sem tette. Nem engedtem volna neki. Szembeszálltam 

volna vele, ha lett volna esélyem. De meglehet, hogy be akart kenni 

vele. 

– És te nem kented be magad vele? 

– Azt mondtam, hogy nem ő tette és nem is én. Legyen ennyi elég. 

Semmi közöd hozzá! 
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Benton megérti. A testápolónak semmi köze a támadáshoz, már ha 

Henri az igazat mondja. Lucy tolakodik a gondolatai közé, és hirtelen 

megsajnálja, de egyúttal mérges is rá. 

– Mondj el mindent! – mondja Henri. – Mondd el, hogy szerinted mi 

történt! Te elmondod, hogy mi történt, és én elfogadom vagy 

elutasítom. – Elmosolyodik. 

– Lucy hazajött – mondja Benton, ám ez már régi ínformáció. Nem 

hajlandó túl hamar túl sok mindent feltárni. – Néhány perccel dél után 

történt, és amikor kinyitotta a főbejárati ajtót, azonnal észrevette, hogy a 

ház nincs beriasztva. A nevedet kiáltotta, de te nem válaszoltál, és ekkor 

meghallotta, hogy a medencére nyíló hátsó ajtó nekicsapódik a 

keretnek, és rohanni kezdett abba az irányba. Amikor a konyhába ért, 

észrevette, hogy a medencéhez vezető ajtó és a kerti kapu tárva-nyitva. 

Henri tágra nyílt szemmel mered el Benton feje mellett, ismét ki az 

ablakon. 

– Bárcsak megölte volna! 

– Egy másodpercre sem pillantotta meg, bárki is járt ott. Lehetséges, 

hogy a támadó meghallotta, amint a fekete Ferrarival beáll a 

kocsifeljáróra, így aztán elfutott… 

– Ott volt a szobámban, velem, és aztán le kellett rohannia azon a 

rengeteg lépcsőn – szakítja félbe a monológot Henri, aki még mindig 

hatalmas szemekkel bámul ki a messzeségbe, s ebben a pillanatban 

Benton úgy érzi, az igazat mondja. 

– Lucy ezúttal nem a garázsban parkolt, mivel csak beugrott 

megnézni, hogy vagy – folytatja Benton. – így hát hamar a bejárati 

ajtóhoz ért, azon keresztül ment be a házba, miközben a támadó a hátsó 

ajtón át menekült. Nem vette üldözőbe. Egy másodpercre sem látta. 

Lucy abban a pillanatban rád összpontosított, nem a betörőre, bárki is 

volt az. 

– Nem értek egyet! – mondja Henri, szinte örömmel. 

– Mondd el, hogy volt? 

– Nem a fekete Ferrarival volt. A fekete a garázsban állt. A 

kaliforniakék Ferrarival jött. Az állt a ház előtt. 
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Még több új információ, ám Benton higgadt marad, és rendkívül 

könnyed. 

– Beteg voltál Henri, és ágyban feküdtél. Biztos vagy abban, hogy 

tudod, melyik autóval ment el aznap? 

– Mindig tudom. Nem a fekete Ferrarit vitte el, mert az megsérült. 

– Mesélj erről a sérülésről! 

– Egy parkolóban sérült meg – mondja Henri, s ismét zúzódásos 

nagylábujját tanulmányozza. – Tudod, hol van az edzőterem odafent az 

Atlanti sugárúton, fent Coral Springsben, ugye? Ahova néha eljárunk 

edzeni? 

– Meg tudod mondani, hogy mikor történt mindez? – kérdezi Benton 

nyugodtan, nem mutatva az ereiben szétáradó izgalmat. Az információ 

új és fontos, és érzi, hova vezet. 

– A fekete Ferrari akkor sérült meg, amikor az edzőteremben voltál? 

– ösztökéli Benton Henrit, hogy az igazat mondja. 

– Nem mondtam, hogy az edzőteremben jártam! – csattan fel a fiatal 

nő, akinek az ellenségessége megerősíti a férfi gyanúját. 

Lucy fekete Ferrarijával ment el edzeni, nyilvánvalóan Lucy 

engedélye nélkül. Senkit nem enged a fekete Ferrari volánja mögé, még 

Rudyt sem. 

– Mesélj a sérülésről! – kéri Benton. 

– Valaki megkarcolta, talán slusszkulccsal, olyasmi nyomot hagyott. 

Egy képet karcolt rá. – Lebámul a lábujjaira, és feldagadt, besárgult 

nagylábujját piszkálja. 

– Mit ábrázolt a kép? 

– Azután nem volt hajlandó beleülni. Az ember nem megy ki az 

utcára összekarcolt Ferrarival. 

– Lucy biztos mérges volt – mondja Benton. 

– Meg lehet javítani. Mindent meg lehet javítani. Ha megölte volna, 

akkor most nem kellene itt lennem. Most meg egész hátralévő 

életemben amiatt aggódhatok, hogy megint rám talál. 

– Tőlem telhetően mindent megteszek azért, hogy soha többé ne 

kelljen emiatt aggódnod, Henri. De szükségem van a segítségedre. 
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– Talán soha nem is fogok emlékezni. – A férfira néz. – Nem tehetek 

róla. 

– Lucy hármasával szedve a lépcsőfokokat rohant a hálószobába. Ott 

voltál te – folytatja Benton, s behatóan figyeli a lányt, ügyel arra, hogy 

az meg tudjon birkózni a hallottakkal, annak ellenére, hogy ezt a részt 

már elmondta neki korábban. Benton mindvégig attól félt, hogy Henri 

talán nem színészkedik, hogy egyetlen szava vagy tette sem színjáték. 

Mert mi van akkor, ha nem az? Beleroppanhat a valóságba, pszichózis 

alakulhat ki nála, teljesen dekompenzálódhat és széteshet. A lány figyel 

rá, de viselkedése nem szokványos. – Amikor Lucy megtalált, 

eszméletlen voltál, ám a légzésed és a szívverésed normális értékeket 

mutatott. 

– Nem volt semmi rajtam. – Henri nem bánja ezt a részletet. Szereti 

emlékeztetni Bentont saját mezítelen testére. 

– Meztelenül szoktál aludni? 

– Szeretek. 

– Emlékszel arra, hogy aznap reggel, mielőtt ágyba bújtál volna, 

levetted-e a pizsamádat? 

– Valószínűleg levettem. 

– Tehát nem ő tette? Úgy értem, a támadó. Tegyük fel, hogy férfiról 

van szó. 

– Nem volt rá szükség. Bár biztos vagyok benne, hogy megtette 

volna. 

– Lucy azt mondja, hogy amikor legutoljára látott téged, úgy reggel 

nyolc körül, vörös szaténpizsamát és rozsdabarna frottírköntöst viseltél. 

– Ez így van. Mivel ki akartam menni. Kiültem egy napozószékbe a 

medence mellé, ki a napra. 

Még több új információ, és a férfi tovább üti a vasat: 

– Hány órakor történt ez? 

– Közvetlenül azután, hogy Lucy elment, azt hiszem. Elhajtott a kék 

Ferrarival. Nos, nem közvetlenül utána – javítja ki magát egykedvű 

hangon, és kibámul a hófedte, vakítóan fényes reggelbe. – Haragudtam 

rá. 
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Benton lassan feláll, és néhány hasábot vet a tűzre. A szikrák egészen 

a kéményig röppennek, és a lángok mohón belenyalnak a csontszáraz 

fenyőbe. 

– Megbántotta az érzéseidet – mondja, s összehúzza a 

szalagfüggönyt. 

– Lucy nem kedves, amikor valaki megbetegszik – válaszolja Henri, 

s immár összeszedettebb, nyugodtabb. – Nem akart gondoskodni rólam. 

– Mi a helyzet a testápolóval? – kérdezi, és már tudja rá a választ, 

meglehetősen biztos abban, hogy tudja, de az a legokosabb, ha abszolút 

biztosra megy. 

– Mi lenne? Nagy ügy. Szívesség, nem igaz? Tudod, hányan 

szeretnék ezt tenni? Kedves akartam lenni, és hagytam, hogy megtegye. 

Úgyis csak ennyire hajlandó, csak azt teszi meg, amihez kedve van, 

aztán belefárad abba, hogy rólam gondoskodjon. Fájt a fejem, és 

veszekedtünk. 

– Mennyi ideig ültél odakint a medence mellett? – kérdezi Benton, és 

megpróbál nem Lucyvel foglalkozni, megpróbál nem azon 

morfondírozni, hogy mi a fészkes fenét gondolt Scarpetta unokahúga, 

amikor találkozott Henri Valdennel, ugyanakkor túlságosan is jól tudja, 

milyen megkapó és elbűvölő tud lenni egy szociopata, még az olyan 

emberek számára is, akik ezzel pontosan tisztában vannak. 

– Nem sokáig. Nem érzem jól magam. 

– Tizenöt percig? Fél óráig? 

– Fél órára tippelek. 

– Láttál eközben másokat? Vagy csónakot? 

– Nem tűnt fel. Talán nem is volt ott egy sem. Mit tett Lucy, amikor 

odafent volt velem a szobában? 

– Azonnal hívta a kilenc-tizenegyet, és folyamatosan ellenőrizte az 

állapotodat, amíg a mentőt várta – folytatja Benton. Úgy dönt, hogy 

újabb részlettel gazdagítja a történetet, ám azt is tudja, ezúttal veszélyes 

vizekre evez. – Fényképeket is készített. 

– Volt nála fegyver? 

– Igen. 
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– Bárcsak megölte volna a fickót! 

– Mindig férfiként említed. 

– És fényképeket is készített? Rólam? – kérdezi Henri. 

– Eszméletlen voltál, de az állapotod stabil. Még azelőtt készítette 

rólad a képeket, hogy elmozdítottak volna. 

– Mert úgy néztem ki, mint akit megtámadtak? 

– Mert szokatlan testtartásban feküdtél, Henri. Valahogy így. –

Mindkét karját kinyújtja és a feje fölé emeli őket. – Arccal lefelé 

feküdtél, a karodat tenyérrel lefelé kinyújtottad magad előtt. És a jobb 

lábadon a nagyujjad eltört, bár ezt csak később vették észre. Úgy tűnik, 

nem emlékszel arra, hogyan törted el. 

– Talán beütöttem, amikor lefelé mentem a lépcsőn – mondja. 

– Hát emlékszel rá? – kérdezi, mert Henri mind ez idáig semmire 

nem emlékezett vagy semmit nem ismert el a nagylábujjával 

kapcsolatban. – Mikor történhetett? 

– Amikor kimentem a medencéhez. A hülye kőlépcső! Azt hiszem, 

elvétettem az egyik fokot vagy valami hasonló történhetett, amiatt a sok 

gyógyszer, a lázam meg minden miatt. Emlékszem, hogy sírtam. Erre 

emlékszem. Mert fájt, igazán fájt, és arra gondoltam, hogy felhívom, 

aztán meg arra, hogy kár emiatt fokozni a feszültséget. Nem szereti, ha 

beteg vagyok vagy, ha megsérülök. 

– Akkor törted el a lábujjadat, amikor lementél a medencéhez, és fel 

akartad hívni Lucyt, de mégsem tetted. – Benton tisztán akarja ezt a 

részt látni. 

– Egyetértek – mondja Henri csúfondárosan. – Hol volt a pizsamám 

és a köntösöm? 

– Az ágy mellett a széken, szépen összehajtogatva. Te hajtogattad 

őket össze és tetted a székre? 

– Valószínűleg. Volt rajtam takaró? 

A férfi pontosan tudja, hova akar a nő kilyukadni ezzel, de fontos, 

hogy az igazat mondja neki. 

– Nem – válaszolja. – A takaró le volt húzva egészen az ágy széléig, 

a fele a matracról is lelógott. 
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– Nem volt semmi rajtam, ő pedig fényképeket készített – állapítja 

meg Henri, s az arca kifejezéstelen, ahogy merev, érzelemmentes 

tekintettel ránéz. 

– Igen – erősíti meg Benton. 

– Várható volt, hogy valami effélét tesz majd. Mindig előjön belőle a 

zsaru. 

– Te is zsaru vagy, Henri. Te mit tettél volna? 

– Várható volt, hogy valami ehhez hasonlót tesz – ismétli meg a lány. 
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8. 

– Hol vagy? – kérdezi Marino, amikor felismeri Lucy számát vibráló 

mobiltelefonja kijelzőjén. – Merre jársz? – Mindig megkérdezi, hogy 

hol van, még akkor is, ha a válasz nem releváns. 

Marino felnőtt életét a rendőrségnél töltötte, és az egyik részlet, ami 

felett egy jó zsarunak soha nem siklik el a figyelme, a helyszín. 

Fikarcnyi haszna sincs, ha valaki úgy kezd SOS-t sivítozni a rádiójába, 

hogy fogalma sincs arról, merre van. Marino Lucy mentorának tartja 

magát, és nem hagyja, hogy megfeledkezzen erről, noha a lány már 

hosszú évekkel ezelőtt megtette. 

– Az Atlantin – hangzik fel Lucy hangja a jobb fülében. – Kocsiban 

ülök. 

– Nem viccelek, Sherlock! A háttérzaj alapján ítélve valóban valami 

átkozott ócskavasrakásban ücsörögsz. – Marino soha egyetlen 

lehetőséget nem hagy ki, hogy szekálja az autói miatt. 

– A féltékenység nem vonzó tulajdonság – vág vissza Lucy. 

Marino néhány lépéssel arrébb megy a VIOSZH kávézórészlegétől, 

tekintete ide-oda jár maga körül, de senkit nem lát, és elégedett amiatt, 

hogy a beszélgetését nem hallja más. 

– Nézd, idefent nem mennek valami rózsásan a dolgok – mondja, s 

bekémlel a csukott könyvtárajtó apró ablakán. Arra kíváncsi, van-e bent 

valaki. Senki. – Ez az együttműködés a pokol felé tart. 

– Folyamatosan beszél apró telefonjába, ide-oda mozgatja a füle és a 

szája között, attól függően, hogy éppen beszél vagy figyel. 

– Csak tájékoztatlak. 

Lucy rövid szünet után válaszol: 
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– Nem csak tájékoztatsz. Mit akarsz, mit tegyek? 

– A fene vigye el! Igen hangos az a kocsi. – Hosszú léptekkel fel-alá 

járkál, szeme megállás nélkül mozog az LAPD feliratú baseballsapka 

pereme alatt, amelyet még Lucy adott neki viccből. 

– Rendben, hála neked, most már kezdek aggódni! – harsogja túl 

Lucy Ferrarija dübörgését. – Már akkor tudnom kellett volna, 

hogy a végén igenis nagy ügy lesz belőle, amikor azt mondtad, hogy 

nem nagy ügy. A fene vigye el! Figyelmeztettelek mindkettőtöket, hogy 

ne menjetek vissza oda! 

– A halott kislánynál többről van itt szó – magyarázza Marino 

csendesen. – Ezt próbálom megértetni veled. Nem róla van szó, nem 

kizárólag róla. Nem azt mondom, hogy nem ő a fő probléma. Biztos 

vagyok benne, hogy ő az. De valami más is folyik itt. Közös barátunk – 

ezzel Bentonra céloz – ezt világossá és egyértelművé tette. Te is 

ismered őt. – Most éppen Scarpettáról beszél. – Igen hamar a szar kellős 

közepén fog csücsülni. 

– Valami más is folyik ott? Például mi? Mondj egy példát? –Lucy 

hangszíne megváltozik. Amikor igen elkomolyodik, a beszéde lassúvá 

és merevvé válik, ami Marinót száradó pillanatragasztóra emlékezteti. 

Ha baj lesz idelent Richmondban, gondolja Marino, akkor az ő 

számára nincs menekvés, az tuti. Lucy úgy fog rátapadni, mint a 

pillanatragasztó, az is biztos. 

– Hadd mondjak neked valamit, főnök! – folytatja. – Az egyik oka 

annak, hogy még nem alulról szagolom az ibolyát az, hogy működnek 

az ösztöneim. 

Marino úgy nevezi a lányt főnöknek, mintha nem esne nehezére 

annak nevezni, ami persze minden, csak nem igaz, különösen akkor, 

amikor kiváló ösztönei azt súgják, hamarosan sikerül kivívnia Lucy 

nemtetszését. 

– És az ösztöneim pillanatnyilag egy kurva gyilkosságot sikítoznak 

megállás nélkül a fülembe, főnök! – mondja, és mélyen legbelül 

lelkének egy darabkája átkozottul jól tudja, hogy Lucy meg a 

nagynénje, Kay Scarpetta pontosan látják az ő bizonytalanságát, 

biztosan felismerik nála a biztonságérzet hiányát akkor, amikor 
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harciasan virtuskodni kezd, meg az ösztöneiről handabandázik vagy 

amikor erős nőket főnök meg Sherlock meg egyéb más, kevéssé 

udvarias nevekkel illet. De egyszerűen nem tud segíteni rajta, így hát 

tovább önti az olajat a tűzre. 

– Továbbá itt van még a hab a tortán! – folytatja. – Gyűlölöm ezt a 

tetves várost. Az isten verje meg, gyűlölöm ezt a tetves helyet! Tudod, 

mi a baj ezzel a tetves hellyel? Az, hogy itt nem ismerik a tiszteletet, hát 

az. 

– Nem fogom azt mondani neked, hogy megmondtam – jelenti ki 

Lucy. A hangja egyre gyorsabb tempóban veszi fel a ragasztó jelleget. – 

Akarod, hogy lejöjjünk? 

– Nem – válaszolja Marino, és a szívébe mar, hogy nem mondhatja 

meg Lucynek azt, amit gondol, anélkül, hogy a másik ne hinné azt, hogy 

azonnal tennie kell valamit, amivel segíthet. – Pillanatnyilag csak 

tájékoztatlak, főnök – mondja, s azt kívánja, bárcsak ne hívta volna fel 

Lucyt, és mondott volna neki bármit is. Hiba volt felhívni, gondolja. De 

ha rájön, hogy a nagynénje bajban van, ő pedig egy szót sem mondott 

róla, keresztben lenyeli. 

Amikor először találkozott vele, tízéves volt. Tíz. Pufók kis vakarcs, 

szemüveggel és utálatos, végletekig ellenszenves stílussal. Utálták 

egymást, aztán változtak az idők, és a kislány hősként kezdte el imádni, 

később barátok lettek, ám a dolgok ismét megváltoztak. Valahol 

útközben megálljt kellett volna parancsolni a fejlődésnek, az egész 

változásfolyamatnak, mert körülbelül tíz évvel ezelőtt minden 

egyszerűen csak rendben volt, és őt jó érzéssel töltötte el, hogy 

megtaníthatja Lucyt a lapos fuvaroskocsiját vezetni, motorozni, lőni, 

sört inni, felismerni azt, aki hazudik, egyszóval az élet fontos dolgaira. 

Akkoriban nem félt tőle. Talán a félelem nem is a megfelelő szó annak 

leírására, amit érez, de Lucynek hatalma van ebben az életben, neki 

pedig nincs, és az esetek felében, miután a beszélgetésüket követően 

megszakítja a telefonhívást, igen sötét, nyomott hangulat lesz úrrá rajta, 

és sajnálja önmagát. Lucy azt tesz, amit akar, akkor is lesz pénze, és 
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akkor is parancsolgathat másoknak, nem úgy, mint ő. Még akkor sem 

tudott olyan hatalmat sugározni, mint ő, amikor felesküdött rendőr volt. 

De nem fél tőle, ismétli el önmagának. A pokolba is, nem fél! 

– Jövünk, ha szükségetek van ránk – mondja Lucy a telefonba. – De 

ez most nem a legjobb időszak. Nyakig vagyok valamiben idelent, és ez 

most nem a legalkalmasabb idő. 

– Már mondtam, nincs szükség arra, hogy ide gyertek! – dünnyögi 

Marino mogorván, és mindig is a mogorvasága volt az a mágikus 

varázslat, ami arra kényszerítette az embereket, hogy jobban aggódjanak 

miatta meg az ő rosszkedve miatt, mint a sajátjuk miatt. – Csak 

tájékoztatlak arról, hogy mi folyik itt, ennyi az egész. Nincs szükségünk 

rátok. Nincs semmi, amit tennetek kellene. 

– Rendben – mondja Lucy. A zsémbesség már nem hat rá. Marino 

hajlamos megfeledkezni erről. – Mennem kell. 

Lucy bal mutatóujjával megérinti a félautomata váltót, és a motor 

forgási sebessége hörögve percenkénti ezres fordulatszámra csökken, 

ahogy lelassít. A hangradar felciripel, és a műszerfalon a jelzőlámpa 

vörösen villogni kezd, figyelmeztetve őket, hogy valahol előttük 

radaroznak. 

– Nem gyorsítok – mondja Rudy Musilnak, aki a mellette lévő ülésen 

ül, a poroltóhoz közel, és a sebességmérőt bámulja. – Csak hat mérföld 

per órával megyek gyorsabban. 

– Nem mondtam semmit – válaszolja, s belepillant az ő oldalán lévő 

visszapillantó tükörbe. 

– Nézzük csak, igazam van-e. – Lucy továbbra is hármasban tartja a 

kocsit, és épp hogy negyven kilométer per óra felett. 

– A járőrkocsi a következő kereszteződésben vár ránk, kreténekre, 

akik mást sem akarnak, mint a gázpedálra taposni, és megfurikáztatni a 

seggüket. 

– Mi a helyzet Marinóval? Hadd találjam ki! – mondja Rudy. 

– Össze kell pakolnom a bőröndömet. 

Mindketten folyamatosan figyelik a környezetüket, bele-belenéznek 

a visszapillantó tükrökbe, szemügyre veszik a többi autót, 

megjegyeznek minden egyes pálmafát, gyalogost és épületet a 
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kiskereskedések meg butikok eme hosszan húzódó sávján. A forgalom 

mérsékelt és viszonylagosan előzékeny ebben a pillanatban az Atlanti 

sugárúton, Pompano Beachen, Fort Lauderdale-től alig északra. 

– Aha – mondja Lucy. – Heuréka! – Napszemüvege mögül mereven 

néz előre, ahogy elhalad a sötétkék Ford LTD mellett, amely épp most 

kanyarodott jobbra a Powerline útról, melynek kereszteződésében 

Eckerd vegyeskereskedés és a diszkont húspiac található. A jelzés 

nélküli Ford besiklik mögéjük a bal oldali sávba. 

– Felkeltetted az érdeklődését – állapítja meg Rudy. 

– Nos, nem azért fizetik, hogy kíváncsi legyen! – mordul fel Lucy 

agresszíven, miközben a Ford követi őket, és átkozottul jól tudja, hogy a 

zsaru abban reménykedik, olyasvalamit tesz, ami okot ad neki arra, 

hogy kitegye a villogóját, és igazoltassa az autót meg a benne ülő fiatal 

párt. – Ezt nézd meg! Még a jobb oldali sávban is lehagynak, annak a 

fickónak amott pedig lejárt a műszakija – mutat a szóban forgó 

autómatricára. – És a fickót mégis én érdeklem jobban! 

Nem bámulja tovább követőjét a visszapillantó tükörben, s azt 

kívánja magában, bárcsak Rudy egy kicsit jobb kedvre derülne. Amióta 

megnyitotta irodáját Los Angelesben, a férfi rosszkedvű, nem érzi jól 

magát. Lucy nem tudja biztosan, hogy történhetett, de egyértelműen 

elszámította magát a másik ambícióival és szükségleteivel kapcsolatban. 

Azt hitte, Rudy imádni fogja a felhőkarcolókat a Wilshire sugárúton, 

azzal a fantasztikus kilátással együtt, ami lehetővé teszi, hogy tiszta 

napon látni lehessen még a Catalina-szigetet is. Tévedett, iszonyatosan 

nagyot tévedett vele kapcsolatban, nagyobbat, mint korábban barmikor. 

A front dél felől ront be gomolyogva a látóterükbe, s az ég sűrű 

füstszínű és napfényes gyöngyházszürke rétegekre oszlik. A hidegebb 

levegő maga előtt tolja az esőfelhőket, melyek aznap nagy adagokban 

ontották tartalmukat a városra, s a hátrahagyott tócsák most nagyokat 

placcsanva koszolják be Lucy kocsijának alvázát. Közvetlenül a fejük 

felett sirályraj cikázik az út felett, alacsonyan és kavargó 
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összevisszaságban, s Lucy továbbhajt, a jelzés nélküli kocsi pedig 

szorosan a nyomában. 

– Marinónak nem sok mondandója volt – válaszol Rudy korábbi 

kérdésére. – Csak azt mesélte, hogy valami készülődik odafent 

Richmondban. A nagynéném szokás szerint megint szarba tenyerelt. 

– Hallottam, hogy felajánlottad a segítségünket. Azt hittem, csak 

valami konzultációra megy. Mi történt? 

– Nem tudom, hogy kell-e tennünk bármit is. Meglátjuk. Az történt, 

hogy az új vezető, nem emlékszem a nevére, megkérte, hogy segítsen 

neki egy ügyben, valami kölyökről, kislányról van szó, aki váratlanul 

meghalt, és nem képes kitalálni, miért. A hivatala sem, ami nem túl 

nagy meglepetés. Még négy hónapja sincs ott, és az első nagy 

problémánál mossa kezeit, és a nagynénémhez rohan. Hé, mi lenne, ha 

ellátogatnál hozzánk, és belenyúlnál ebbe a kakiba, hogy nekem ne 

kelljen? Rendben? Mondtam neki, hogy ne tegye, és most úgy tűnik, 

más problémák is akadtak. Hatalmas meglepetés. Nem is tudom. 

Mondtam neki, hogy ne menjen vissza Richmondba, de nem hallgat 

rám. 

– Körülbelül annyira hallgat rád, mint amennyire te őrá - jegyzi meg 

Rudy. 

– Te aztán tudsz valamit! Nem tetszik nekem ez a fickó! – Lucy a 

visszapillantó tükörben a jelöletlen Fordra néz. 

Még mindig ott van, szorosan a nyomában, vezetője sötét bőrű, talán 

férfi, ám Lucy nem tudja pontosan kivenni, és nem akarja azt a látszatot 

kelteni, hogy foglalkoztatja, vagy akár tudatában van a jelenlétének. 

Aztán valami más jut az eszébe. 

– A fene vigye el, hülye vagyok! – mondja hitetlenkedve. – A radar 

még mindig nem kapcsolt le. Mit is gondoltam? Azóta nem csipogott, 

hogy ez a kocsi besorolt mögénk. Ez nem radarozó rendőrautó. Nem 

lehet az. És követ bennünket. 

– Nyugi – csitítja Rudy. – Csak vezess tovább, és ne foglalkozz vele! 

Várjuk meg, hogy mit csinál. Talán csak valami pofátlan jampec, aki a 

kocsidat bámulja. Ez az eredménye annak, ha ilyen kocsikkal jársz. 

Megmondtam neked, nem egyszer. A francba! 
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Rudy korábban nem szokta kioktatni. Amikor évekkel ezelőtt először 

találkoztak az FBI-akadémián, kollégák lettek, aztán partnerek, aztán 

barátok, és végül a férfi eleget gondolt róla mind emberileg, mind pedig 

szakmailag ahhoz, hogy maga mögött hagyja a bűnüldözést nem sokkal 

azután, hogy ő kilépett, és követte újonnan alapított cégéhez, amit talán 

nemzetközi magánnyomozó cégként lehetne leírni, mivel mind ez idáig 

nincs jobb definíció a Végső Mentsvár és alkalmazottainak 

tevékenységére. Még a nekik dolgozó emberek közül sem mindenki 

tudja, hogy mi valójában a cég tevékenységi köre, és sokan soha nem 

találkoztak alapítójával és tulajdonosával, Lucyvel. Vannak olyanok, 

akik Rudyval nem találkoztak, vagy ha mégis, nem tudják róla, hogy 

kicsoda vagy hogy mivel foglalkozik. 

– Futtasd le a rendszámot! – mondja Lucy. 

Rudy előveszi tenyérnagyságú kézi számítógépét, és bejelentkezik a 

hálózatra, de mégsem tudja lefuttatni a rendszámot, mégpedig azért, 

mert nem látja. Az autón elöl nincs rendszámtábla, és Lucy idiótának 

érzi magát, amiért egy olyan számot ellenőriztet vele, amelyet nem is 

láthat. 

– Hagyd, hogy eléd kerüljön! – mondja Rudy. – Csak úgy tudom 

megnézni a számot. 

Lucy megérinti a bal oldali váltógombot, ezzel kettesbe kapcsol Most 

már a megengedett sebességnél öt mérföld per órával halad kevesebbel, 

ám követője mögötte marad. Szemmel láthatóan egyáltalán nem akarja 

megelőzni. 

– Rendben, hát akkor kezdődjék a játék! – mondja Lucy. 

– Rossz tyúkkal baszakodsz, seggfej! – Éles kanyarral az egyik 

áruház parkolójába fordul. 

– Ó, a francba! Mi a pokol…? Most már tudja, hogy le akarod rázni! 

– horkan fel Rudy bosszúsan. 

– Most nézd meg a táblát! Elvileg látnod kell. 
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Rudy hátrafordul az ülésen, ám még mindig nem tudja elcsípni a 

rendszámtáblát, mivel a Ford LTD szintén lekanyarodott, még mindig a 

nyomukban van, s követi őket a parkolón keresztül is. 

– Állj meg! – utasítja Rudy ellentmondást nem tűrően Lucyt. Elege 

van belőle, teljesen elege. – Azonnal állítsd meg az autót! 

Lucy visszaveszi a lábát a fékről, üresbe kapcsol, s a Ford 

közvetlenül mögötte szintén leáll. Rudy kiszáll, és a másik járműhöz 

lép, melynek sofőrje letekeri az ablakot. Lucy ablaka is nyitva van, 

pisztolya az ölében, az oldalsó tükörben figyeli társát, s megpróbálja 

elhessegetni a rátörő érzéseket. Idiótának érzi magát, zavarban van, 

mérges és egy kicsit fél. 

– Valami problémád van? – hallja, amint Rudy megszólítja a sofőrt, s 

most már egyértelmű, hogy spanyol származású férfi, mégpedig fiatal. 

– Nekem, problémám? Csak nézelődtem. 

– Talán nem akarjuk, hogy nézelődj. 

– Hé, ez egy szabad ország! Kurvára azt nézek, amit akarok! Ha ez 

zavar, hát baszd meg! 

– Menj, és máshol nézelődj! Most azonnal, tűnj a pokolba innen! – 

mondja Rudy anélkül, hogy a legcsekélyebb mértékben is felemelné a 

hangját. – Ha még egyszer követsz bennünket, akkor börtönbe kerülsz, 

te rohadék szarházi. 

Lucyben bizarr vágy éled, hogy hangosan felnevessen, amikor Rudy 

felvillantja hamis igazolványát. Csurog róla az izzadság, a szíve vadul 

ver a torkában, és nevetni akar, meg kiszállni a kocsiból, hogy megölje 

a fiatal spanyolt, aztán sírni szeretne, és mivel semmit nem ért a rátörő 

érzésekből, inkább a Ferrari kormánya mögött marad, és nem mozdul. A 

spanyol mond még valamit, amit Lucy nem tud kivenni, aztán a fickó 

dühösen, csikorgó abronccsal lő ki Rudy mellől, aki visszaballag a 

Ferrarihoz, és bemászik. 

– Minden rendben – mondja, miközben Lucy visszakanyarodik az 

Atlanti sugárút forgalmába – Csak valami barom volt, akinek 

megtetszett az autód. Neked meg nemzetközi incidenst kell belőle 
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csinálnod. Először azt hiszed, zsaru követ, csak mert a fickó fekete 

Crown Vicben ül. Aztán feltűnik, hogy a radardetektor az átkozott nagy 

semmit mutatja, ezért úgy okoskodsz… hogy mit? Mit gondoltál? A 

maffia az? Valami bérgyilkos, aki egy forgalmas országút kellős 

közepén akar kiiktatni bennünket? 

Lucy nem hibáztatja Rudyt amiatt, hogy elveszíti vele szemben a 

türelmét, de nem engedheti meg. 

– Ne kiabálj velem! – mondja. 

– Tudod, mit? Magadon kívül vagy! Közveszélyes vagy! 

– Ez valami másról szól – mondja Lucy, s megpróbál magabiztosnak 

látszani. 

– Az egyszer átkozottul biztos – vág vissza a férfi. – Mert ez róla 

szól. Beengedtél valakit a házadba, és nézd csak, mi történik. Halott is 

lehetnél. Az holtbiztos, hogy neki minden emberi számítás szerint 

halottnak kellene lennie. És valami, még ennél is rosszabb fog történni, 

ha nem szeded össze magad. 

– Becserkészték, Rudy. Ne próbáld az én hibámként feltüntetni! Nem 

az én hibám. 

– Becserkészték, baromira igazad van. Az egyszer holtbiztos, hogy 

becserkészték, és az is, hogy a te hibád. Ha valami mással furikáznál, 

például dzsippel… vagy miért nem jársz Hummerrel? Vannak céges 

Hummereink. Miért nem vagy hajlandó néhanapján valamelyikbe 

beülni? Bárcsak ne engedted volna, hogy az átkozott Ferrariddal 

furikázzon! Hollywood kisasszonynak hencegve kell parádéznia. 

Jézusom! A te istenverte Ferraridban. 

– Ne legyél féltékeny! Gyűlölöm… 

– Nem vagyok féltékeny! – üvölti Rudy. 

– Amióta felvettük, azóta úgy viselkedsz, mint aki féltékeny. 

– Nem arról van szó, hogy felvetted! Hanem arról, hogy miért vetted 

fel! Ő fogja megvédeni a Los Angeles-i ügyfeleinket? Még kimondani 

is vicc! Szóval akkor azért vetted fel, hogy tegyen valamit? Hogy mit is 

tegyen? 

– Nem beszélhetsz így velem – mondja Lucy csendesen, s meglepően 

higgadt, ám nincs más választása. Ha felveszi a kesztyűt és visszavág, 
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akkor tényleg veszekedni fognak, és a végén Rudy talán valami 

borzalmasat csinál, talán kilép. – Nem fogom megtagadni a saját 

életemet. Olyan kocsival járok, amilyennel akarok, és ott élek, ahol 

akarok. – Bőszen maga elé mered, az útra, a mellékutcákra beforduló 

autókra meg parkolókra. – Azzal leszek nagylelkű, akivel akarok. Nem 

engedtem meg neki, hogy a fekete Ferrarit vezesse. Ezt te is tudod. De 

elvitte, és ez indított el mindent. Az a fickó meglátta, követte, és az 

történt, ami. Senki nem hibázott. Még ő sem. Nem ő kérte meg, hogy 

vandálkodjon az autómmal, aztán kövesse, és hogy megpróbálja 

megölni. 

– Remek. A te életed az a te életed, ahogy akarod – válaszolja Rudy. 

– És ennek eredményeképpen egyre többször fordulunk majd le 

mindenféle parkolóba, és talán legközelebb valami ártatlan idegent 

verünk félholtra, aki nem csinált egyebet, csak a te istenverte Ferraridat 

bámulta. A pokolba is, talán még le is lövök valakit. Vagy engem lőnek 

le. Az még jobb lenne, nem igaz? Ha lelőnének valami hülye kocsi 

miatt. 

– Higgadj le! – mondja Lucy, s megáll egy piros lámpánál. – Kérlek, 

higgadj le! Jobban is kezelhettem volna a helyzetet. Egyetértek veled. 

– Kezelhetted? Nem vettem észre, hogy bármit is kezeltél volna. 

Egyszerűen csak úgy reagáltál, mint valami idióta. 

– Rudy hagyd abba! Kérlek! – Nem akar annyira megharagudni rá, 

hogy hibát kövessen el. – Nem beszélhetsz így velem. Nem teheted. Ne 

kényszeríts arra, hogy hivatalosra kelljen váltanom! 

Balra fordul az AIA-ra, lassan hajt végig az óceánparton, és néhány 

kamasz fiú majdnem leesik a bicajáról, ahogy tátott szájjal a kocsija 

után fordul. Rudy megrázza a fejét, és vállat von, mintha csak azt 

mondaná, hogy mossa kezeit. Ám a beszélgetés a Ferrariról többé már 

nem a Ferrariról szól. Ha Lucy változtat az életmódján, azzal hagyja a 

fickót győzni, és az ő szemében a nagybetűs fenevad hímnemű. Henri 

fenevadnak nevezte, és ez egy hímnemű fenevad, Lucy szíve mélyéből 

hisz ebben. Semmi kétsége sincs efelől. A pokolba a tudománnyal, a 
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pokolba a bizonyítékkal, a pokolba mindennel! Átkozottul pontosan 

tudja, hogy a fenevad hímnemű. 

Vagy elbizakodott fenevad, vagy pedig ostoba fenevad, mivel két 

ujjlenyomat-töredéket is hagyott maga után az üveglappal borított 

éjjeliszekrényen. Ostoba volt vagy gondatlan, de az is lehet, hogy nem 

érdekli, ha nyomot hagy maga után. Eddig a lenyomattöredékek nem 

egyeznek az AUAR adatbázisának egyetlen elemével sem, így 

előfordulhat, hogy még nem készítettek róla tíz-lenyomatos mintát, 

talán mert még egyszer sem volt letartóztatva vagy egyszerűen azért, 

mert még soha semmilyen okból nem vettek tőle ujjlenyomatot. Talán 

az sem érdekelte, hogy három hajszálat hagyott ott az ágyon, három 

fekete hajszálat, és miért is érdekelné? Még a magas prioritású ügyeknél 

is harminctól kilencven napig tarthat a mitokondriális DNS-analízis. És 

arra sincs semmi garancia, hogy az eredmények bármire is jók lesznek, 

ugyanis nem létezik központosított és statisztikailag jelentős 

mitokondriális DNS-adatbázis, és a vér- meg szövetminták nukleáris 

DNS-ével szemben a haj és csontok mitokondriális DNS-e nem fogja 

senkinek elpletykálni az elkövető nemét. A fenevad által hátrahagyott 

bizonyíték nem számít. Talán soha nem is fog, hacsak gyanúsítottá nem 

válik, mert akkor közvetlen összehasonlításra kerülhetne sor. 

– Rendben. Tényleg megrázott ez az egész. Nem vagyok önmagam. 

Hagyom, hogy megérintsen a dolog – mondja Lucy, s erőteljesen 

koncentrál a vezetésre, mert attól tart, talán elveszíti az uralmát, és talán 

Rudynak igaza van. – Amit akkor tettem, annak nem lett volna szabad 

megtörténnie. Soha. Túl óvatos vagyok ahhoz, hogy efféle szarba bele 

másszak. 

– Te igen. Ő nem. – Rudy állkapcsa makacsul megfeszül, de szemét 

eltakarja a tükröződő bevonattal ellátott, polarizálatlan napszemüveg. 

Pillanatnyilag nem hajlandó levenni és a lány szemébe nézni, s ez 

aggasztja Lucyt. 

– Azt hittem, a hispán fickóról beszélgetünk – mondja Lucy. 
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– Tudod, mit hajtogatok neked az első naptól kezdve – folytatja 

Rudy. – Annak a veszélyét, hogy valaki a házadban lakik. Hogy valaki a 

kocsidat használja, meg a te cuccaidat, hogy valaki egyedül repked a 

repülődön. Olyasvalaki, aki nem ismeri azokat a szabályokat, amelyeket 

te és én igen, és holtbiztos, hogy nem kapta meg azt a kiképzést, amit 

mi. És nem is törődik azokkal a dolgokkal, amivel mi, bennünket is 

beleértve. 

– Az életben nem lenne szabad mindennek a kiképzésről szólnia - 

mondja Lucy, és könnyebb neki a kiképzésről beszélni, mint sem arról, 

hogy tényleg törődik-e vele az, akit szeret. Könnyebb a hispánról 

beszélni, mint Henriről. – Soha nem lett volna szabad akkor úgy 

kezelnem a dolgokat, ahogy kezeltem, és sajnálom. 

– Talán elfelejtetted, milyen valójában az élet – vág vissza Rudy. 

– Ó kérlek, ne kezd el ezt a „kiscserkész-állj-készen-mindenre” 

szarságot! – csattan fel Lucy, és rátapos a gázpedálra, észak felé fordul, 

a Hillsboro negyed felé, ahol lazacszínű vakolattal borított, mediterrán 

stílusú hatalmas háza néz az öbölre, amely összeköti az Intracostal 

Waterwayt az óceánnal. – Azt hiszem, képtelen vagy az objektivitásra. 

Még a nevét sem vagy képes kimondani. Csak utalgatsz rá. 

– Ha! Objektivitás? Ha! Pont te mondod! – Rudy hangneme 

veszélyesen közelít a kegyetlen felé. – Az az ostoba szuka mindent 

tönkretett. Neked pedig nem volt jogod ezt tenni! Nem volt jogod 

ahhoz, hogy belerángass ebbe! Egyszerűen nem volt jogod hozzá. 

– Rudy, abba kell hagynunk ezt a fajta veszekedést! – kéri Lucy. – 

Miért veszekszünk így? – A férfira néz. – Nincs minden veszve. 

Rudy nem válaszol. 

– Miért veszekszünk így? Hánynom kell tőle – folytatja Lucy. 

Korábban nem veszekedtek. Rudy néhanapján duzzogott ugyan, de 

soha nem fordult nyíltan ellene azelőtt, hogy megnyitotta volna a Los 

Angeles-i irodát, és be nem szervezte Henrit a Los Angeles-i 

rendőrségtől. 

Mély kürthang harsogja világgá a figyelmeztetést, hogy a hidat épp 

most készülnek felvonni előttük, Lucy ismét visszavált, és megáll, s 
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ezúttal egy férfi mutatja felé egy Corvette-ből a hüvelykujját, elismerése 

jeléül. 

Szomorúan elmosolyodik, és megrázza a fejét. 

– Igen, lehet, hogy hülye vagyok – mondja. – Genetikai hiba, rossz 

az érintkezés. A vér szerinti, őrült latin apámtól. Remélhetőleg tőle, nem 

az anyámtól, mert rá hasonlítani rosszabb lenne. Sokkal rosszabb. 

Rudy meg mindig nem mond semmit, az emelkedő hidat bámulja, 

ami így szabad utat ad egy jachtnak. 

– Ne veszekedjünk! – kéri Lucy. – Nincs minden veszve. Ugyan 

már! – Kinyújtja kezét és megszorítja Rudyét. – Mit szólsz a 

fegyverszünethez? Kezdjünk mindent újra? Bevegyük Bentont a 

túsztárgyalásba? Hiszen most már nem csak a barátom és a partnerem 

vagy! Hanem a biztosítékom, és gondolom, én is a tiéd, nem igaz? 

Hiszen neked is szükséged van a munkára, vagy legalábbis akarod ezt a 

munkát, nekem pedig szükségem van rád. Egyszerűen ez van. 

– Nem kell sehol lennem – válaszolja Rudy, és nem mozdítja a kezét. 

Élettelenül fekszik Lucyé alatt, aki elengedi, és elhúzódik. 

– Milyen jól ismerem ezt! – mondja Lucy, s bántja, hogy a férfi nem 

viszonozta a szorítást, s visszahúzza elutasított kézfejét a kormányra. –

Az utóbbi időben egyfolytában ezzel a félelemmel élek. Azzal, hogy azt 

mondod, kilépsz. Viszlát! Minden jót az új szabadsághoz! Légy boldog! 

Rudy a nyitott híd alatt sikló jachtot bámulja, amely az óceán felé 

veszi az irányt. Fedélzetén az emberek rövidnadrágot és bő inget 

viselnek, s az iszonyatosan gazdagok kis csoportjának könnyedségével 

mozognak. Lucy nagyon gazdag. De nem hiszi el, soha nem is tette. 

Amikor a jachtra néz, még mindig nagyon szegénynek érzi magát. 

Amikor pedig Rudyra, még szegényebbnek. 

– Mit szólnál egy kávéhoz? – kérdezi Lucy. – Van kedved meginni 

egy kávét velem? Kiülhetnénk a medencéhez, amelyet soha nem 

használok, és nézhetnénk az óceánt, amit soha nem veszek észre abban 

a házban, amiről azt kívánom, bárcsak ne lenne az enyém. Lehet, hogy 

hülye vagyok – mondja. – Igyál meg velem egy kávét! 
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– Igen, gondolom ennek semmi akadálya. – A férfi durcás kisfiúként 

bámul ki az ablakon, ahogy Lucy postaládája begördül a látóterükbe. – 

Azt hittem, leszereljük azt a vacakot – mutat a postaláda felé. – 

Egyetlen küldeményed sem érkezik ide. Csak olyasmit találhatsz benne, 

amit nem akarsz. Különösen mostanában. 

– Megmondom a gondnoknak, hogy szerelje le, ha legközelebb erre 

jár – ígéri Lucy. – Nem sokat vagyok itt. Tudod, az itteni iroda 

beindítása meg minden más miatt. Egy más Lucynek érzem magam. A 

Szeretem Lucyt Lucyjének. Emlékszel arra a részre, amikor a 

cukorkagyárban dolgozik, de nem tudja utolérni magát mert túl gyorsan 

potyog le a cukorka a futószalagról? 

– Nem. 

– Valószínűleg soha életedben nem láttad a Szeretem Lucyt egyetlen 

epizódját sem – mondja Lucy. – A nagynénémmel régebben rengeteget 

néztünk Jackie Gleason-filmeket, a Bonanzát és a Szeretem Lucyt. 

Ezeken a műsorokon nőtt fel ő is idelent, Miamiban. – Szinte teljesen 

megáll a bűnös postaláda mellett, a kocsifeljáró végében. Scarpetta 

Lucyhez képest egyszerűen él, és figyelmeztette unokahúgát a házzal 

kapcsolatban. 

Először is, túlságosan hivalkodó ezen a környéken. 



96 

9. 

Lucy a Modenát a fekete Ferrari mellé parkolja, a tizenkét hengeres 

Scaglietti modell mellé, ami a sebességkorlátozások világában soha nem 

fogja kiaknázni a benne szunnyadó erőt. Nem hajlandó a fekete 

luxusautóra nézni, miközben ő és Rudy kikászálódnak a Modenából. 

Nem néz a megrongált motorháztetőre, nem akarja látni a gyönyörű, 

fényes felületbe vésett hatalmas, pillával kiegészített szem kezdetleges 

karcolatát. 

– Nem mintha kellemes lenne a téma – veszi fel Rudy a beszélgetés 

fonalát, miközben elhalad a két Ferrari között, a ház belsejébe vezető 

ajtó felé –, de elképzelhető, hogy ő tette? – A fekete Scaglietti 

megkarcolt motorháztetője felé mutat, ám Lucy nem néz oda. – Még 

mindig nem vagyok meggyőzve arról, hogy nem ő tette, hogy nem ő 

rendezte meg ezt az egészet. 

– Nem ő tette – mondja Lucy, és továbbra sem hajlandó a megrongált 

motorháztető felé pillantani. – Több, mint egy évig voltam 

várakozólistán, amíg megkaptam azt a kocsit. 

– Meg lehet javítani – válaszolja Rudy, s mindkét kezét a zsebébe 

mélyeszti, miközben Lucy kinyitja az ajtót, és kikapcsolja a 

riasztórendszert, mely minden elképzelhető érzékelővel fel van szerelve, 

többek között benti és kinti kamerákkal is. Ám a kamerák nem 

készítenek felvételt. Lucy úgy döntött, hogy nem akarja szalagra 

rögzíteni a házon és a birtokon belüli magánéletét, és ezt Rudy egy 

bizonyos fokig meg tudja érteni. Ő sem szeretné, ha rejtett kamerák 

rögzítenék minden mozdulatát otthon, ám az utóbbi időben amúgy sem 

lenne túl sok felvennivaló. Egyedül él. Amikor Lucy úgy döntött, hogy 
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nem akarja felvenni, mi zajlik a házán belül és kívül, már nem egyedül 

élt. 

– Talán ki kellene cserélnünk a díszkamerákat működőkre – veti fel 

Rudy. 

– Meg fogok szabadulni ettől a háztól – válaszolja Lucy. 

A férfi követi a hatalmas, gránitfelületes konyhába, és körbenéz a 

mesés ebédlőn és a vele egy légtérben kialakított nappalin, aztán kifelé, 

az öböl és az óceán panorámájára. A mennyezeten hat méter magas, 

kézzel festett, Michelangelo stílusát imitáló freskók vannak, s a közepét 

kristálycsillár díszíti. Az üveg ebédlő asztalt mintha jégből faragták 

volna, és nem hiszi, hogy látott már ennél hihetetlenebb és 

valószínűtlenebb dolgot az életben. Meg sem próbálja megbecsülni, mit 

fizetett ki Lucy az asztalért és a vajpuha bőrbútorokért, meg az afrikai 

vadvilágot idéző, művészi dekorációkért, a hatalmas festményeken 

tolongó elefántokért, zebrákéit, zsiráfokért és gepárdokért. 

Rudy még a legegyszerűbb csillárt sem engedhetné meg magának 

Lucy floridai házában, egy árva selyemszőnyeget sem, és valószínűleg 

még a növények egy részét sem. 

– Tudom – mondja Lucy, ahogy Rudy körbe-körbenézeget. – 

Helikoptert vezetek, és még a házimozit sem tudom bekapcsolni itt. 

Gyűlölöm ezt a házat! 

– Ne várj együttérzést! 

– Hé! – Azzal a hangnemmel szakítja meg a beszélgetést, amit Rudy 

azonnal felismer. Lucy úgy döntött, eleget perlekedtek már. 

A férfi kávét keresve kinyitja az egyik hűtőszekrényt, s így szól: 

– Van valami kajád? 

– Chilis bab. Saját készítésű. Le van fagyasztva, de egy percen belül 

fel lehet melegíteni. 

– Úgy tűnik, mintha készültél volna. El akarsz menni később edzeni? 

Úgy fél hat felé? 

– Kénytelen vagyok – válaszolja Lucy. 

Csak ekkor figyelnek fel a medencére nyíló hátsó ajtóra, ugyanarra 

az ajtóra, melyen át, bárki volt is az, de betört, majd elmenekült, nem 

egészen egy héttel ezelőtt. Az ajtó be van zárva, ám valami a külső 
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üvegfalra van ragasztva, s még mielőtt Rudyban tudatosulna, mi történt, 

Lucy már arrafelé siet. 

A mindössze egyetlen celluxcsíkkal rögzített sima, hófehér 

papírlapra mered. 

– Mi az? – kérdezi Rudy, s a hűtőajtót becsukva a társára mered. – 

Mi a pokol az? 

– Egy újabb szem – válaszolja Lucy. – Egy másik, szemről készített 

rajz, ugyanaz a szem. Ceruzával. Te meg azt hitted, Henri tette. Több 

mint ezer mérföldre van innen, és te azt hitted, ő tette! Nos, most már 

tudod, hogy nem. – Lucy elfordítja a kulcsot a zárban, és kinyitja az 

ajtót. – Tudatni akarja velem, hogy figyel – mondja mérgesen, és kilép, 

hogy alaposabban szemügyre vegye a rajzot. 

– Hozzá ne nyúlj! – kiált rá Rudy. 

– Azt hiszed, hülye vagyok? – kiáltja vissza Lucy. 
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10. 

– Elnézést – mondja egy lila műtősruhába öltözött fiatalember, az 

arcát műanyag védőlap és maszk takarja, a haja és a cipője lefedve, s 

kezén dupla pár latexkesztyű. Olyan, mint valami asztronauta paródiája, 

ahogy közelebb totyog Scarpettához. – Mit tegyünk a protézisével? – 

kérdezi. 

Scarpetta már épp elkezdené magyarázni, hogy ő nem itt dolgozik, 

ám végül nem mond semmit, és egyszerre csak azt veszi észre, hogy az 

elhízott halott nőt bámulja, amint két ember, ők is ugyanúgy beöltözve, 

mintha legalábbis pestisre számítanának, beletömködi a megerősített 

hordágyon – amely elég robusztus ahhoz, hogy megtartsa az elhunyt 

iszonyatos súlyát – lévő hullazsákba. 

– Protézise van – intézi a lila ruhás fiatalember a szavait ezúttal 

Fieldinghez. – Tárolódobozba tettük, aztán elfelejtettük visszarakni a 

tasakba, mielőtt összevarrtuk. 

– Nem szabad a tasakba tenni! – Scarpetta úgy dönt, ő maga veszi 

kézbe ezt az elképesztő problémát. – Vissza kell kerülnie a szájába. A 

ravatalozó dolgozói meg a család is a szájában akarja látni a fogait. 

Valószínűleg ő is értékelné, ha fogakkal a szájában temetnék el. 

– Szóval akkor nem kell felnyitnunk és kiszednünk a tasakot – 

állapítja meg a katona lilában. – Hű, ez jó! 

– Felejtse már el a tasakot! – mondja neki Scarpetta. – Soha ne tegye 

a protézist a tasakba! – Arról a vastag, átlátszó, műanyag tasakról 

beszél, melyet belevarrtak a kövér halott asszony kirámolt 

mellkasüregébe, arról a tasakról, mely felvagdalt szerveit tartalmazza, 

amiket nem helyeztek vissza eredeti anatómiai helyükre, mivel a 
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bűnügyi törvényszéki patológusnak nem az a feladata, hogy eredeti 

állapotukra rakja össze a felboncolt embereket, de ez nem is lehetséges. 

Körülbelül olyan lenne, mintha valaki a pörköltből akarna megint 

tehenet létrehozni. – Hol van a protézise? 

– kérdezi Scarpetta. 

– Amott – mutat a lila ruhás fiatalember a munkalapra a boncterem 

túloldalán. – Az adminisztrációs anyagával együtt. 

Fielding nem akar ezzel a jelentéktelen problémával foglalkozni, és 

teljes egészében levegőnek nézi a lila ruhás férfit, aki túl fiatalnak tűnik 

ahhoz, hogy gyakorlaton lévő orvostanhallgató legyen, minden 

valószínűség szerint Fort Lee-ből kirendelt katona. Legfeljebb 

középfokú végzettsége lehet, és most azért van itt, a VIOSZH-ban, mert 

a katonai kiképzés megköveteli, hogy megtanulja, miképp kell kezelni a 

háborúban elhunytakat. Scarpetta szíve szerint kimondaná, de mégsem 

teszi, hogy még a felrobbanó gránát által megölt katonák is jó néven 

vennék, ha a fogsoruk velük együtt hazakerülne, lehetőség szerint a 

szájukban, feltéve, hogy van egyáltalán szájuk. 

– Jöjjön! – mondja a Fort Lee-ből érkezett lila ruhás katonának. – 

Menjünk, nézzük meg! 

Átkíséri a mozaikcsempés padlón, s útjuk során elhaladnak egy 

másik hullaszállító kocsi mellett is, amit csupán néhány pillanattal 

korábban gurítottak be; ezen a pisztolygolyótól elhunyt áldozat fekszik, 

egy fiatal fekete férfi, akinek tetoválással borított, erős karjai mereven, 

összefonva pihennek a mellkasán. Libabőrös; a szőrszál-egyenesítő 

izmok poszmortem reakciója a hullamerevségre, ami olyan hatást kelt, 

mintha az áldozat fázna vagy megijedt volna valamitől, vagy mindkettő. 

A Fort Lee-ből kirendelt katona felkapja a munkalapról a műanyag 

tárlódobozkát, és már nyújtja is Scarpetta felé, amikor észreveszi, hogy 

a nő nem visel kesztyűt. 

– Gondolom, jobban teszem, ha ismét beöltözöm – mondja a 

doktornő, és leteszi a felkínált zöld nitrilkesztyűt, s helyette inkább egy 

pár régimódi, latex anyagút választ, amit most előkap a közeliikben 
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veszteglő kerekes egészségügyi műszertartón lévő dobozból. Felhúzza 

mindkettőt, majd kiveszi a protézist a tárolóedényből. 

Ő és a katona a mozaikcsempés padlón visszaballagnak a fogatlan, 

halott asszonyhoz. 

– Tudja, ha legközelebb valamilyen problémába ütközik – mondja 

Scarpetta a fiatal katonának lilában –, csak tegye a protézist a személyes 

ingóságok közé, és bízza a többit a temetkezési vállalatra. Soha ne tegye 

vissza a tasakba! Ez az asszony borzalmasan fiatal ahhoz, hogy 

protézise legyen. 

– Azt hiszem, kábítószeres volt. 

– Mire alapozza? 

– Valaki mondta – válaszolja a katona lilában. 

– Értem. – Scarpetta eltűnődik mindezen, ám közben már az irdatlan 

nagy, összevarrt tetem felett görnyed. – Érszűkületet okozó drogokat 

használt. Például kokaint. Emiatt hullottak ki a fogai. 

– Soha nem értettem, miért okozza ezt a kábítószer – mondja a 

katona lilában. – Maga új itt? – néz Scarpettára. 

– Nem egészen. Tulajdonképpen az ellenkezője – válaszolja 

Scarpetta, és bedolgozza ujjait a halott asszony szájába. – Nagyon is 

régi vagyok errefelé. Csak látogatóba jöttem. 

A fiatalember zavartan bólint: 

– Nos, mindenesetre úgy tűnik, pontosan tudja, mit miért tesz – 

mondja esetlenül. – Tényleg nagyon sajnálom, amiért nem tettem vissza 

a protézisét. Olyan ostobán érzem magam. Remélem, senki nem mondja 

el a főnöknek. – Megrázza a fejét és hatalmasat sóhajt. – Már csak az 

hiányozna. Engem amúgy sem szeret. 

A hullamerevség ahogy jött, úgy el is tűnt, és az elhízott halott 

asszony állkapocsizmai nem állnak ellen Scarpetta tolakodó ujjainak, 

ám a fogínye némán tiltakozik a protézis miatt, és ennek az az egyszerű 

oka, hogy nem illik a szájába. 

– Ez nem az övé – jelenti ki Scarpetta, majd visszateszi a protézist a 

tárolótálkába, és azzal együtt a katona lilában kezébe nyomja. – Túl 
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nagy, sokkal nagyobb, mint az állkapcsa. Talán férfié? Volt itt más is, 

akinek műfogsora volt, és talán felcserélődtek? 

A katona teljesen összezavarodik, ám szemmel láthatóan boldog a hír 

hallatán. Nem az ő hibája. 

– Nem tudom – mondja. – Az biztos, hogy egy rakás ember 

megfordult idelent. Tehát nem az övé? Még jó, hogy nem próbáltam 

belegyömöszölni a szájába! 

Fielding észrevette, hogy mi zajlik, és egyszerre ott terem mellettük, 

aztán lebámul a műanyag dobozkára és a benne lévő élénkrózsaszín 

szintetikus fogínyre meg a fehér porcelánfogsorra, melyet még mindig a 

lila ruhás katona szorongat. 

– Mi a pokol? – fortyan fel Fielding. – Ki kutyulta ezt össze? Rossz 

esetszámot ragasztott a dobozra? – Égő tekintettel a katonára mered, aki 

nem lehet idősebb húsznál, rövid, világosszőke haja kikandikál a kék 

műtősapka alól, tágra nyílt, barna szeme pedig bátortalanul csillan a 

karcos védőmaszk mögött. 

– Nem én címkéztem fel, uram! – Úgy szólítja meg Fieldinget, 

mintha a felettes parancsnokához szólna. – Én csak azt tudom, hogy már 

itt volt, amikor elkezdtem dolgozni rajta. És nem volt fog a szájában, 

amikor elkezdtük, akkor már nem. 

– Itt? Hol van az az itt? 

– A tárolótálcáján – mutat a katona a négyes, zöld asztalként is 

emlegetett asztalra, amely sebészeszközöket tartalmazó, többszintes 

tárolótálcának ad helyet. Dr. Marcus hullaháza még mindig Scarpetta 

szintetizáló rendszerét alkalmazza, vagyis színes ragasztócsíkokkal 

jelölik meg a műszereket, így biztosítva, hogy például a csipeszek vagy 

a bordavágó olló nem keveredik el a saját készletéből. 

– Ez a doboz az ő műszertárolóján volt, aztán valahogy idekerült, a 

papírjaival együtt. – A terem túloldalára néz, a munkalapra, ahol a halott 

asszony adminisztrációs anyaga még mindig takarosan kiterítve hever. 

– Volt ezelőtt más vizsgálat is ezen az asztalon? – kérdezi Fielding. 
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– Igen, uram. Egy öregember, aki otthon halt meg. Tehát lehet, hogy 

az övé a protézis? – kérdezi a katona lilában. – Akkor az ő fogai voltak 

a műszertartón? 

Fielding leginkább egy a szárnyával a boncteremben haragosan 

csapkodó szajkóra emlékeztet, és a következő pillanatban felrántja a 

hűtő hatalmas, krómacél ajtaját. Eltűnik a kihűlt hullaszagú 

léghullámban, ám szinte azonnal elő is bukkan, kezében egy másik 

protézissel, melyet nyilvánvalóan az elhunyt öregember szájából vett ki. 

Fielding kesztyűs tenyerén egyensúlyozza, mely még mindig foltos a 

magát elgázoló traktorvezető vérétől. 

– Bárki láthatja, hogy ez baromira kicsi annak a fickónak a szájába! – 

panaszkodik Fielding. – Ki nyomta vissza ezt annak a szerencsétlennek 

a szájába anélkül, hogy ellenőrizte volna? Hát beleillik-e? – néz körbe a 

lármás, epoxival szigetelt helyiségben, ahol négy, vértől maszatos 

acélasztal áll, ahol lövedékekről és csontokról készült röntgenképek 

ragyognak a szerteszét elhelyezett megvilágító dobozokon, s amelyben 

hosszú, iratokkal, személves holmikkal és az egyes dobozokhoz meg 

kémcsövekhez számítógép generálta címkékkel ellátott 

szerpentinszalagok sorakoznak a munkapultokon. 

A többi orvosnak, a hallgatóknak, a katonáknak és az aznapi 

halottaknak semmi mondanivalója nincs Dr. Jack Fielding számára, aki 

a hivatal hierarchiájában a második helyet foglalja el. Scarpetta 

hitetlenkedve megdöbben, émelygéshez hasonló érzés keríti hatalmába. 

Egykor párját ritkító hivatala a feje tetején áll, csakúgy, mint benne 

minden és mindenki. A halott traktorsofőrre néz, aki félig levetkőztetve 

fekszik kiterítve vörösagyag-foltos lepedőjén a tetemszállítón, aztán a 

Fielding vérfoltos kesztyűs kezében lévő protézisre bámul. 

– Tisztítsa meg, mielőtt visszateszi a nő szájába! – Nem tehet róla, 

képtelen magában tartani a megjegyzést, miközben Fielding visszaadja 

a helytelenül kezelt protézist a lila ruhás katonának. – Nem kell más 

DNS-e a szájába, legyen az élő vagy holt! – magyarázza a katonának. – 

Még akkor sem, ha ezúttal nem gyanús az elhalálozás körülménye. 
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Szóval tisztítsa meg a nő protézisét, az öregember protézisét, 

mindenkinek a protézisét! 

Lerántja kesztyűjét és beledobja az élénknarancs színű, biológiailag 

veszélyes anyagok számára fenntartott szemeteszsákba. Ahogy 

ellépked, azon tűnődik, vajon mi lehet Marinóval, és még elcsípi, ahogy 

a katona lilában mond valamit, kérdez valamit, nyilvánvalóan azt akarja 

megtudni, kicsoda pontosan Scarpetta, miért van itt látogatóban, és 

különben is, mi történt az imént. 

– Valaha ő volt itt a főnök – mondja Fielding, de azt már nem teszi 

hozzá, hogy az ő idejében távolról sem így vezették a VIOSZH-t. 

– Szent szar! – kiált fel a katona. 

Scarpetta a könyökével rácsap egy nagy falikapcsolóra, és 

rozsdamentes ajtószárnyak tárulnak előtte szélesre. Besétál az 

öltözőhelyiségbe, ellépdel a műtősruhákkal és a köpenyekkel zsúfolt 

szekrény mellett, majd áthalad a vécével, mosdókagylóval és 

fluoreszkáló lámpákkal megvilágított női öltözőn, mely utóbbinak a 

fényei olyan barátságtalanná tudják változtatni a tükröket. Megáll, hogy 

kezet mosson, s észreveszi a takaros feliratot, melyet egykor ő maga tett 

ki, amikor itt dolgozott, s amely arra emlékezteti az ott dolgozókat, 

hogy ne felejtsenek el cipőt cserélni, amikor kilépnek a hullaházból. 

Soha ne vigyenek ki biológiai veszélyforrást a folyosó szőnyegére, 

szokta emlékeztetni korábban az embereit, ám biztos benne, hogy 

immár senkit nem foglalkoztat sem ez, sem semmi más. 

Leveszi a cipőjét, és antibakteriális szappannal meg forró vízzel 

lemossa a talpát, majd papír törlőkendővel megszárogatja, s csak azután 

halad át a következő lengőajtón, a kevésbé steril, szürkéskék szőnyeggel 

letakart folyosóra. 

Közvetlenül a női öltözővel szemben terül el a vezető igazságügyi 

orvos szakértő üvegajtajú épületszárnya. Dr. Marcus legalább arra vette 

a fáradságot, hogy ezt átalakítsa. Titkárnőjének az irodája elegáns 

cseresznyeszín fröcskölésű bútorokkal van berendezve, amit koloniális 

stílusú rézmetszetek egészítenek ki; képernyővédőjén néhány trópusi 
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hal úszkál végtelenítve az élénk kék háttérben. A titkárnő éppen nincs a 

helyén, s Scarpetta bekopog a főnök ajtaján. 

– Tessék! – szűrődik ki gyengén a hangja a túloldalról. 

A doktornő kinyitja az ajtót, és belép egykori sarokirodájába; 

igyekszik nem nézelődni, de nem tehet róla, feltűnik neki, milyen 

rendezettek Dr. Marcus könyvespolcai és íróasztala. A munkaterülete 

sterilnek tűnik. Az igazságügyi halottkémi szárnynak csak a többi 

részén uralkodik káosz. 

– Tökéletes az időzítése – szólal meg a jelenlegi vezető az asztal 

mögül, a bőr forgószékből. – Kérem, foglaljon helyet, s tájékoztatom a 

Gilly Paulsson-ügyről, mielőtt megnézi a lányt. 

– Dr. Marcus, tudom, hogy ez már nem az én hivatalom – mondja 

Scarpetta. – Tisztában vagyok ezzel. Nem is áll szándékomban 

közbeavatkozni, de aggódom. 

– Ne tegye! – néz rá a férfi apró, kemény szemével. – Nem valami 

akkreditációs csapat tagjaként hívtuk önt ide. – Összekulcsolja a kezét 

az itatósmappán. – A véleményét egy, és kizárólag csak egyetlen 

esetben kértük ki, ez pedig a Gilly Paulsson-ügy. Így hát erőteljesen 

tanácsolom önnek, hogy ne terhelje meg magát túlságosan azzal, amiért 

annyira másnak találja most az itteni dolgokat. Ön már régóta elment 

innen. Mennyi ideje is? Öt éve? És ezen idő túlnyomó részében nem 

volt itt vezető, mindössze egy ideiglenesen megbízott ügyvezető. Ami 

azt illeti, Dr. Fielding volt ez az ideiglenes vezető, amikor néhány 

hónappal ezelőtt megérkeztem így hát igen, természetes, hogy 

megváltoztak a körülmények, önnek és nekem rendkívül különbözik az 

ügyviteli stílusunk, és többek között ez az egyik oka annak, hogy a 

szövetségi állam engem kért fel a hivatal vezetésére. 

– Nekem pedig az a tapasztalatom, hogy ha egy vezető soha nem lép 

a hullaházba, akkor előbb-utóbb problémák lesznek! - vág vissza a 

doktornő, akár akarja hallani a másik, akár nem. – Ha más nem is 

történik, az orvosok megérzik a munkájuk iránti érdeklődés hiányát, és 

még ők is könnyelműekké válhatnak és ellustulhatnak, nem is beszélve 

arról, hogy a nap nap után rájuk nehezedő nyomás vészesen kiégetheti 

vagy tönkreteheti őket. 
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A vele szemben ülő férfi tekintete kifejezéstelen és kemény, mint a 

futtatott réz, a szája vékony, egyenes vonal csupán. Kopaszodó 

koponyája mögött az ablakok olyan tiszták, hogy szinte láthatatlanok, és 

Scarpettának feltűnik, hogy a férfi visszaszereltette a golyóálló üveget. 

Richmond sportcentruma barna gomba a messzeségben, s az eső 

barátságtalan szemerkélésbe kezdett. 

– Nem tudok szemet hunyni afelett, amit látok, semmiképpen nem 

akkor, ha a segítségemet akarja! – folytatja. – Nem érdekel, hogy, ahogy 

ön fogalmazott, egy, és kizárólag csak egy esetről van szó. Bizonyára ön 

is tisztában van azzal, hogy mindent felhasználnak ellenünk, nemcsak a 

bíróságon, hanem az összes lehetséges fórumon. Pillanatnyilag ezek a 

lehetséges fórumok aggasztanak engem. 

– Attól tartok, számomra érthetetlen rébuszokban beszél – válaszolja 

Dr. Marcus, s vékony arcából jeges tekintet mered a doktornőre. – 

Fórum? Milyen fórum? 

– Általában médiabotrány. Vagy pereskedés. És mind közül a 

legrosszabb az a bűnügyi eset, amelynek a szakmai inkompetencia miatt 

nem lehet a végére járni, mert a vizsgálat során elkövetett 

pontatlanságok és szabálytalanságok miatt a bizonyítékokat 

elfogadhatatlan és megengedhetetlen módon kezelik és dolgozzák fel, 

így nincs, ami bíróságra kerülhet. Nincs tárgyalás. 

– Tartottam attól, hogy ez fog történni – mondja a férfi. – Én 

megmondtam az egészségügyi biztosnak, milyen rossz ötlet idehívni 

magát. 

– Nem hibáztatom azért, hogy ezt mondta. Senki nem akarná, hogy a 

korábbi vezető megjelenjen, és rendet tegyen… 

– Figyelmeztettem a biztost, hogy a legutolsó, amire szükségünk van, 

az az Államszövetség egykori, zsémbes alkalmazottja, aki beugrik, hogy 

gatyába rázza a dolgokat – mondja Dr. Marcus, s közben felkap egy 

tollat, majd le is teszi; kezének önkéntelen mozdulataiból árad az 

idegesség és a harag. 

– Nem hibáztatom az érzéseiért… 
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– Különösen keresztes lovagokra nincs szükségünk – folytatja 

fagyosan a férfi. – Ők a legrosszabbak. A keresztes lovagnál nincs 

rosszabb, csak a megsebzett keresztes lovag. 

– Ön kezd egyre… 

– De hát ez van. Szóval próbáljuk a legjobbat kihozni belőle, 

rendben? 

– Rendkívül értékelném, ha nem szakítana félbe állandóan – jelenti 

ki Scarpetta. – És ha ön megsebzett keresztes lovagnak nevez, akkor 

úgy hiszem, ezt bóknak fogom venni, így továbbléphetünk a protézisek 

ügyére. 

Úgy néz a doktornőre, mintha megbolondult volna. 

– Épp most voltam egy felcserélés szemtanúja a halottasházban – 

mondja a doktornő. – Rossz protézis került az elhunyt szájába. 

Gondatlanság. És túl sok autonómiát kapnak azok a fiatal, Fort Lee-ből 

érkezett katonák, akiknek semmilyen orvosi képzettségük sincs, és ami 

azt illeti, azért vannak itt, hogy öntől tanuljanak. Feltételezem, vannak 

olyan családok, akiknek a szerettei visszakerülnek a temetkezési 

vállalkozóhoz, ahol nyitott koporsós szertartást rendeznek nekik. Ilyen 

esetekben elég nagy probléma, ha a protézis hiányzik vagy helytelenül 

illeszkedik, és már meg is kezdődött az a szétesési folyamat, aminek 

igen nehéz útját állni. A sajtó imádja az efféle sztorikat, Dr. Marcus. Ha 

egy gyilkossági ügyben cseréli fel azokat a protéziseket, azzal tálcán 

nyújtja a védőügyvédnek az ajándékot még akkor is, ha a protézisnek az 

égvilágon semmi köze nincs semmihez. 

– Kinek a protézise? – kérdezi savanyú ábrázattal. – Fielding-nek 

kellene felügyelnie a boncolást. 

– Dr. Fieldingen túl nagy a teher – válaszolja Scarpetta. 

– Szóval most meg ez következik! Az ön egykori helyettese. –Dr. 

Marcus feláll a székéből. Nem tornyosul az íróasztal fölé, nem mintha 

Scarpetta valaha megtette volna, mivel ő maga sem magas, ám a férfi 

kifejezetten kicsinek tűnik, ahogy felpattan az asztal mögött, melyen 

műanyag védőborítóval letakart mikroszkóp árválkodik. – Már tíz óra 

van – mondja és kinyitja irodája ajtaját. - Menjünk, hogy mihamarabb el 

tudja kezdeni a munkát Gilly Paulssonon. A mélyhűtő kamrában van, és 

http://munk.it/
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az lesz a legjobb, ha ön is ott dolgozik rajta. Senki nem fogja zavarni 

odalent. Feltételezem, az újraboncolás mellett döntött. 

– Nem vagyok hajlandó tanú nélkül elvégezni – jelenti ki Scarpetta. 
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11. 

Lucy már nem a harmadik emeleti nagy hálószobában alszik, hanem 

a földszinten, egy sokkal kisebb hálóban zárja magára az ajtót. 

Megmagyarázza önmagának, hogy sziklaszilárd nyomozói érveket tud 

felsorakoztatni amellett, hogy miért nem alszik abban az ágyban 

odafent, abban, amelyben Henrit megtámadták, abban az óriási ágyban, 

mely kézzel festett fejtámlájával elfoglalja a vízre néző, fényűző szoba 

közepét. Nyomok, gondolja. Nem számít, mennyire aprólékos ő és 

Rudy, mindig előfordulhat, hogy valamilyen nyom elkerüli a 

figyelmüket. 

Rudy elvitte a Modenát megtankolni, vagy legalábbis ez volt a 

kifogása, amikor felkapta a konyhapultról a slusszkulcsot. Lucy 

azonban azt gyanítja, hogy más célja is van. Cirkál. Tudni akarja, ki 

követi – feltéve, hogy bárki is a nyomába ered –, ám valószínűleg 

egyetlen épeszű ember sem indul egy Rudyhoz hasonlóan nagydarab és 

erős ember után, ám a fenevad, aki a szemet rajzolta – most már kettőt –

, odakint van. Figyel. Figyeli a házat. Talán még nem jött rá arra, hogy 

Henri nincs itt, így továbbra is szemmel tartja a házat és a két Ferrarit. 

Lehet, hogy ebben a pillanatban is a házat figyeli. 

Lucy átsétál a sárgásbarna szőnyegen, el az ágy mellett. Még mindig 

nincs bevetve, a lágy, drága takarók még mindig a matrac végén 

tornyosulva ezüst vízesésként hömpölyögnek alá a padlóra. A párnák 

még mindig az egyik oldalon halmozódnak, pontosan ott, ahol akkor 

voltak, amikor Lucy felrohant a kő lépcsősoron, és megpillantotta az 

ágyon ájultan elterült Henrit. Először azt hitte, hogy meghalt. Aztán 
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nem tudta, mit higgyen. Még mindig nem tudja, hogy mit higgyen. Ám 

akkor elég rémült volt ahhoz, hogy tárcsázza a 911-et, és micsoda 

felfordulást okozott ezzel. Kapcsolatba kellett lépniük a helyi rendőri 

erőkkel, és a legutolsó dolog, amit Lucy akar, hogy a rendőrség 

belekeveredjen titkos ügyeibe és tevékenységeibe, melyek túlnyomó 

része illegálisan szolgálja az igazság győzelmét, és Rudy természetesen 

még mindig dühöng a történtek miatt. 

Azzal vádolja Lucyt, hogy elvesztette a fejét, és igaza van. Soha nem 

lett volna szabad hívnia a rendőrséget, és ebben is igaza van a férfinak. 

Ők maguk is tudták volna kezelni a helyzetet, és ezt is kellett volna 

tenniük. Rudy azzal érvelt, hogy Henri nem egy szimpla átlagpolgár az 

utcáról. Henri az egyik ügynökük. Nem számít, hogy jéghidegre hűlt és 

meztelen volt. Lélegzett, nem igaz? A pulzusa meg a vérnyomása nem 

volt veszélyesen magas vagy alacsony, nem igaz? Nem vérzett, nem 

igaz? Csak néhány vércsepp szivárgott az orrából, nem igaz? Benton 

csak azután vetett fel egy lehetséges magyarázatot, miután Lucy a 

magánrepülőjével Aspenbe vitte Henrit, és sajnos a magyarázat 

logikusnak tűnik. 

Henrit megtámadták, s talán rövid ideig eszméletlen is volt, ám 

azután csak színlelt. 

– Ki van zárva! – vitatkozott Lucy Bentonnal, miután az előadta 

elképzelését. – Semmire nem reagált. 

– Színész – hangzott az ellenérv. 

– Már nem az. 

– Ugyan már, Lucy! Fél életét profi színészként élte le, mielőtt úgy 

döntött, hogy más foglalkozás után néz. Talán csak egy újabb szerepet 

vett fel, amikor zsarunak állt. Lehet, hogy a színészeten kívül semmi 

máshoz nem ért. 

– De miért tenne ilyesmit? Folyamatosan megérintettem, beszéltem 

hozzá, próbáltam felébreszteni, miért tett volna ilyet? Miért? 

– Talán a szégyen és a harag miatt, ki tudja pontosan, hogy miért – 

mondta Benton. – Talán nem is emlékszik arra, hogy mi történt, talán 
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elnyomta a tudata mélyére, de ettől függetlenül érzései még vannak 

ezzel kapcsolatosan. Talán szégyent érzett, mert nem védte meg magát. 

Talán téged akar büntetni. 

– Miért akarna engem büntetni? Nem tettem semmit. Mi az? 

Gyakorlatilag majdnem meggyilkolják, és közben azon morfondírozik, 

hogy ó, még Lucyt is megbüntetem, ha már benne vagyok? 

– Meglepődnél, ha tudnád, mire képesek az emberek. 

– Ki van zárva! – közölte Lucy Bentonnal, ám minél 

tántoríthatatlanabb volt, a férfi valószínűleg annál jobban tudta, hogy 

igaza van. 

Átlépked a hálószobán a nyolc ablakból álló falhoz, mely olyan 

magas, hogy a felső felét nem szükséges eltakarni függönnyel. Az alsó 

ablakokon be vannak húzva az árnyékoló lapok, s most megnyom a 

falon egy kapcsolót, és a távirányítású lapok lágy surranással reagálnak. 

Kibámul a napsütötte tájra, a birtokát pásztázza, hátha észrevesz valami 

rendellenességet. Ő és Rudy aznap kora reggel érkeztek vissza 

Miamiból. Három napja nem járt itthon, így a fenevadnak rengeteg ideje 

volt errefelé bóklászni és kémkedni. Visszajött, mert Henrit kereste. 

A belső udvaron át egyenesen végigsétált a hátsó ajtóhoz, és 

felragasztotta rá a rajzát, hogy emlékeztesse Henrit, hogy gúnyolódjon 

vele, és senki nem hívta a rendőrséget. „Undorítóak az emberek ezen a 

környéken – gondolja Lucy. – Egy cseppet sem érdekli őket, ha halálra 

vernek vagy kirabolnak, csak az a fontos, hogy ne tegyél olyasmit, ami 

megzavarja megszokott mindennapjaikat.” 

Kibámul az öböl túloldalán magasodó világítótoronyra, és azon 

tűnődik, át merjen-e menni a szomszédba. Az ott lakó asszony soha nem 

hagyja el az otthonát. Lucy nem tudja a nevét, csak azt, hogy 

kíváncsiskodó természetű, és az ablaküvegen keresztül állandóan 

fényképezget, ha megérkezik a kertész, hogy rendbe hozza a sövényt, 

vagy lenyírja a füvet a medence végénél. Lucy azt gyanítja, hogy a 

szomszédasszony bizonyítékot akar arra az esetre, ha ő arra vetemedik, 

hogy olyasmit változtasson meg az udvaron, ami megzavarná a minden 
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lében kanál szomszéd kilátását, vagy egyszerűen nem tetszene neki. 

Természetesen, ha Lucynek engedélye lenne arra, hogy egyméternyit 

magasítson a fél méter magas kovácsoltvas kerítésen, a fenevadnak 

valószínűleg nem lett volna olyan könnyű dolga, amikor be akar jutni az 

udvarára és a házába, aztán onnan fel a hálószobába, ahol Henri feküdt 

influenzásán és betegen. Ám a kíváncsiskodó szomszéd a bírósághoz 

fordult a változtatás ügyében, és nyert, és Henrit majdnem 

meggyilkolták, és most Lucy egy rajzolt szemet talál az ajtajára 

ragasztva, amely pontosan olyan, mint a másik, amit a kocsija 

motorháztetejére karcoltak. 

Három emelettel lejjebb a medence eltűnik a víz peremén, és 

mögötte feltűnik az Intracoastal Waterway mélykék víztömege, aztán 

egy darabka part, majd pedig az óceán sötét, kékeszöld, zilált hullámai. 

Talán csónakkal jött, morfondírozik tovább Lucy. Könnyedén ki lehet 

kötni a házhoz tartozó gátnál, és utána már csak a létrán kell felmászni, 

aztán már ott is van, az udvara kellős közepén. Valahogy azonban nem 

hiszi, hogy csónakkal érkezett, még azt sem, hogy van egyáltalán 

csónakja. Nem tudja, miért gondolja ezt. Lucy megfordul, és közelebb 

lép az ágyhoz. Tőle balra az éjjeliszekrény felső fiókjában van Henri 

357-és Colt Magnum revolvere, egy remekbe szabott acélpisztoly, 

melyet még Lucy vett neki, mert művészi darab, a legkifinomultabb 

mechanikával a világon. Henri tudja, hogy kell használni, és nem is 

gyáva. Lucynek szemernyi kétsége sincs afelől, hogy ha Henri 

meghallotta volna a fenevad közeledtét, influenza ide vagy oda, habozás 

nélkül lelőtte volna. 

Megnyomja a falikapcsolót, mely most összehúzza az árnyékolót. 

Lekapcsolja a lámpát, és kimegy a hálószobából. Közvetlenül jobbra 

apró edzőszoba található, aztán két nagy faliszekrény meg egy hatalmas 

fürdőszoba, s benne tigrisszem színű achátba épített pezsgőfürdő. 

Semmi oka azt gyanítani, hogy Henri támadója járt volna az 

edzőszobában, a szekrényeknél vagy a fürdőben, és minden egyes 
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alkalommal, amikor Lucy belép valamelyikbe, mozdulatlanul megáll, és 

az érzéseire koncentrál. Az edzőteremnél és a szekrényeknél soha nem 

érez semmit, ám a fürdőben kivétel nélkül minden esetben megcsapja 

egy érzésfoszlány. A fürdőkádra néz, majd a mögötte lévő, a vízre és a 

floridai égboltra nyíló ablakokra, aztán a következő pillanatban már a 

támadó szemével lát. Nem tudja miért, de amikor arra a hatalmas, mély, 

achátba épített kádra siklik a tekintete, azt érzi, hogy a támadó is 

megnézte magának. Aztán eszébe jut valami, és visszahátrál a fürdőbe 

vezető boltíves folyosóra. Talán, amikor a lépcsőn feljött a legfelső 

emeletre, nem jobbra, hanem balra fordul, így a háló helyett a fürdőbe 

jutott. Aznap reggel szép, napos volt az idő, és a fény beragyogott az 

ablakokon. Valószínűleg ez tűnhetett fel neki. Talán habozott itt egy 

keveset, és szemügyre vette magának a kádat, mielőtt megfordult és 

némán elindult volna a hálószoba felé, ahol Henri hideg verejtékben 

kínlódott a magas láztól a lehúzott redőnyű helyiségben, amelyet azért 

sötétített el annyira, hogy nyugodtan tudjon aludni. 

„Szóval bejöttél a fürdőmbe – mondja Lucy némán a fenevadnak. – 

Itt álltál, ahol most én is, a márványpadlón, és a kádamat bámultad. 

Talán soha nem láttál még ilyen kádat. Talán el akartál benne képzelni 

egy nőt meztelenül, amint relaxál, saját magát kényezteti, mielőtt 

meggyilkolod. Ha erről fantáziálgatsz, akkor egy cseppet sem vagy 

eredeti!” 

Kilép a fürdőből, majd a lépcsőn át visszamegy a második emeletre, 

ahol most alszik, és ahol a dolgozószobája van. 

A kényelmes és barátságos moziszoba mellett hatalmas vendégszoba 

terpeszkedik, melyet azonban könyvtárrá alakított, benne beépített, 

plafonig érő könyvespolcokkal, s az ablakokon extrahatékony 

sötétítőlapokkal. Ez a szoba még a legverőfényesebb napsütésben is 

elég sötét ahhoz, hogy elő lehessen hívni benne fényképeket. 

Felkapcsolja a világítást, és szakkönyvek meg iratgyűjtő mappák százai, 

valamint egy laboratóriumi felszereléssel zsúfolt hosszú asztal tűnik fel 
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előtte. Az egyik falnál az íróasztalon ultraibolya fényű képvizsgáló 

rendszer áll, mely leginkább valamiféle háromlábú állványra helyezett, 

köpcös teleszkópra hasonlít. Mellette légmentesen záródó mintavételi 

tasak, abban pedig a szemről készült rajz. 

Lucy steril vizsgálókesztyűt rángat ki az asztalon lévő dobozok 

egyikéből. A legtöbb, amit remélhet, hogy a cellux csíkon talál majd 

ujjlenyomatot, ám ennek a vizsgálatát későbbre hagyja, mert vegyi 

anyagra van szükség hozzá, ami módosítja a papírt és a ragasztót. 

Miután mágnesport szórt a hátsó ajtó és a hozzá legközelebb eső 

ablakok környékére, majd megvizsgálta az eredményt, egyetlen jól 

körülhatárolt lábnyomot sem talált, egyetlenegyet sem, csak elmosódott 

pacákat. Ha talált is volna lábnyomot, holtbiztos, hogy a kertészé, 

Rudyé, az övé vagy a takarítóé – bárki járt is itt utoljára – lett volna, így 

nem sok értelme van bánkódni emiatt. A házon kívül talált lábnyomok 

amúgy sem jelentenek túl sokat. Igazából az számít, ami a rajzon van. 

Felveszi a kesztyűt, majd felkattintja a kemény fedőlapú, ám 

habszivaccsal bélelt fekete aktatáska zárcsatjait, és óvatosan kiemeli 

belőle a nagy teljesítményű SKSUV30 lámpát. Az íróasztalhoz viszi, 

majd bedugja a csatlakozóját az áramingadozás-kiküszöbölő 

tápegységbe. Megnyomja a kapcsolót, és felvillan az intenzív fényű, 

rövidhullámú ultraibolya fény. Kikapcsolja a képvizsgáló berendezést 

is. 

Kinyitja a műanyag tasakot, majd a sarkánál óvatosan megfogja a 

fehér papírlapot és kihúzza, megfordítja, így a ceruzával rajzolt szem 

egyenesen rámered, amikor feltartja a feje feletti lámpa előtt. A papírlap 

kivilágosodik, és nincs rajta vízjel, mindössze a papírmasszából 

származó milliónyi rostszál. A grafitszem elhomályosul, ahogy leereszti 

a lapot, majd az íróasztal közepére teszi. Amikor a fenevad az ajtajára 

ragasztotta, a lap hátulját rögzítette a ragasztócsíkkal, így a szem befelé 

bámult az üvegen, egyenesen a házába. Felveszi a narancs árnyalatú 

védőszemüveget, majd a rajzot a képvizsgáló harcászati 
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követelményeknek megfelelő, magas szintű vizsgálólencséje alá 

helyezi, belekémlel a nézőkébe, felnyitja az UV-rekeszt, miközben 

lassan elforgatja a fókuszáló hengert és gyűrűt, s addig igazítja, amíg a 

lépsejtszerűen hatszögmintás képernyő élessé nem válik. Bal kezével a 

célanyag felé világítja az UV-fényt, a legmegfelelőbb szögbe állítja, 

majd lassan elkezdi mozgatni a papírlapot, ujjlenyomatot keres rajta, 

reménykedve abban, hogy a szkóp kimutatja, így nem kell majd olyan 

destruktív vegyi anyagokhoz folyamodnia, mint a ninhidrin és a 

cianoakrilát. Az UV-fényben a papír kísérteties zöldes-fehérben fénylik 

a lencse alatt. 

Ujjhegyével addig tologatja a lapot, amíg a cellux csík bele nem 

kerül a látóterébe. Semmi, konstatálja magában. Még egy apró maszat 

sincs rajta. Kipróbálhatná a rozanilint vagy a metilibolya indikátort, ám 

annak még nem érkezett el az ideje. Talán később. Az asztalnál 

üldögélve bámulja a rajzolt szemet. Csak ennyi, mindössze egy szem, 

szemgolyó, írisz és pupilla ceruzás körvonalai, amit hosszú szempillák 

kereteznek. Női szem, gondolja, amit a vonalvastagság alapján ítélve B-

s ceruzával rajzolhattak. Digitális kamerát tesz a kapcsolópedálra, majd 

fényképeket készít a rajz felnagyított részterületeiről, aztán 

lefénymásolja a fotókat. 

Meghallja, hogy a garázsajtó felgördül, s lekapcsolja az UV-lámpát 

meg a szkópot, és visszateszi a rajzot a műanyag mintavételi tasakba. 

Íróasztalán a videoképernyő mutatja, ahogy Rudy betolat a Ferrarival a 

garázsba. Lucy azon morfondírozik, hogy mit tegyen a férfival, s 

eközben becsukja a könyvtár ajtaját és leszalad a lépcsőn. 

Elképzeli, amint kisétál az ajtón, és soha nem jön vissza, és fogalma 

sincs, mi lenne akkor vele meg az általa létrehozott titkos birodalommal. 

Először jönne a sokk, aztán a dermedtség, majd a fájdalom, és végül 

túllenne rajta. Vagyis ezt mondja ő magának, amikor kinyitja a konyha 

melletti ajtót, s Rudy áll előtte, úgy tartva fel a kocsikulcsot, mintha 

legalábbis döglött egeret lógatna a farkánál fogva. 
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– Gondolom, nekünk kellene először lépni és felhívni a rendőrséget – 

mondja Lucy, és elveszi a kulcsot. – Mivel technikai értelemben véve 

vészhelyzet van. 

– Gondolom, nem találtál ujjlenyomatokat vagy bármi más fontosat – 

válaszolja Rudy. 

– A szkóppal nem. Ha a rendőrök nem viszik magukkal a rajzot, 

megvizsgálom vegyszerekkel is. Jobban szeretném, ha nem vinnék el. 

Tulajdonképpen nem fogjuk megengedni nekik. De telefonálnunk 

kellene! Láttál valakit, amíg odavoltál? – Átsétál a konyhán, és felemeli 

a telefonkagylót. – Bárkit, azokon a nőkön kívül, akik lehajtottak az 

útról, miközben téged bámultak? – A számlapra néz, és bepötyögi a 

911-et. 

– Szóval nincsenek ujjlenyomatok – summázza Rudy. – Nos, nincs 

végzet, csak ha magad is bevégzed. Mit szólsz a fenyegető íráshoz? 

Ám Lucy csak megrázza a fejét: 

– Csavargót akarok bejelenteni. 

– Az illető most is a birtokon van, asszonyom? – kérdezi az operátor 

higgadt, hozzáértő hangon. 

– Szemmel láthatóan nincs – válaszolja Lucy. – De azt hiszem, talán 

összefüggésbe hozható az egyik korábbi betöréses bejelentéssel. 

Az operátor ellenőrzi a címet, majd megkérdezi a bejelentő nevét, 

mivel a képernyőjén felbukkanó bejelentett név valami korlátolt 

felelősségű társaságé, amit Lucy történetesen ezen ingatlan számára 

talált ki. Már nem is emlékszik rá, hogy mit adott meg. Egy sor ingatlant 

birtokol, és valamennyi különböző kft. nevére van bejelentve. 

– Tina Franks a nevem. – Ugyanazt az álnevet használja, mint 

legutóbb is, amikor a rendőrséget hívta, aznap reggel, amikor Henrit 

megtámadták, ő pedig pánikba esett, és elkövette azt a hibát, hogy 

tárcsázta a rendőrségi segélyhívó számot. Megmondja az operátornak a 

címét, pontosabban szólva Tina Franks címét. 

– Azonnal kiküldök egy egységet a címére, asszonyom – tájékoztatja 

az operátor. 
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– Nagyszerű. Nem tudja véletlenül, hogy John Dalessio KD 

szolgálatban van-e? – Lucy könnyedén és félelem nélkül társalog az 

operátorral. – Biztos vagyok benne, hogy tudni szeretne erről. A 

múltkor ő jött ki hozzám, tehát tudja, miről van szó. – Felkap két almát 

a konyha központi munkaszigetén lévő gyümölcsöstálból. 

Rudy égnek emelt szemmel próbálja tudtára adni, hogy ő sokkal 

hamarabb eléri Dalessio KD-t, mint az operátor. Lucy elmosolyodik a 

viccelődésén, majd beletörli az egyik almát a farmerjába és odadobja a 

férfinak. A másikat is tükörfényesre dörzsöli, s nagyot harap belőle, 

mintha csak házhozszállítást rendelne egy étteremből vagy a tisztítóból 

vagy a Home Depottól, nem pedig Broward megye seriffhivatalával 

beszélne. 

– Nem tudja, eredetileg melyik nyomozónk foglalkozott az ön 

ügyével? – kérdezi az operátor. – Rendszerint nem mi tartjuk a 

kapcsolatot a helyszínelőkkel, hanem a nyomozó. 

– Csak annyit tudok, hogy Dalessio KD-vel találkoztam – válaszolja 

Lucy. – Nem hiszem, hogy járt a háznál nyomozó, szerintem csak a 

kórházba jött el. Amikor a vendégemet bevitték megvizsgálni. 

– A beosztás szerint ma szabad Dalessio, de hagyok neki üzenetet – 

ajánlja fel az operátor, aki egy kicsit bizonytalannak tűnik, és nem is 

csoda, mivel John Dalessio KD olyasvalaki, akivel az operátor soha 

nem beszélt, soha nem találkozott, és akiről soha nem is hallott. Lucy 

világában a KD a kibertér detektív, aki kizárólag azon a számítógépen 

létezik, amelybe Lucy vagy valamelyik munkatársa betört, ami ebben az 

esetben Broward megye seriffhivatalának központi számítógépe. 

– Megvan a névjegykártyája, fel fogom hívni. Köszönöm a segítségét 

– mondja Lucy, majd leteszi a telefont. 

Ő és Rudy a konyhában áll, ki-ki eszi a saját almáját, miközben 

egymást nézik. 

– Elég vicces, ha jobban belegondolsz – szólal meg Lucy, remélve, 

hogy lassan Rudy is kezdi viccesnek látni a helyzetet a helyi zsarukkal. 

– Merő formalitásból felhívjuk a rendőrséget. Vagy ami még rosszabb, 

azért, mert nekünk ez szórakoztató. 
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A férfi megvonja izmos vállát, hatalmasat harap az almába, majd 

kézfejével megtörli a száját. 

– Mindig jó bevonni a helyi zsarukat. Egy bizonyos szintig, 

természetesen. Soha nem lehet tudni, mikor lehet rájuk valamiért 

szükségünk. – Most már ő is látja, hogy mi a játék a történetben, a 

kedvenc játéka. – Dalessiót kérted, tehát szerepel az állományban. Nem 

a mi hibánk, hogy nehéz utolérni. A pályafutásuk hátralévő részét azzal 

fogják tölteni, hogy megpróbálják kibogarászni, ki a pokol az a 

Dalessio, és hogy kilépett-e vagy kirúgták, vagy mi a fene? Találkozott 

vele valaki? Legenda lesz belőle, adtunk nekik valamit, amiről 

beszélhetnek. 

– Őt és Tina Frankset – teszi hozzá Lucy, almát ropogtatva a fogai 

között. 

– Az a helyzet – mondja Rudy –, hogy ezerszer nehezebb lenne 

bebizonyítanod, hogy Lucy Farinelli vagy, nem pedig Tina Franks vagy 

akárki más, akinek a bőrébe belebújsz. Mindenünk megvan, ami a 

hamis személyazonossághoz kell, a születési anyakönyvtől kezdve az 

összes szaros papírig. A pokolba is, azt sem tudnám megmondani, hogy 

hol a valódi születési anyakönyvi kivonatom! 

– Én abban sem vagyok biztos, hogy azt tudom, én ki vagyok – 

mondja Lucy, és a férfi felé nyújt egy papírtörlőt. 

– Én sem. – Ismét nagyot harap az almából. – Abban sem vagyok 

biztos, hogy azt tudom, te ki vagy, ha már szóba hoztad. Szóval kinyitod 

az ajtót, ha a zsaru becsönget, és felhívatod vele Dalessio KD-t, hogy 

ugorjon be a rajzért. 

– Ez a terv. – Rudy elmosolyodik. – Legutoljára is úgy bevált, mint 

valami varázsige. 

Lucy és Rudy egyenruhát és helyszínelő felszerelést tart különböző 

stratégiai helyszíneken, például lakóhelyeiken meg autókban, és 

elképesztő, mit meg tudnak úszni a fekete bőr bokacsizma, a fekete 

póló, a fekete terepnadrág, a sötét széldzseki – melynek hátán nagy, 

nyomtatott, sárga betűkkel virít a TÖRVÉNYSZÉKI felirat –, a 

szokásos kamera meg a többi alapfelszerelés, és ami valamennyi közül a 
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legfontosabb, a testbeszéd és a magatartás iránti, erkölcsi tisztaságból 

fakadó tisztelettel. Rendszerint a legegyszerűbb terv a legjobb, és 

miután Lucy rátalált Henrire és kétségbeesett, majd hívta a 911-et, hogy 

küldjenek mentőautót, felhívta Rudyt is. A férfi átöltözött, aztán a 

rendőrök kiérkezése után néhány perccel egyszerűen odasétált az 

ajtóhoz, és bejelentette, hogy most vették fel a helyszínelő egységhez, 

és semmi szükség arra, hogy a kollégák itt vesztegessék az idejüket, 

mialatt ő elvégzi a házban a munkáját; a kollégák ennek kifejezetten 

örültek, mivel egy zsaru szemében a helyszínelő technikusokkal együtt 

lógni a tetthelyen körülbelül egyenlő a bébiszitteléssel. 

Aznap reggel Lucy – jobban mondva Tina Franks, ahogy a támadás 

szörnyű napján először azonosította magát – szintén felkínálta a saját 

hazugságait a rendőröknek. Henri - akit szintén álnéven nevezett meg – 

egy másik városból idelátogató vendég volt, és amíg Lucy zuhanyozott, 

Henri – aki épp a másnaposságát aludta ki – meghallotta a betörőt és 

elájult, mert hajlamos a hisztériára és a hiperventillálásra, és könnyen 

meglehet, hogy meg is támadták, ezért Lucy kihívta a mentőket. Nem, ő 

maga egy pillanatra sem látta a betörőt. Nem, semmit nem vittek el, már 

amennyire Lucy meg tudja mondani. Nem, nem hiszi, hogy Henrit 

szexuálisan zaklatták, de mindenképpen meg kellene vizsgálni a 

kórházban, mert ez az, amit ilyenkor tenni szoktak, nem igaz? Ez az, 

amit a tévében az összes bűnügyi filmben tesznek, ugye7 

– Azon tűnődöm, mennyi idejükbe telik, amíg rájönnek, hogy 

Dalessio KD soha nem fog máshol feltűnni, csak a te házadnál – mondja 

Rudy, s szemmel láthatóan igen jól szórakozik. – Átkozottul jó, hogy az 

ő hivataluk viszi Broward megye túlnyomó részét. Olyan hatalmas, mint 

Texas, és fogalmuk sincs egymásról, annyian jönnek-mennek. 

Lucy az órájára pillant, a kiszálló egység kiérkezési idejét méri, 

aminek mostanra már el kellett indulnia. 

– Nos, a lényeg az, hogy ebbe az ügybe is bevontuk Mr. Dalessiót, 

így nem bántjuk meg az önérzetét. 
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Rudy felnevet, most már sokkal jobb a kedve. Képtelen sokáig 

ingerült maradni, amikor ők ketten akcióba lendülnek. 

– Rendben. A rendőrség bármelyik pillanatban itt lehet. Talán 

eltűnhetnél. Nem fogom odaadni a rajzot az egyenruhás fickónak. 

Ehelyett megadom neki Dalessio számát, és megmondom, hogy jobban 

örülnék, ha a KD-vel beszélhetnék, hiszen múlt héten már találkoztam 

vele, amikor a betörés miatt bejelentést tettél. A hívásra pedig csak 

Dalessio hangpostája jelentkezik majd be, és miután a zsarunk elmegy, 

őszinte tisztelettel, a legendás Dalessio vissza fogja hívni, és 

megnyugtatja, hogy ő majd mindent elrendez. 

– Ne engedd be őket a dolgozószobámba! 

– Az ajtó be van zárva, ugye? 

– Igen – mondja Lucy. – Ha úgy látod, hogy Dalessio kezd 

lelepleződni, hívj fel! Egy percen belül visszaérek, és akkor majd 

magam foglalkozom velük. 

– Mész valahova? – kérdezi Rudy. 

– Azt hiszem itt az ideje, hogy bemutatkozzam a szomszédnak – 

válaszolja Lucy. 
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12. 

A boncolóhelyiség kis hullaház volt, beépített hűtővel és 

konyhaszekrénnyel, az egész rozsdamentes acélból, és egy speciális 

szellőzőrendszerrel, mely kiszívja az ártalmas szagokat és 

mikroorganizmusokat a ventilátoron keresztül. A fal és a padló minden 

centimétere csúszásmentes, szürke akrilfestékkel festett, amely nem szív 

magába semmit, és ellenáll a karcolásnak meg a tisztítószereknek. 

Eme speciális szoba központi darabja a hordozható boncasztal, ami 

nem több mint egy kézikocsi fékezhető, forgó kerekekkel felszerelt 

állványzaton, és egy tetemtálca görgős csapágyakon, mindez arra 

kitalálva, hogy az emberi lényeknek ne kelljen a holttesteket emelgetni 

a modern világban; ám a valóság egészen másként fest. Az emberek a 

hullaházban ma is küzdenek a tetemek holt súlyával, ahogy mindig is 

küzdeni fognak. Az asztal billenthető, hogy lemosható legyen, amikor a 

mosogatóhoz rakják, bár ezen a reggelen erre semmi szükség. Semmit 

nem kell lemosni. Két héttel ezelőtt, amikor Fielding először végezte el 

a boncolást, Gilly Paulsson testfolyadékait összegyűjtötték vagy 

leengedték a mosogatóban. 

Ezen a reggelen a boncasztal az akrillal festett padló közepén parkol, 

és Gilly Paulsson teteme, mint valami gubó nyugszik a fekete zsákban, 

a csillogó fémasztal tetején. A szobán nincsenek ablakok, nincs semmi, 

ami a külvilágra nyílna, csak a megfigyelő kémlelők sora, melyek 

valami tervezési hiba folytán túlságosan magasra lettek felszerelve 

ahhoz, hogy bárki átláthasson rajtuk. Emiatt Scarpetta egyszer sem 

panaszkodott, amikor nyolc évvel ezelőtt birtokba vette az épületet. 
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Senkinek sem kell megfigyelni, hogy mi folyik ebben a helyiségben, 

ahol zöld hullák puffadnak nyüvekkel fedve, vagy hevernek oly rondán 

megégve, hogy inkább hasonlítanak elszenesedett fára, mint bármi 

másra. 

Az imént érkezett csak, az elmúlt néhány percet a női öltözőben 

töltötte, hogy magára öltse a megfelelő védőruházatot. 

– Elnézést kérek, amiért megzavartam a másik boncolást? –mondja 

Fieldingnek, és lelki szemei előtt feltűnik Mr. Whitby, olajzöld 

nadrágjában és fekete zakójában. – De úgy hiszem, a főnöke valóban 

úgy gondolta, hogy ezt maga nélkül fogom elvégezni. 

– Mennyire ismertette önnel a helyzetet? – kérdezi a férfi a 

szájmaszk mögül. 

– Valójában semennyire – válaszolja a nő, s kezét gumikesztyűbe 

gyömöszöli. – Nem tudok többet annál, mint amit tegnap elmondott, 

amikor Floridában felhívott. 

Fielding a homlokát ráncolja. Izzad. 

– Úgy hittem, épp most jött az irodájából. 

Scarpettának egyszerre az eszébe ötlik, nem hallgatják-e le őket. 

Visszaemlékezik arra, hogy amikor főnök volt, és a boncruhára szerelt 

diktafonok tucatjait próbálgatta, egyik sem működött a hullaházban 

állandósult nagy háttérzaj miatt, ami meghiúsította a kapcsolatot az adó 

és a vevő között. Ezt észben tartva a mosogatóhoz lép, és megengedi a 

vizet, ami hangosan visszhangozva dobolni kezd az acélon. 

– Erre meg mi szükség? – kérdezi Fielding, és lehúzza a cipzárt a 

zsákon. 

– Úgy véltem, talán örülne egy kis vízi muzsikának, amíg dolgozunk. 

A férfi ránézett. 

– Egészen biztos vagyok benne, hogy itt biztonságosan beszélhetünk. 

Ő nem olyan körmönfont. Mindamellett nem hinném, hogy valaha is 

járt itt. Valószínűleg azt sem tudja, hol a hullaház. 

– Könnyű alábecsülni azt, akit nem szeretünk – mondja Scarpetta, és 

segíteni kezd a férfinak a zsák kinyitásában. 
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A kéthetes folyamatos hűtés lelassította a bomlási folyamatot, 

kiszárította a holttestet, beindítva ezzel a mumifikálódást. A bűz erős, 

de Scarpetta nem veszi személyes sértésnek. A rossz szag egy másik 

módja csupán annak, ahogy a tetem magáról mesél, semmi harag, 

tényleg, és Gilly Paulsson, ha megfeszül, sem tud azon változtatni, 

ahogy kinéz, ahogy bűzlik vagy azon a tényen, hogy meghalt. Sápadt, 

kissé zöldes árnyalatú és vértelen, az arca a kiszáradás miatt 

csontsovány, szeme résnyire nyitva, a szemfehérje feketére szikkadt a 

szemhéj alatt. Ajka barnára száradt és kissé szétnyílt, hosszú szőke 

hajtincsei füle köré és álla alá tekerednek. Scarpetta semmilyen 

külsérelmi nyomot nem lát a nyakán, még olyanokat sem, melyeket a 

boncolás okozhatott – ilyen például a gomblyukvágás 

megbocsáthatatlan vétke, aminek sohasem szabadna megtörténnie, ám 

mégis előfordul, ha valaki tapasztalatlan vagy gondatlanul jár el a nyaki 

szervek boncolásánál, amikor a nyelvet és a gégét eltávolítva véletlenül 

átszúrja a bőr felszínét. Egy a boncolás során ejtett vágást a nyakon nem 

nagyon lehet megmagyarázni a kétségbeesett családnak. 

Az Y vágás a kulcscsontok végénél kezdődik, a szegycsontnál 

találkozik és lefelé húzódva, kis kitérőt teve a köldöknél, a 

szeméremdombnál ér véget. A fonállal összevarrt vágást Fielding most 

egy szikével kezdi átmetszeni úgy, mintha kézzel varrt rongybabát 

bontana fel, Scarpetta pedig felkap egy dossziét az asztal tetejéről, és 

átfutja Gilly boncolási jegyzőkönyvét meg a nyomozás kezdeteiről 

készült beszámolót. Százhatvan centiméter volt, a súlya ötvenkét kiló, 

és ha még élt volna, februárban töltötte volna be a tizenötödik évét. A 

szeme kék volt. Fielding boncjelentésében a „normál határértékeken 

belül” szavak ismétlődtek. Az agya, a szíve, a mája, a tüdeje, az összes 

szerve olyan állapotú volt, mint amilyennek egy egészséges fiatal lány 

esetében lennie kellett. 

Ám Fielding talált valamit, ami most még nyilvánvalóbb kell, hogy 

legyen, mert a vért lecsapolták a holttestből, és a horzsolásnak 
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köszönhetően a szövetben lévő kis mennyiségű vér élénken előtűnik a 

sápadt bőr háttercben. A sematikus testábrán berajzolja a kézfejeken 

lévő zúzódások helyét. Scarpetta visszahelyezi a dossziét a tartóba, míg 

Fielding kiemeli a felszeletelt szerveket tartalmazó, súlyos műanyag 

zsákot a mellkasüregből. Scarpetta közelről kezdi el vizsgálni a lányt, és 

megemeli egyik kis kezét, amely aszott, sápadt, hideg és nyirkos, majd 

kesztyűs kezében tartva megfordítja, és a horzsolást kezdi el 

tanulmányozni. A kéz és a kar hajlékony. 

A hullamerevség már elmúlt, a test többé nem merevedik görcsbe, 

mintha az élet túlságosan messze járna már ahhoz, hogy ellenálljon a 

halálnak. A horzsolás mélyvörös volt a lány szellem-szerűén fehér 

bőrének sápadtságával szemben, és pontosan a két karcsú, 

összetöpörödött kézfejen helyezkedik el, s a vörösség a hüvelykujj 

percétől a kisujj percéig terjed. 

– Ó, igen – szólal meg Fielding. – Szokatlan, nemde? Mintha valaki 

megfogta volna. De miért? – Kibogozza a csomót a zsák szájánál, 

kinyitja. A rozsdabarna, bomló húsdarabok bűze borzalmasan tör elő. – 

Pfúúúj. Fogalmam sincs, mire megy azzal, ha átbogarássza ezeket. De 

legyen, ahogy gondolja. 

– Csak hagyja ott az asztalon! Majd kiszedem a zsákból. Lehet, hogy 

valaki lefogta. Hogy találták meg? Írja le nekem azt a testhelyzetet, 

amiben rátaláltak! – kéri Scarpetta, s közben a mosogatóhoz sétál, majd 

felhúz egy pár vastag gumikesztyűt, ami a könyökéig ér. 

– Semmi biztatót nem tudok mondani. Amikor az anyja hazaért, 

megpróbálta újraéleszteni. Azt mondta, nem emlékszik, hogy Gilly 

arccal felfelé, a hátán feküdt-e vagy az oldalán, vagy akárhogy, és 

fogalma sincs arról, hogy kerültek azok a horzsolások a kezére. 

– Mi van a hullasápadtsággal? 

– Szóba sem jöhetett. Nem volt elég régóta halott. 

Amikor a vér többé nem kering, a gravitációnak megfelelően 

leülepszik, és mélyrózsaszín mintát hoz létre, viszont ott, ahol a 

testfelszín nyomásnak van kitéve, elhalványodik a bőr Van, aki abban 
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reménykedik, hogy a tetemet frissiben kapja meg, de van előnye a 

késlekedésnek is. Elég néhány óra csupán, aztán a hullasápadtság és – 

merevség beáll, és még akkor is elárulja az elhunyt testhelyzetét a halála 

pillanatában, ha az élők később belépnek a képbe, és akár fizikailag, 

akár verbálisan megváltoztatják a történteket. 

Scarpetta kissé lehúzza Gilly alsó ajkát: olyan sérülések után kutat, 

amelyek többnyire akkor keletkeznek, ha valaki a szájára szorítja a 

kezét, hogy elhallgattassa, vagy az ágymatracba nyomja a fejét, hogy 

megfojtsa. 

– Nézze csak meg, ha gondolja, de már megvizsgáltam – mondja 

Fielding. – Semmilyen más sérülést nem találtam. 

– Mi van a nyelvével? 

– Nem harapta meg magát. Semmi ilyesmi. Utálom megmondani, hol 

a nyelve. 

– Kitalálom – válaszolja, és kezét mélyen beledugja a hideg, nyálkás 

szervek zsákjába, s tapogatózni kezd közöttük. 

Fielding leöblíti kesztyűs kezét a fémmosogatóban dörömbölő, 

erőteljes vízsugár alatt, majd egy törülközővel megszárogatja. 

– Látom, Marino nem jött el erre a túrára. 

– Nem tudom, hol van – válaszolja a doktornő, nem éppen boldogan. 

– Soha nem volt túlságosan oda a tetemekért. 

– Bárkiért aggódnék, aki odavan értük. 

– És a kölykökért. Azért pláne, aki a halott kölyköket szereti – teszi 

hozzá Fielding, s a pult szélének dőlve a nőt figyeli. – Remélem, talál 

valamit, mert nekem nem sikerült. Fenemód frusztrál! 

– Mi van a bevérzésekkel? A szeme borzalmas állapotban van, túl 

borzalmasban ahhoz, hogy pillanatnyilag bármit is eláruljon. 

– Vértolulásos volt, amikor behozták – feleli Fielding. – Nehéz 

megmondani, voltak-e bevérzései, de én nem jegyeztem fel egyet sem. 

Scarpetta elképzeli Gilly holttestét, amikor beérkezett a hullaházba: 

néhány órája már halott volt, az arca vörös a felhalmozódott vértől, 

szeme szintén vörös. 

– Tüdőödéma? – kérdezi. 
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– Egy kevés. 

Scarpetta megtalálta a nyelvet. A mosdóhoz sétál, leöblíti és szárazra 

paskolja egy kis nedvszívó törülközővel, amit az állam különösen 

olcsón vásárolt meg. Közelebb gurítja a sebészeti lámpát, bekapcsolja, 

és ráirányítja a nyelvre. 

– Van nagyítója? – kérdezi, miközben ismét megpaskolja a 

törülközővel a nyelvet és beállítja a fényt. 

– Hozom. – Fielding kinyitja az egyik fiókot, előbányássza a 

nagyítót, és a doktornő kezébe nyomja. – Lát valamit? Én semmit sem 

láttam. 

– Volt valaha epilepsziás rohama? 

– Az alapján, amit nekem eddig elmondtak, nem volt. 

– Nos, nem látok rajta sérülést. – Scarpetta arra keres most 

bizonyítékot, hogy Gilly elharapta-e a nyelvét. – Vett kenetet a 

nyelvéről még a szájban? 

– Ó, igen. Mindenéről – mondja Fielding, majd visszalép a pulthoz, 

és megint nekitámaszkodik. – Nem találtam semmi nyilvánvalót. 

Előzetesen a labor sem talált semmit, ami szexuális támadásra utalna. 

Ha találtak is valamit azóta, nem tudok róla. 

– Az ön CME-l-ében az áll, hogy pizsamában volt, amikor behozták. 

A felsőrész kifordítva volt rajta. 

– Így igaz. – A férfi felkapja a dossziét és lapozgatni kezdi. 

– Még a szellemét is lefotózta, annyi képet készített. – Scarpetta nem 

kérdezi, hanem egyszerűen megerősíti a rutineljárás tényét. 

– Hé! – nevet fel Fielding. – Hát ki tanította ki a hitvány seggemet? 

A nő gyors pillantást vet rá. Ő ennél jobbra tanította, de nem mondja 

a szemébe a kritikát. 

– Örömmel mondhatom, hogy nem hagyott ki semmit a nyelv 

vizsgálatánál. – Visszadobja a zsákba, ami a többi barnás húsdarab és 

Gilly Paulsson rothadó szerveinek tetején landol. 

– Fordítsuk meg! Ki kell vennünk a zsákból. 

A műveletet szakaszonként végzik el. Fielding megragadja a kis 

tetemet a hóna alatt és megemeli, amíg Scarpetta kihúzza alóla a zsákot. 



127 

Ekkor a férfi hasra fordítja, a doktornő pedig tovább húzza a zsákot. A 

nehéz PVC hangosan zörögve panaszkodik, amikor összehajtja és 

visszateszi a hordágyra. Ő és Fielding egyszerre pillantja meg a 

horzsolást Gilly hátán. 

– A francba! – tör ki a férfi idegesen. 

Nem több egy halvány pírnál, kissé kerek, körülbelül ezüstdollár 

méretű folt a hát bal oldalán, a lapocka alatt. 

– Esküszöm ez nem volt itt, amikor a halottszemlét tartottam? –

mondja közelebb hajolva, s beállítja a sebészeti lámpát, hogy jobban 

lássa. – A fenébe! Nem hiszem el, hogy nem vettem észre. 

– Tudja, hogy van ez – válaszolja Scarpetta, de nem mondja ki a 

véleményét. Semmi értelme kritizálni. Ahhoz már túl késő. – A 

zúzódások mindig jobban látszanak a boncolás után – fejezi be aztán. 

Felkapja a szikét a sebészeti kocsiról, és mély, egyenes vágást ejt a 

vöröses területen, hogy ellenőrizze, az elszíneződés nem halál utáni – 

ennek következtében felszíni – képződmény, de nem az volt. A vér az 

alatta levő lágyszövetben diffúz, jelezve, hogy valamilyen sérülés 

következtében már akkor megpattantak a vérerek, amikor a testnek még 

vérnyomása volt, és hogy valamennyi horzsolás vagy zúzódás 

összeroncsolt és kilyukadt kis vérerek sokasága. Fielding egy tizenöt 

centis műanyag vonalzót helyez a bemetszett vöröses hús közelébe, és 

fotózni kezdi. 

– Mi van az ágyneművel? – kérdezi Scarpetta. – Megvizsgálta? 

– Még csak nem is került hozzám. A zsaruk elvitték kezelésre a 

laborba. Amint már mondtam, nem találtak ondót. A francba, nem 

hiszem el, hogy kihagytam ezt a sérülést! 

– Kérdezzük meg, találtak-e tüdőödémára utaló folyadékot a lepedőn, 

a párnán, és ha igen, akkor vegyenek mintát, és nézzék meg, csillós 

szerkezetű-e a hámszövet. Ha igen, akkor ez megerősíti a fulladásos 

halál gyanúját. 

– A fenébe – dünnyögi a férfi. – Nem értem, hogy hagyhattam ki ezt 

a horzsolást! Tehát úgy gondolja, biztosan gyilkosság történt. 
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– Úgy gondolom, valaki rajta volt – mondja Scarpetta. – Hason 

feküdt, és valaki rátérdelt a hátára, egész súlyával ránehezedett, aztán a 

lány mindkét kezét felhúzta a feje fölé, és tenyérrel lefelé leszorította az 

ágyon. Mindez megmagyarázná a sérüléseket a kézfején meg a hátán. 

Úgy gondolom, mechanikus fulladása volt, és egyértelműen gyilkosság. 

Valaki egyszerűen ráül az ember mellkasára vagy a hátára, és az nem 

tud lélegezni. Borzalmas módja a halálnak. 
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13. 

A szomszédasszony egy ívelt, fehér betonelemekből és a természettel 

harmonizáló, a vizet, földet és az eget visszatükröző üvegből felépített, 

lapos tetős házban lakik, amely Lucyt Finnországban látott épületekre 

emlékezteti. Éjszaka szomszédjának háza roppant, világító lámpásnak 

hat. 

Az elülső udvaron szökőkút áll, ahol ünnepnapokon a magas pálmák 

és kaktuszok színes lámpák füzéreivel vannak teleaggatva. A magasba 

törő, kettős üvegajtó közelében egy felfújt, zöld Grincs vizslatja 

marconán a világot, s ezt a leheletnyi vidámságot Lucy akár tréfásnak is 

találhatná, ha valaki más lakna a házban. Az ajtókeret bal felső sarkába 

kamerát szereltek, elvileg láthatatlanul, és elképzeli, hogy amint 

megnyomja az ajtócsengőt, a képe feltűnik a zárt láncú video rendszer 

képernyőjén. Nem reagál senki, így ismét megnyomja a csengőt. Még 

mindig nem érkezik válasz. 

„Rendben. Tudom, hogy otthon vagy, mert bevitted az újságot, és 

üresre állítottad a postaláda kijelzőjét – gondolja magában. – Tudom, 

hogy figyelsz engem, biztosan ott kuksolsz a konyhában, és engem 

bámulsz a képernyőn, mikrofonnal a füledben hallgatod, ahogy 

lélegzem vagy dünnyögök, vagy éppen mindkettőt csinálom, te idióta. 

Nyisd már ki azt a francos ajtót, vagy egész nap itt ácsorogok.” 

Talán öt perc telik el. Lucy ott áll a nehéz üvegajtó előtt, és elképzeli, 

amint az asszony a képernyőn keresztül figyeli, aztán úgy dönt, hogy 

farmerban, pólóban, övtáskával és futócipőben mégsem olyan rémisztő. 

De bizonyára igen bosszantó, hogy egyfolytában a csengőt nyomja. 
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Talán zuhanyozik. Lehet, hogy mégsem figyeli a monitoron. Lucy 

megint becsönget. Az asszony nem jön az ajtóhoz. „Tudom jól, hogy 

nem fogsz, te idióta – perlekedik magában a szomszédasszonyával 

Lucy. – Itt állhatnék idekint, és szívrohamot is kaphatnék az orrod előtt, 

te akkor sem zavartatnád magad. Az az érzésem, valami más módon 

kell rávennem téged arra, hogy az ajtóhoz vonszold magad.” Maga elé 

képzeli Rudyt ahogy nem egészen két órával korábban az idióta 

spanyolt rémisztgeti hamis igazolványával, és dönt: „Hát legyen, 

próbáljuk ki ezt, és nézzük meg, mit szólsz hozzá!” Szűk farmerjének 

farzsebéből előhúz egy vékony, fekete tárcát és megvillantja az 

igazolványt a nem-is-olyan-titkos kamera előtt. 

– Jó napot! – mondja hangosan. – Rendőrség. Kérem, ne aggódjon, a 

szomszédja vagyok, de egyben zsaru is. Kérem, nyissa ki az ajtót! – 

Ismét a csengőre tenyerel, és hamis igazolványát folyamatosan a lencse 

nélküli kamera előtt tartja. 

Lucy nagyokat pislog a napfényben; izzad. Várakozik és figyel, de 

nem hall semmilyen hangot. Csak amikor már hamis jelvényét kezdené 

el villogtatni, akkor harsan fel hirtelen egy hang az éterben, mintha 

maga Isten szólalt volna meg egy hárpia szájából. 

– Mit akar? – kérdezi a hang a láthatatlan hangszórón keresztül, a 

felső ajtókeretben lévő rejtett kamera közeléből. 

– Birtokháborítás történt nálam, asszonyom – válaszolja Lucy. – 

Csak úgy gondoltam, szeretné tudni, mi is történt a szomszédban, a 

házamnál. 

– Azt mondta, rendőr – vádolja a barátságtalan hang, erős déli 

akcentussal. 

– Mindkettő vagyok. 

– Mindkettő micsoda? 

– Rendőr és az ön szomszédja, asszonyom. A nevem Tina. 

Szeretném, ha az ajtóhoz jönne. 

Csend, de tíz másodperc múlva Lucy egy alakot lát belülről az 

üvegajtóhoz lebegni, aztán az alak egyszerre melegítőbe és edzőcipőbe 

öltözött, negyvenes nővé válik. Úgy tűnik, örökkévalóságig fog a zárral 
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bajlódni, de a szomszéd végül mindent kiakaszt és kikapcsol, majd 

deaktiválja a riasztót, és végül kitárja az üvegajtót. Első pillantásra nem 

úgy tűnik, mintha beljebb akarná invitálni Lucyt, csak áll az ajtóban, és 

leheletnyi jóindulat nélkül méregeti. 

– Végezzünk gyorsan! – mondja az asszony. – Nem szeretem az 

idegeneket, és a szomszédaimat sem akarom megismerni. Azért lakom 

itt, mert nem akarok szomszédokat. Ha még nem találta volna ki, ez 

nem olyan környék. Ez az a hely, ahol az emberek elvonulnak a 

külvilágtól, és azt szeretik, ha békén hagyják őket. 

– Mi nem olyan? – melegít be Lucy a feladatára. Felismeri az 

asszony kis naivat játszó, önemésztő, gazdagságba savanyodott fajtáját. 

– A maga háza vagy az egész szomszédság? 

– Hogyhogy mi nem olyan? – A mogorvaság helyébe zavarodottság 

lép. – Miről beszél itt nekem? 

– Ami történt, odaát, a házamnál. Visszajött – válaszolja Lucy, 

mintha a nő pontosan tudná, miről beszél. – Kora reggel történhetett, de 

nem vagyok biztos benne, mert tegnap reggel óta nem voltam a 

városban, aztán ma reggel érkeztem meg Bocába helikopterrel. Biztosan 

tudom, kire vadászik a férfi, de természetesen aggódtam ön miatt. Az 

biztos, hogy nem lenne helyénvaló, ha önre is ráhajtanának, már ha érti, 

miről beszélek. 

– Ó! – Az asszony csak ennyit mond. Nagyon szép a hajója, amely a 

tengeri gátnál a háza mögött ringatózik, és nagyon is jól tudja, milyen 

áldozatnak lenni, és milyen balszerencse és esetenként milyen végzetes 

lehet, ha elkapják az embert. – Hogy lehet, hogy rendőrként egy ilyen 

házban lakik? – kérdezi anélkül, hogy Lucy lazacszínűre vakolt 

mediterrán stílusú háza felé nézne. – És miféle helikopter? Ne mondja 

nekem, hogy helikoptere is van! 

– Istenem, hogy mennyire fején találja a szeget! – sóhajt fel Lucy 

rezignáltan. – Hosszú történet. Tudja, az egész Hollywoodban 

kezdődött. Tudja, elköltöztem L.A.–ből. Beverly Hillsben kellett volna 

maradom, ahol felnőttem, de ez a nyavalyás mozi, bocsásson meg a 

kifejezésért. Nos, biztos vagyok benne, hallott már arról, mi történik, 
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amikor valaki filmmel kezd foglalkozni, és minden összejön, amikor 

elkezdik a forgatást tervezni egy adott helyszínen. 

– A szomszédban? – kerekedik el az asszony szeme. – Filmet 

forgatnak a szomszédban, a házánál? 

– Nem tudom, jó ötlet-e, hogy idekint beszélgetünk – pillant körbe 

óvatosan Lucy. – Nem bánná, ha bemennék? De meg kell ígérnie, hogy 

mindez köztünk, csajok közt marad. Ha szárnyra kapna a pletyka… nos, 

képzelheti. 

– Ha! – mutat Lucyre a nő, és szélesen elvigyorodik. – Azonnal 

tudtam, hogy csakis híresség lehet. 

– Nem! Kérem, ne mondja nekem, hogy ennyire átlátszó vagyok! – 

mondja Lucy elborzadva, amint besétál a minimalista stílusban 

berendezett nappaliba, ahol minden csupa fehér, s kétszintes üvegfal néz 

le a gránittal burkolt sétaudvarra, medencére és a nyolc méter hosszú 

siklóhajóra, amivel kapcsolatban komoly kétségei támadnak, hogy az ő 

elkényeztetett, hiú szomszédja tudná, hogy kell egyáltalán elindítani, 

nem is beszélve egy tisztességes hajókázásról. A hajó neve Révbeért, az 

úgynevezett Nagy Kajmán kikötőjének a neve, egy karibi szigeté, ahol 

nem kell jövedelemadót fizetni. 

– Csinos hajó – mondja Lucy, amint letelepszenek a fehér bútorra, 

amely úgy hat, mintha ég és víz között lebegne. Kiteszi a 

mobiltelefonját az üveg dohányzóasztalra. 

– Olasz – mosolyog titokzatosan, hideg mosollyal az asszony. 

– Cannes-ra emlékeztet – mondja Lucy. 

– Ó, igen! A filmfesztivál! 

– Nem, nem egészen. A Ville de Cannes-ra, az ottani hajókra, a 

jachtokra. Az öreg klubház után kell befordulni az egyes rakpartra; 

nagyon közel van a marseilles-i Poszeidón és Amfitrité 

hajókölcsönzőhöz. Van egy kedves tag, Paul, akinek az a világossárga, 

öreg Pontiacja van; igen különös látvány Franciaország déli részén. 

Csak el kell sétálni a raktárak előtt, aztán befordulni a négyes rakpartra, 

majd elmenni a világítótorony végébe. Életemben nem láttam még 

annyi Mangusztát és Leopárdot. Egyszer volt egy Zodiacom, jó kis 

izmos Suzuki motorral, de egy nagy hajó? Kinek van arra ideje? Nos, 
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talán önnek – bámul ki a szárazdokkban lévő siklóhajóra. – Persze a 

seriff és a vámosok biztos a körmére néznének, ha több mint tíz mérföld 

per órával száguldozna ezzel. 

Az asszony meg sem rezdül. Bár csinos, Lucy nem találja vonzónak. 

Gazdag, telepumpálva és hozzászoktatva a botox-, kollagén- és 

hőkezelésekhez, meg mindenféle új mágiához, amit csak a 

bőrgyógyászok kínálnak. Évek telhettek el azóta, hogy utoljára össze 

tudta ráncolni a szemöldökét. De végül is, nincs szüksége negatív 

arcjátékra. A vonásaiba beleivódott a méreg és a kicsinyesség, nincs 

szüksége mimikára. 

– Az előbb említettem, hogy Tina a nevem. És az öné…? 

– Hívjon Kate-nek. A barátaim is így hívnak – mondja az 

elkényeztetett, gazdag nő. – Hét éve lakom ebben a házban, de még 

soha nem volt problémám, leszámítva Jeffet, és boldog vagyok, hogy az 

életét a Kajmán-szigeteken éli, többek között. Gondolom, azt akarja a 

tudtomra adni, hogy valójában nem is rendőr. 

– Elnézést kérek, kissé félrevezettem, de tudja, mi mást tehettem 

volna, hogy az ajtóhoz csalogassam, Kate? 

– De hiszen láttam a jelvényét! 

– Igen, úgy tartottam, hogy lássa. De ez nem igazi, vagyis nem 

igazán igazi. Amikor egy szerepre készülök, megpróbálok a lehető 

legjobban belehelyezkedni az adott szereplő életvitelébe, és a rendezőm 

azt javasolta, hogy ne csak pusztán beköltözzek a házba, ahol forgatunk, 

hanem vessem magam teljesen a sűrűjébe: hordjak jelvényt, járjak olyan 

autókkal, mint a különleges ügynökök meg az összes efféle. 

– Tudtam! – bök Kate az ujjával ismét felé. – A sportkocsi. Az 

egész! Az egész csak a szerepéhez kell, nemde? – Belesüppeszti hosszú 

lábú, karcsú testét a nagy, fehér fotel mélyébe, és egy párnát tesz maga 

elé, az ölébe. – Bár, ha jobban belegondolok, nem tűnik ismerősnek. 

– Igyekszem nem az lenni. 

Kate megpróbálja összeráncolni a szemöldökét. 

– De az ember azért arra számítana, hogy legalább egy picit 

ismerősnek tűnne. De nem tudom, ki lehet. Tina kicsoda? 
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– Manguszta – dobja fel kedvenc hajója nevét, bízva abban, hogy a 

szomszéd nem kapcsolja közvetlenül össze az előző cannes-i 

kommentárral, inkább csak ismerősen fog csengeni neki, valamennyire 

ismerősnek. 

– Valójában igen, hallottam már ezt a nevet. Úgy tűnik. Talán – 

mondja Kate felbátorodva. 

– Nem voltak nagy szerepeim, bár a filmek némelyike elég jelentős 

volt. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az én nagy lehetőségem. A 

Broadwayn kezdtem, aztán fejest ugrottam a filmiparba, és mindent 

elvállaltam, amit csak ajánlottak. Remélem, nem fogja nagyon 

idegesíteni, amikor majd itt tolong az a rengeteg kamion, de szerencsére 

nyárig még nem lesz semmi, de az is megeshet, hogy egyáltalán nem is 

lesz forgatás, köszönhetően annak az őrültnek, aki idáig követett 

bennünket. 

– Milyen kár! – hajol előre a nő a fehér fotelban. 

– Ne is mondja! 

– Ó, kedvesem! – borul el Kate tekintete, és aggodalmasan égnek 

emeli a szemét. – Egészen a nyugati parttól? Onnan követte magukat? 

Azt mondta, helikoptere van? 

– Majdnem teljesen biztos vagyok benne – válaszolja Lucy. - Ha még 

soha senki nem vadászott magára, akkor el sem tudja képzelni, milyen 

rémálom az egész. Az ellenségemnek sem kivánnám. Azt hittem, az lesz 

a legjobb, ha idejövünk. De valahogy ránk talált, és a nyomunkba eredt. 

Biztos, hogy ő az, egészen biztos. Isten irgalmazzon nekem, ha most 

ketten leselkednének rám szóval nagyon remélem, ez ugyanaz a fickó. 

És igen, amikor szükség úgy hozza, helikopterrel utazom, persze nem a 

nyugati partról. 

– De legalább nem egyedül él – jegyzi meg Kate. 

– A szobatársam, ő is színésznő, visszament nyugatra. A zaklató 

miatt. 

– És mi van azzal a jóképű barátjával? Valójában már az elejétől 

fogva azon morfondíroztam, hogy nem valamelyik híres színész-e. 

Megpróbáltam kitalálni, ki lehet. – Gonoszkodóan elmosolyodik. – 
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Hollywoodban minden a hírnéven múlik, nem igaz? Miben is szokott 

lenni? 

- Leginkább bajban. 

– Nos, kedvesem, ha bántaná, csak jöjjön át Kate-hez! – veregeti meg 

a párnát az ölében. – Van néhány dolog, amire pontosan tudom a 

megoldást. 

Lucy kibámul a napfényben ragyogóan csillogó Révbeértre. Azon 

tűnődik, hogy vajon Kate exférje hajó nélkül bujkál-e az adóhatóság 

elől a Kajmán-szigeteken. Aztán megszólal: 

– Az a dilinyós leskelődő a múlt héten tört be a birtokomra, 

legalábbis azt hiszem, ő volt az. Azon tűnődöm… 

Kate ránctalan, feszes arca meg sem rezdül. 

– Ó! – mondja végül. – Arra gondol, aki követte magukat? Nos, nem 

láttam; nem mintha tudtam volna, mire vagy kire figyeljek, mert ugye 

rengeteg ember rohangál errefelé: a kertész, a medencés, szerelők meg a 

többi. De a rendőrautókat meg a mentőt nem lehetett nem észrevenni. 

Halálra rémisztettek! Mert az efféle dolgok lerontják a környék 

hírnevét. 

– Szóval itthon volt. A lakótársam, vagyis most már egykori 

lakótársam a másnaposságát próbálta kipihenni. Lehet, hogy kifeküdt a 

napra. 

– Igen, láttam. 

– Látta? 

– Ó, igen – válaszolja Kate. – Az emeleten voltam, az edzőteremben, 

és történetesen pont akkor néztem ki, amikor kilépett a konyhaajtón. 

Emlékszem, pizsamában és köntösben volt. Most, hogy megemlítette a 

másnaposságot, már érthető, miért nem volt felöltözve. 

– Emlékszik, hánykor történt mindez? – kérdezi Lucy, s a 

dohányzóasztalon a mobiltelefonja továbbra is rögzíti a beszélgetésüket. 

– Lássuk csak. Kilenckor? Körülbelül kilenc lehetett – mutat Kate 

hátra, Lucy házára. – Kiült a medencéhez. 

– És aztán mi történt? 
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– A futógépen voltam – mondja elgondolkodva, és Kate 

gondolkodásmódjában minden Kate-ről szól. – Lássuk csak, úgy rémlik, 

belemerültem valamelyik reggeli tévéműsorba. Nem is, inkább 

telefonáltam. Emlékszem, amikor ismét kinéztem, már nem volt 

odakint, nyilvánvalóan visszament a házba. Szóval azt akarom ezzel 

mondani, hogy nem volt kint sokáig. 

– Mennyi ideig futott? Ugye nem bánja, ha megkérem arra, hogy 

mutassa meg nekem az edzőtermét, hogy pontosan tudhassam, honnan 

látta a barátnőmet? 

– Természetesen, jöjjön csak, kedvesem – kel fel a fehér fotelból 

Kate. – Kér valami italt? Azt hiszem, egy kis mimóza jól jönne erre a 

zaklatásra, a zajos filmes kamionokra meg a helikopterre. Többnyire 

harminc percet szoktam lefutni. 

– Azt iszom, amit ön is, Kate – kapja fel Lucy a mobiltelefont az 

asztalról. 
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14. 

Scarpetta és Marino fél nyolckor találkozik a kölcsönzött autónál a 

VTOSZH régi épületének parkolójában. A sötét felhők az eget csapkodó 

mérges öklökre emlékeztetik Kayt, a nap néha előbukkan közülük, és 

hirtelen támadt szélvihar kap bele a ruhájába és a hajába. 

– Fielding nem jön velünk? – kérdezi Marino, s kinyitja a terepjárót. 

– Feltételezem, azt szeretnéd, ha vezetnék. Valami rohadék leszorította 

és megfojtotta a lányt. Átkozott rohadék! Így megölni egy gyereket. Jó 

nagydarab kellett, hogy legyen, nem gondolod, hogy úgy lenyomja, 

hogy meg sem tud mozdulni? 

– Fielding nem jön. Te vezetsz. Amikor nem tudsz levegőt venni, 

elkap a pánik és a pokoli rettegés. A támadójának nem kellett óriásinak 

lenni, de elég nagy volt és elég erős ahhoz, hogy lenyomja, és ott is 

tartsa. Nagyon valószínű, hogy mechanikus aszfixiája volt és nem 

megfojtották. 

– Pontosan ezt kellene tenni a hitvány seggével, amikor elkapják. 

Hadd nyomja le és üljön a mellkasára két hatalmas börtönőr úgy, hogy 

ne tudjon levegőt venni, aztán majd meglátjuk, hogy tetszik neki! – 

Beszállnak a kocsiba, és Marino elindítja a motort. – Önkéntesen 

felajánlom a szolgálataimat! Majd én ráülök a mellkasára. Jézus, hogy 

tud ilyet tenni egy gyerekkel?! 

– Hagyjuk későbbre a „szemet szemért” részt – mondja Scarpetta. – 

Túl sok ehhez a dolgunk. Mit tudsz az anyáról? 

– Mivel Fielding nem jön, gondolom, felhívtad. 
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– Annyit mondtam neki, hogy beszélni szeretnék vele. Kicsit fura 

volt a telefonban. Azt hiszi, Gilly influenzában halt meg. 

– Elmondod neki? 

– Nem tudom még, mit fogok neki mondani. 

– Nos, egy dolog biztos. A szövetségieket ki fogja verni a víz, 

amikor értesülnek arról, hogy ismét a házhoz mész, doki. Semmi sem 

akasztja ki őket jobban annál, mint amikor ráharapnak valami 

olyasmire, amihez amúgy semmi közük, te pedig beleköpsz a levesükbe 

egy istenverte saját akcióval – Elvigyorodik, és lelassítja a kocsit a 

zsúfolt parkolóban. 

Scarpettát nem izgatja, mit gondolnak a szövetségiek. Kibámul előző 

munkahelye, a Biotech II gyászos állapotban lévő, mélyvörös téglás 

alakjára, a fedett hullaházi bejáratra, ami egy kihelyezett eszkimó 

kunyhóra emlékezteti. Most hogy itt van, úgy érzi, akár mindvégig itt is 

lehetett volna. Nem érzi idegennek, hogy egy haláleset színhelyére tart, 

nagy valószínűséggel egy bűnügy színhelyére, Richmondba, Virginiába, 

és abszolút nem érdekli, mit gondol az FBI vagy Dr. Marcus az 

akciójáról. 

– Az az érzésem, hogy a jó barátodat, Dr. Marcust is ki fogja verni a 

víz – teszi hozzá Marino szarkasztikusan, mintha olvasna Scarpetta 

gondolatai közt. – Megmondtad neki, hogy Gillyt megölték? 

– Nem – válaszolja tömören Scarpetta. 

Esze ágában sincs felkeresni Dr. Marcust vagy bármit is mondani 

neki azok után, hogy megnézte Gilly Paulssont, megmosakodott, 

átöltözött és mikroszkóppal megvizsgált néhány metszetet. Fielding el 

tudja mondani a tényeket a főnökének, és továbbíthatja neki, hogy 

később Scarpetta majd tájékoztatja, bár ha nagyon akarná, Dr. Marcus 

elérhetné telefonon, de úgysem fogja keresni. A lehető legkevesebb 

problémát akarja Gilly Paulsson körül, és Scarpetta úgy véli, már jóval 

azelőtt, hogy felhívta volna őt Floridában, eldöntötte, hogy semmi jó 

nem származik ennek a tizennégy éves lánynak a halálából, és csak baj 
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vár rá, ha nem tesz semmit, amivel kitérhet előle. Mi lenne jobb kitérés 

annál, mint felhívni az ő sokat vitatott elődjét, Scarpettát, magát az isten 

nyilát? Valószínűleg sejtette, hogy Gilly Paulssont megölték, ezért 

inkább úgy döntött, hogy mossa kezeit az ügyben. 

– Ki a detektív? – kérdezi Scarpetta Marinót, miközben arra várnak, 

hogy az 1-95-ről átjuthassanak a Negyedik utcára, ha a forgalom végre 

megengedi. – Ismerjük? 

– Nem. A mi időnkben meg nem volt itt. – Rést talál az autósoron, 

így hát rátapos a gázra, és kilő a jobb sávba. Most, hogy Marino 

visszatért Richmondba, pontosan úgy vezet, ahogy mindig is szokott 

Richmondban, ami pedig semmiben nem különbözik attól, ahogy New 

Yorkban hajtott kezdő zsaru korában. 

– Tudsz valamit róla? 

– Eleget. 

– Gyanítom, egész nap ebben a sapkában fogsz rohangálni - jegyzi 

meg Scarpetta. 

– Miért ne tenném? Van jobb sapkád, amit felvehetnék? Mellesleg 

pedig Lucynek nagyon jól fog esni, ha megtudja, hogy hordom a 

sapkáját. Tudtad, hogy a rendőrőrs elköltözött? Már nem a Kilencedik 

utcában van, hanem a Jefferson Hotel közelében, a régi Mezőgazdasági 

Hivatalnál. Ezt leszámítva semmi nem változott a rendőrségen. Talán 

még annyi, hogy az egységeket lefestették, és a kollégák baseballsapkát 

hordhatnak, mint New Yorkban. 

– Kitalálom. A baseballsapkák miatt maradsz. 

– He! Ne zúgolódj már annyit a sapkám miatt! 

– Ki mondta neked, hogy az FBI is benne van az ügyben? 

– A nyomozó. Browning a neve, látszólag minden rendben van vele, 

de már régóta nem dolgozik gyilkosságokon, és újabban csak a városi 

felújításokkal kapcsolatos esetekkel foglalkozik. Egyik szaros eset a 

másik után. – Marino felcsapja jegyzettömbjét, és belepillant, miközben 

végighajt a városon, a Broad Street felé. –Csütörtök, december 



140 

negyedike, hívást kap a DOA-tól, kimegy a címre, oda ahova mi is 

megyünk most, a Legyezőbe, oda, ahol a Stuart Circle Kórház 

működött, mielőtt tönkrement és méregdrága lakásokból álló bérházat 

nem csináltak volna belőle. Vagy te tudtad ezt? Azután történt, hogy 

elmentél. Te akarnál egy hajdani kórteremből kialakított szobában 

lakni? Na, nem, köszönöm. 

– Megmondod, miért avatkozott bele az FBI az ügybe, vagy 

kitaláljam magam? – kérdezi Scarpetta. 

– Richmond hívta őket. Ez csak egy a számos ésszerűtlen intézkedés 

közül. Fogalmam sincs, miért akarta a richmondi rendőrség, hogy a 

szövetségiek beleüssék az orrukat a dologba, meg arról sincs, hogy a 

szövetségieknek miért olyan fontos ez. 

– Mit gondol Browning? 

– Nem nagyon lelkes amiatt, hogy hozzá került az ügy. Szerinte a 

lány agyvérzésben halt meg vagy valami olyasmiben. 

– Téved. Mi van az anyával? 

– Ó egy kicsit fura. Majd elmesélem. 

– És az apa? 

– Elváltak, Charlestonban, Dél-Karolinában él, orvos. Ironikus 

helyzet, nem igaz? Egy orvos, aki nagyon is jól tudja, milyen a hullaház, 

meg hogy a kicsi lánya két istenverte hete egy hullazsákban fekszik, 

mert nem tudták eldönteni, hogy ki intézi a papírokat, hova temessék, és 

csak az isten tudja, mi a fene miatt vitatkoznak még. 

– Én hamarabb kikérném a kegyelet jogán – mondja Scarpetta. – 

Csak menjünk egyenesen tovább! 

– Köszönöm, Magellán. Éveket vezettem a városban. De hogy is 

tudnék nélküled tájékozódni? 

– Én azt sem tudom, hogyan tudsz nélkülem létezni! Mesélj még 

Browningról. Mit talált a Paulsson-házban? 

– A lány az ágyban feküdt, a hátán, rá volt terítve a pizsamája. Az 

anyja meg, gondolhatod, ki volt borulva. 
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– Be volt takarva? 

– A takaró lecsúszott az ágyról, majdnem a padlón volt. Az anya 

mondta Browningnak, hogy mindent így talált, amikor visszatért a 

patikából. Persze memóriaproblémái vannak, amint valószínűleg te is 

tudod. Úgy hiszem, hazudik. 

– Mivel kapcsolatban? 

– Nem tudnám megmondani. Az alapján, amit Browning mondott a 

telefonban, de egyértelmű, hogy amint lehet, én is beszélek vele, és 

lehet, hogy utána másképp fogom gondolni. 

– Utal arra valamilyen bizonyíték, hogy valaki betört a házba? –

kérdezi Scarpetta. – Bármi, ami miatt erre kellene gondolni? 

– Browning figyelmét nyilvánvalóan semmi ilyesmi nem keltette fel. 

Amint mondtam, nem jött lázba az esettől. Ez nem épp nyerő dolog. Ha 

egy nyomozó nem jön lázba, akkor a helyszínelők sem kapják össze 

magukat. Ha nem gondolod, hogy betört valaki, például mi a fenének 

kezdjenek ujjlenyomatok után kutatni? 

– Ne mondd, hogy még azt sem tették meg! 

– Már mondtam. Amint odaérünk, felhívom. 

Most a Legyező negyedben vannak, amit röviddel a polgárháború 

után kebelezett be a város, és pusztán azért kapta a Legyező nevet, mert 

pontosan úgy néz ki. Keskeny utcák szelik keresztül-kasul, 

zsákutcákkal, olyan gyümölcsnevekkel, mint Eper, Cseresznye és 

Szilva. Számos otthon és sorház széles verandáit, klasszikus oszlopait és 

cifra kovácsoltvas díszítőelemeit a polgárháború korabeli varázslatos 

állapotára restaurálták. Paulssonék otthona kevésbé különc és díszes: 

szerény méretű lakás, egyszerű vonalakkal, lapos téglás homlokzattal, 

teljesen fedett előcsarnokkal, palatetős, álmennyezetes 

manzárdszobával. Scarpettát az egész egy karima nélküli kalapra 

emlékezteti. 

Marino leparkol egy sötétkék kisteherautó mellett, azután kiszállnak. 

Végigmennek az öreg és viseltesre koptatott, téglával kirakott feljárón. 
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A késő reggel borús és hideg, s Scarpetta nem lepődne meg, ha esne egy 

kis hó, de azt nem szeretné, ha ónos eső esne. A város sohasem tudta 

megszokni az ellenséges téli időjárást, és a richmondiak a hónak már 

csak az említésére is megrohanják a közeli zöldségeseket meg 

élelmiszerboltokat. Az elektromos vezetékek a föld felett húzódnak, és 

nem nagyok bírják, ha a hatalmas öreg fákat gyökerestül tépi ki a 

szélroham, vagy ha huzamosan jég borítja őket, s Scarpetta ezért reméli 

tiszta szívéből, hogy elkerülik az ónos esőt, amíg a városban vannak. 

Marino háromszor döngeti meg az ananász alakú bronzkopogtatót a 

fekete bejárati ajtón. A hangos, éles csörömpölés ijesztő, és a látogatás 

célja miatt érzéketlennek hat. Sietős léptek zaja hallatszik, s az ajtó 

szélesre tárul. Kicsi, vékony nő áll az ajtóban, arca puffadt, mintha nem 

enne, de sokat inna meg sírna. Jobb napokon akár csinos is lehet, 

amolyan kissé érdes, festett szőke módon. 

– Jöjjenek be! – mondja szipogó orral. – Csak megfáztam, nem 

fertőző. Könnytől homályos tekintete szíven üti Scarpettát. – De hát ki 

vagyok én, hogy emiatt orvoshoz menjek? Feltételezem, ön az az orvos, 

akivel beszéltem. – Meglehetősen biztonságos a következtetése, mivel 

Marino férfi, és fekete gyakorlóruhát és a rendőrség baseballsapkáját 

viseli. 

– Dr. Scarpetta vagyok – nyújtja kézfogásra a kezét Kay. –Rendkívül 

sajnálom, ami Gillyvel történt. 

Mrs. Paulsson szeme könnytől csillog. 

– Jöjjenek be, kérem! De ne nézzenek körül, az utóbbi időben a 

kisujjamat sem mozdítottam a házban. Csak kávéval tudok szolgálni. 

– Jól hangzik – mondja Marino, s bemutatkozik. – Browning 

nyomozóval már beszéltem. De úgy gondolom, az elejéről kellene 

kezdenünk, ha önnek megfelel. 

– Hogy szeretik a kávét? 

Marino jó érzékkel nem a szokványos szöveggel jön: mint a nőmet, 

édesen és fehéren. 
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– Feketén tökéletes lesz – mondja Scarpetta, és követi Mrs. Paulssont 

az öreg fenyőpadlós halion keresztül, jobbján komfortos kis nappali, 

mely sötétzöld bőrbútorral és bronzkandallóval van berendezve. Balra 

visszafogott, elegáns fogadószoba, amit nem használnak, s különös 

borzongás fut végig Scarpettán, amikor elhalad előtte. 

– Elvehetem a kabátjukat? – kérdezi Mrs. Paulsson. – Látják, milyen 

vagyok: a bejárati ajtóban kérdezem, hogy kérnek-e kávét, és a 

konyhában kérem el a kabátjukat. Ne is törődjenek velem! Ma nem 

vagyok magamnál. 

Elveszi a kabátokat és felakasztja őket a konyhában. Scarpettának 

feltűnik az élénkvörös, kézzel kötött sál az egyik faakasztón, és azon 

tűnődik, Gillyé volt-e. A konyha nem mondható modern stílusúnak 

fekete-fehér kockás padlójával és ósdi háztartási gépeivel. Ablaka 

keskeny, fakerítéses udvarra nyílik, s a hátsó kerítés mögött tetőt vesz 

észre, melyen helyenként hiányzik a pala, s ereszét tömérdek fonnyadt 

falevél és moha fedi. 

Mrs. Paulsson kitölti a kávét, majd az ablak közelében lévő 

faasztalhoz ülnek, ami kilátást biztosít a palánkkerítésre és az azon túli 

mohás tetőkre. Scarpetta nyugtázza magában, milyen tiszta és rendezett 

a konyha: a pult felett lábasok és fazekak függnek vaskampókon, a 

szárító és a mosogató üres, foltmentes. A pulton, a papírtörlő közelében 

megpillantja a köhögés elleni szirup üvegjét: recept nélkül kapható, 

köptető hatású szirup. Scarpetta belekortyol a kávéjába. 

– Nem is tudom, hol kezdjem – szólalt meg Mrs. Paulsson. – Nem is 

igazán tudom, kik maguk, kivéve azt, hogy Browning nyomozó hívott 

reggel, és azt mondta, valami szakértők jönnek hozzám a városból, és 

megkérdezte, hogy otthon leszek-e. Azután hívott ön – néz a nő Dr. 

Scarpettára. 

– Szóval Browning felhívta önt – mondja Marino. 

– Elég udvarias volt. – A nő Marinóra néz, és mintha valami 

érdekeset látna rajta. – Nem tudom, hogy ez a rengeteg ember miért… 
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Nos, gondolom, sok mindent nem tudok. – Ismét könnybe lábad a 

szeme. – Hálásnak kellene lennem. Nem tudom elhinni, hogy ez 

megtörtént, és hogy senki nem segít. 

– Az emberek biztosan segítenek – mondja Scarpetta. – Ezért is 

vagyunk itt. 

– Hol laknak? – Továbbra sem veszi le Marinóról a szemét. 

Felemeli a kávéját, belekortyol, s gondosan szemügyre veszi a férfit. 

– Alapvetően Dél-Floridában, Miami északi csücskében – válaszolja 

Marino. 

– Ó! Azt hittem, Los Angelesből jöttek! – mondja a nő, s tekintete 

Marino sapkájára vándorol. 

– Vannak Los Angeles-i kapcsolataink – nyugtázza Marino. 

– Milyen meglepő! – mondja Mrs. Paulsson, de egyáltalán nem tűnik 

meglepettnek, és Scarpetta úgy érzi, mintha időről időre valami más is 

elő-előbukkanna Mrs. Paulsson külvilágnak mutatott személyisége 

mögül, valami odabent mélyen megbúvó, tekergőző lény. – A telefonom 

vég nélkül csörög, túl sok riporter keres, túl sok a hírvadászokból. Az 

elmúlt napokban mindig volt itt valaki. –Megfordul a székében és a ház 

eleje felé mutat. – Egy hatalmas televíziós kocsival jöttek, ilyen magas 

antenna volt rajta, vagy mi. Igazán tapintatlan. Persze az FBl-ügynök, 

aki itt járt, azt mondta, mindez azért van, mert senki nem tudja, mi 

történt Gillyvel. Azzal vigasztalt, hogy ennél ezerszer szörnyűbbet is 

látott már, de fogalmam sincs, mi lehet ennél rosszabb. Fogalmam 

sincs… 

– Talán a publicitásra gondolt – mondja Scarpetta kedvesen. 

– Mi lehet rosszabb annál, mint ami az én Gillymmel történt? –jajdul 

fel Mrs. Paulsson a szemét törölgetve. 

– Mit gondol, mi történt vele? – kérdezi Marino, aki hüvelykujjával a 

csészéjét simogatja. 

– Tudom, mi történt vele. Az influenza vitte el – válaszolja Mrs. 

Paulsson. – Isten felemelte magához, s most otthon van. De nem tudom, 

miért. Szeretnem, ha valaki megmondaná nekem. 
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– Úgy tűnik, mások nem olyan biztosak abban, hogy az influenzába 

halt bele – mondja Marino. 

– Ilyen világban élünk. Mindenki drámát akar. A kislányom 

influenzában halt meg az ágyban. Idén sok embert elvitt az influenza. – 

Scarpettára néz. 

– Mrs. Paulsson! – szólal meg Scarpetta. – Az ön lánya nem 

influenzában halt meg. Biztos vagyok abban, hogy mondták már ezt 

önnek. Beszélt Dr. Fieldinggel, nem igaz? 

– Ó, igen. Közvetlenül azután beszéltünk telefonon, hogy ez történt. 

De nem tudom, miképp lehet megállapítani, ha valaki belehal az 

influenzába. Hogy tudja ezt valaki megállapítani azután, hogy a beteg 

már nem köhög, nincs láza, és nem tudja elmondani, hogy érzi magát? – 

Sírni kezd. – Gillynek negyvenfokos láza volt, és fuldokolt a 

köhögéstől, amikor elmentem még gyógyszerért. Nem tettem semmi 

mást, csak elugrattam a Cary utcai patikába köhögés elleni szirupért. 

Scarpetta ismét a pulton lévő üvegre tekint. A metszetekre gondol 

Fielding irodájában, amelyeket azelőtt nézett meg, hogy elindultak 

volna Mrs. Paulssonhoz. Mikroszkopikusan kimutatható volt a 

fibrinmaradék, meg a limfociták és a makrofágok a tüdőszövet 

metszetében, és az alveolusok is nyitva voltak. Gilly foltos 

tüdőgyulladása – az influenza főleg öregekben és gyerekekben kialakuló 

gyakori szövődménye – felszívodóban volt, és nem veszélyeztette 

komolyan a tüdő funkcióját 

– Mrs. Paulsson, tudnánk, ha a lánya influenzában halt volna meg – 

mondja Scarpetta. – A tüdő állapotából meg tudnánk ítélni. – Nem 

akarja élénken ecsetelni, hogy Gilly tüdeje milyen kemény, tömör, 

darabos és gyulladt lett volna, ha akut tüdőgyulladás okozta volna a 

halálát. – Szedett a lánya antibiotikumot? 

– Ó, igen. Az első héten igen. – A kávéja után nyúl. – Valóban úgy 

hittem, hogy kezd gyógyulni. Tudják, azt hittem, egyszerűen megfázott. 

Marino hátralöki a székét. 
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– Nem bánja, ha magukra hagyom kettejüket egy rövid időre? –

kérdezi. – Szeretnék kicsit körülnézni, ha beleegyezik. 

– Nem tudom, mi megnéznivaló van a házban De menjen csak! Nem 

ön az első, aki körül akar nézni. Gilly hálószobája hátul van. 

– Megtalálom – indul el a férfi, s súlyos csizmája alatt hangosan 

recseg az öreg fapadló. 

– Gilly tényleg jobban volt – erősíti meg Scarpetta. – A tüdővizsgálat 

is ezt mutatta. 

– Nos, még mindig gyenge volt és sovány. 

– Nem influenzában halt meg, Mrs. Paulsson – szögezi le Scarpetta 

határozottan. – Fontos, hogy ezt ön is megértse. Ha influenzában halt 

volna meg, akkor nem lennék itt. Megpróbálok segíteni, de ehhez 

válaszolnia kell a kérdéseimre 

– A kiejtéséből ítélve ön nem idevalósi. 

– Miamiból származom. 

– Ó! És még mindig ott lakik vagy legalábbis a közvetlen környékén. 

Mindig is el akartam menni Miamiba. Főleg, amikor olyan az idő, mint 

most, borús meg lehangoló. – Feláll, hogy újabb adag kávét töltsön. 

Mozgása nehézkes, s merev lábbal lépked a kávéfőző és a mellette lévő 

sziruposüveg felé. Scarpetta megpróbálja elképzelni, amint Mrs. 

Paulsson megfojtja a lányát az ágyban, és bár nem zárja ki az 

eshetőséget, mégsem találja valószínűnek. Az anya maga sem nyomhat 

sokkal többet a lányánál, s bárki is ölte meg a kislányt, elég erősnek és 

súlyosnak kellett lennie, hogy annyira leszorítsa, hogy meg se tudjon 

moccanni. Mert gyakorlatilag ez történt, Gilly meg sem tudott 

moccanni, különben több sérülés lenne rajta. Ennek ellenére Scarpetta 

nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy Mrs. Paulsson gyilkolta meg 

Gillyt. Akármennyire is szeretné, nem zárhatja ki ezt a lehetőséget. 

– Bárcsak el tudtam volna vinni Gillyt Miamiba vagy Los Angelesbe, 

vagy valami különleges helyre! – sóhajt fel Mrs. Paulsson. – De félek a 

repüléstől, rosszul vagyok az autóban, és magam sem nagyon mentem 



147 

soha sehova. És most azt kívánom, bárcsak megpróbáltam volna tenni 

ellene. 

Felemeli a kávéskannát, amely remeg kicsi, törékeny kezében. 

Scarpetta Mrs. Paulsson kezét és csuklóját nézi, szemügyre vesz minden 

szabad bőrfelületet, régebbi horzsolásokat és sérüléseket keres, de Gilly 

halála óta már két hét telt el. Lefirkantja a noteszába, hogy ellenőrizni 

kell, Mrs. Paulssonnak volt-e bármilyen sérülése, amikor a rendőrük 

kiérkeztek a helyszínre és kikérdezték. 

– Bárcsak megtettem volna, mert Gilly imádta volna Miamit, a 

pálmafákat meg a rózsaszín flamingókat – meséli Mrs. Paulsson. 

Az asztalnál újratölti a csészéket, s nagyot koccan a kanna, ahogy 

visszateszi a főző alátétjére az üvegkancsóban vadul lötyögő kávét. 

– Úgy volt, hogy végigutazza ezt a nyarat az apjával. – Elcsigázottan 

visszahuppan az egyenes támlájú tölgyfa székbe. – Vagy, hogy 

Charlestonban marad vele, ha mégis közbejön valami. Charlestonban 

sem járt még. – Könyökével az asztalra támaszkodik. – Gilly sohasem 

járt a tengerparton, és csak képekről meg a tévéből ismerte az óceánt, 

bár nem engedtem túl sokat televíziózni. Hibás vagyok ezért? 

– Az apja Charlestonban lakik? – kérdezi Scarpetta, bár tudja a 

választ. 

– Az elmúlt nyáron költözött vissza. Orvosként dolgozik, és egy nagy 

házban lakik, közvetlenül a vízparton. Tudja, a turisták által látogatott 

részen. A kirándulók már azért is jó pénzt fizetnek neki, hogy 

megnézhessék a kertjét. Persze ő maga egy ujjal sem nyúl a kerthez, 

nem untatja magát ilyen dolgokkal. Bárkit megfizet, aki elvégzi helyette 

azt, amit ő nem akar, például a lánya temetését. A jogászai összevissza 

kavarnak ezzel is. És csak azért, hogy engem kikészítsenek. Mivel én 

azt akartam, hogy Gilly itt maradjon velem Richmondban, ezért ő el 

akarta vinni magához Charlestonba. 

– Milyen orvos? 
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– Mindenből egy kicsi: háziorvos, meg repülőorvos is. Tudja 

Charlestonban van egy nagy katonai légitámaszpont, és Frank ajtaja 

előtt nap mint nap hosszú sorokban kígyóznak a vizsgálatra várók. 

Tudja, mennyit henceg vele? Egy pilótának hetven dollárjába kerül, ha 

át akar menni az orvosi vizsgálaton. Frank pedig megcsinálja nekik. – 

Zihálva, levegő után kapkodva beszél, s közben enyhén dülöngél előre-

hátra. 

– Mrs. Paulsson, meséljen valamit arról a csütörtökről, december 

negyedikéről! Induljunk el onnan, hogy felkelt. – Scarpetta tudja, mi 

következik, ha nem tesz valamit. Mrs. Paulsson a végtelenségig fogja 

csűrni-csavarni a dolgokat, elsiklik a lényeges kérdések, fontos részletek 

mellett, és megszállottan belegabalyodik elidegenedett férje életének 

ecsetelésébe. – Mikor kelt fel aznap? 

– Mindig hatkor kelek. Aznap is hatkor keltem, nincs szükségem 

ébresztőórára sem, már benne van az agyamban – bök a fejére. –Tudja, 

pontosan hatkor születtem, ezért kelek mindig hatkor. Egészen biztos 

vagyok benne… 

– Aztán mi történt? – Scarpetta utál bárkit is félbeszakítani, de ha 

nem teszi, az asszony a nap hátralevő részében tökéletesen lényegtelen 

dolgokról fog beszélni. – Azonnal felkelt az ágyból? 

– Persze, hogy azonnal felkeltem az ágyból. Mindig így teszek. 

Azonnal lejövök ide, a konyhába, és kávét készítek. Azután 

visszamegyek a hálóba, és a Bibliát olvasgatom. Ha Gilly iskolába 

megy, pontban negyed nyolckor kikísérem az ajtóig, és a kezébe 

nyomom az uzsonnástáskáját. Az egyik barátja szokta elvinni. Ebből a 

szempontból szerencsés vagyok. Az egyik barátjának az anyja hajlandó 

minden reggel elvinni a gyerekeket kocsival az iskolába. 

– Csütörtök, december negyedike, két héttel ezelőtt – tereli vissza 

Scarpetta a beszélgetést a számára fontos eseményekre. – Ön felkelt, 

kávét főzött, majd visszament a szobájába Bibliát olvasni? És aztán? – 
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kérdezi, amikor Mrs. Paulsson megerősítőleg bólogat. – Visszafeküdt az 

ágyba, és a Bibliát olvasta? Mennyi ideig? 

– Jó fél órán keresztül. 

– Megnézte Gillyt? 

– Először imádkoztam érte, addig hagytam aludni. Körülbelül negyed 

nyolckor bementem hozzá. Aludt, mint a bunda a paplan alatt. – Sírni 

kezd. – Szólongattam, hogy Gilly? Kis Gilly babám? Kelj fel, és 

készítek neked egy forró turmixot. Kinyitotta a szemét, azt a gyönyörű 

kék szemét, és azt mondta, hogy egész este köhögött, és fájt a mellkasa. 

Ekkor jutott eszembe, hogy elfogyott a szirup. – Hirtelen elcsendesedik, 

és tágra nyílt szemmel maga elé bámul. – Az volt a furcsa, hogy a kutya 

rázendített, és csak ugatott meg ugatott. Nem tudom miért, de ez eddig 

eszembe sem jutott. 

– Milyen kutya? Van kutyájuk? – kérdezi Scarpetta, bár nem kerít 

nagy feneket a dolognak. Tudja, hogy kell figyelni és hallgatni, és 

lefirkant valamit a noteszébe, amit csak igen kevesen képesek elolvasni. 

– Az a másik! – rebegi Mrs. Paulsson elcsukló hanggal és sírástól 

remegő ajakkal. – Cukorka elszökött. Édes Istenem! – Egész testét rázza 

a rátörő zokogás. – Cukorka odakint volt a kertben, amikor Gillyvel 

beszéltem, aztán később már sehol sem találtam. A rendőrök vagy a 

mentősök nem zárták be a kaput. Mintha nem lenne amúgy is elég a baj! 

Mintha nem volna amúgy is minden épp elég rossz. 

Scarpetta lassan becsukja a bőrfedelű noteszt és a tollal együtt leteszi 

az asztalra. Mrs. Paulssonra néz. 

– Milyen kutya Cukorka? 

– Franké volt, de vele sem törődött. Tudja, hat hónappal ezelőtt 

minden szó nélkül lelépett, a születésnapomon. Hogy tehet valaki ilyet 

egy másik emberrel? Azt mondta, tartsam meg Cukorkát, hacsak nem 

akarom, hogy az állatvédő ligánál kössön ki. 

– Milyen kutya Cukorka? 
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– Soha nem gondozta a kutyát, és tudja, miért? Mert ő csak magára 

gondolt, azért. Gilly szereti azt a kutyát, úgy, ahogy az is őt. Ha tudná 

most… – Könnyek csorognak végig az arcán, és kis rózsaszín nyelvével 

lenyalja őket az ajkáról. – Ha tudná, biztos megszakadna az a kicsi 

kutyaszíve. 

– Mrs. Paulsson, milyen kutya Cukorka? És tett bejelentést az 

eltűnéséről? 

– Bejelentést? – A nő nagyot pislant, s szeme egy pontra szegeződik, 

és majdnem felnevet, amikor kitör. – Ugyan kinek? A rendőrségnek, 

akik hagyták, hogy kiszökjön? Nos, nem tudom, mit ért pontosan a 

bejelentés alatt, de elmondtam az egyiknek, nem tudom megmondani, 

kinek, mindegy is, a lényeg, hogy elmondtam. Azt mondtam neki, hogy 

elveszett a kutyám. 

– Mikor látta utoljára Cukorkát? És Mrs. Paulsson, tudom, mennyire 

fel van dúlva, tényleg tudom. De kérem, próbáljon meg válaszolni a 

kérdésemre. 

– Miért olyan fontos önnek a kutyám? Úgy gondolnám, az eltűnt 

kutya nem az ön gondja, feltéve, hogy nem pusztult el, de még akkor is 

úgy gondolom, hogy a magafajta orvosok nem bajlódnak döglött 

kutyákkal. 

– Minden az én gondom. Mindenről tudni akarok, amit csak cl tud 

nekem mondani. 

Marino ebben a pillanatban bukkan fel a konyhaajtóban. Scarpetta 

nem is hallotta súlyos lépteit. Megijed attól, hogy a férfi azt a félelmetes 

súlyt hordozza hatalmas lábán, és most még csak meg sem hallja. 

– Marino! – néz a társára. – Tudsz valamit a kutyájukról? Eltűnt. 

Cukorka a neve. Egy… Milyen fajta is? – néz Mrs. Paulsson-ra 

segítségért. 

– Basset hound, még kölyök. 

– Doki, szükségem lenne rád néhány percre – mondja Marino. 



151 

15. 

Lucy körbenéz a harmadik emeleti edzőterem méregdrága gépein. 

Szomszédja, Kate mindennel rendelkezik, ami fitten tartja, és 

mindeközben pazar kilátása nyílik az Intracoastal Waterwayre, a parti 

őrség állomására, a világítótoronyra, az óceánra, és főleg Lucy privát 

otthonára. 

A tornaterem déli ablaka pont Lucy házának hátuljára néz, és kicsit 

ideges lesz, amikor tudatosul benne, hogy az asszony mindent láthat, 

ami a konyhájában, a nappalijában, az udvarában, a medencénél és a 

gátfal mentén történik. Lenéz a keskeny ösvényre, amely az alsó fal 

mentén fut a két ház között: ez az a cédrusforgáccsal fedett járda, 

amelyet, hite szerint, a férfi, a fenevad követett a medence melletti hátsó 

ajtóig, addig az ajtóig, amelyet Henri nyitva hagyott. A másik lehetőség, 

hogy csónakkal érkezett. Bár ebben nem hisz, azért mégsem hagyja 

figyelmen kívül. A létra a gátfalnál összecsukva és lelakatolva fekszik, 

ennek ellenére előfordulhat, hogy valaki használta, a falhoz támasztotta 

és átmászott az otthonába. A lelakatolt létra viszonylag elrettentő egy 

átlagembernek, de nem egy behatolónak, betörőnek, erőszaktevőnek 

vagy gyilkosnak, mivel számukra fegyver, ami közelebb viszi őket a 

céljukhoz. 

A futógép melletti asztalon vezeték nélküli telefon van az egyik fali 

aljzatba bedugva. Az aljzat mellett hagyományos fali konnektor, Lucy 

kinyitja a táskáját, és kivesz egy adapternek álcázott átjátszót. Bedugja a 

konnektorba. A kicsi, ártalmatlan, törtfehér kémeszköz ugyanolyan 

semmitmondó színű, mint a konnektor, és nem valószínű, hogy Kate 
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észreveszi vagy piszkálni kezdi. Ha mégis úgy döntene, hogy beledug 

valamit az adapterbe, az hagyományos konnektorként kezd el működni. 

Lucy megtorpan, majd visszasétál az edzőszoba külső falához, és 

hallgatózik. Kate-nek még a konyhában kell lennie vagy valahol odalent 

az első emeleten. 

A déli szárnyban van a fő hálószoba, hatalmas, benne óriási 

baldachinos ággyal, a szemközti falon pedig szintén hatalmas, lapos 

képernyőjű tévé található. Az óceánra néző fal csupa üveg. Erről a 

kakasülőről Kate tökéletes rálátást nyer Lucy házának hátsó részére és 

emeleti ablakaira. Egyáltalán nem jó, hogy átlát, gondolja Lucy, és 

megjegyzi magának a nem messze az éjjeliszekrénytől, a padlón 

árválkodó üres pezsgősüveget, mellette piszkos pezsgőspoharakat, egy 

telefont, és egy romantikus regényt fedez fel. Gazdag és kíváncsi 

szomszédja túlságosan sokat láthat a házában zajló dolgokból, feltéve, 

hogy nála nincsenek behúzva a sötétítők, de többnyire be vannak. Hála 

istennek, gyakran be vannak! 

Eszébe jut a reggel, amikor Henrit majdnem megölték, és megpróbál 

visszaemlékezni, hogy vajon el voltak-e húzva a sötétítők vagy sem. 

Ebben a pillanatban kiszúrja a telefoncsatlakozót az ágy melletti asztal 

alatt, s azon morfondírozik, lesz-e elég ideje le-, azután majd 

visszacsavarozni a fedőlapot. Figyel, hogy nem hallja-e meg a liftet 

vagy lépéshangokat a lépcsőn, de nem észlel semmit. Leguggol a 

padlón, s előhúz egy pici csavarhúzót a táskájából. A csavarok a 

fedőlapba nincsenek túlságosan beszorítva, s csak kettő van belőlük, így 

Kate távollétében másodpercek alatt lekapja. Az általános bézsszínű 

fedőlapot egy másikkal helyettesíti, amely pont úgy néz ki, mint az 

eredeti, de nem fedőlap, hanem miniatűr adó, amivel lehallgathatja a 

vonalon folytatott telefonbeszélgetéseket. Néhány másodperc múlva 

visszadugja a telefon-zsinórt, felegyenesedik, és nyugodt léptekkel 

kisétál a hálószobából, épp akkor, amikor a liftajtó kinyílik, és Kate 
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tűnik fel, két pezsgőspohárral a kezében, mindkettő színültig töltve 

halvány narancsszínű folyadékkal. 

– Nem semmi ez a ház – szólal meg elismerően Lucy. 

– A te házad se lehet semmi! – viszonozza a bókot Kate, s Lucy 

kezébe nyomja az egyik poharat. 

„Te már csak tudod – gondolja Lucy –, eleget leskelődsz itt.” 

– Megmutathatnád egyszer! – mondja Kate. 

– Bármikor. De sokat utazom. – A pezsgő átható illata irritálja Lucy 

érzékeit. Már nem iszik. Kemény leckét kapott az alkoholról, s azóta 

nem nyúlt hozzá. 

Kate szeme csillog, s jóval lazábban viselkedik, mint tizenöt perccel 

korábban. Elindult az állomásról, és most félúton jár a részegség felé. 

Míg odalent volt, valószínűleg jó pár adagot benyakalt, bármit is 

kotyvasztott össze, Lucy azt gyanítja, pezsgő van a poharában, de Kate 

a sajátjába valószínűleg vodkát is tett. Az asszony poharában lévő 

koktél hígabb, s a viselkedése, a mozgása kezd szétfolyóssá válni. 

– Kinéztem az edzőtermed ablakán – említi meg Lucy, s Kate 

belekortyol az italába. – Tökéletes lehet a kilátás mindenre, ami nálam 

történik. 

– A „lehet” az olyan operatív szó, drágám. Operatív – nyújtja el a 

szavakat, úgy, ahogy azok szokták, akik már elhagyták az állomást, és 

boldogan utaznak a végcél, a részegség felé. – Nem csinálok rendszert a 

kukkolásból. Egyszerűen nincs rá időm, még a saját életemmel sem 

tudok lépést tartani. 

– Nem bánod, ha használom a mosdót? – kérdezi Lucy. –Csak 

használd nyugodtan, édesem. Jobbra van, odalent – mutat az északi 

szárny felé, s bár nagy terpeszben áll, mégis megbillen. 

Lucy besétál a gőzkamrával, óriási káddal, vécével és bidével 

felszerelt, s pazar kilátással rendelkező fürdőbe. Beleönti az ital felét a 

vécébe, majd lehúzza. Néhány másodpercet vár, aztán visszaballag az 
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emeletre, ahol Kate ácsorog, még mindig imbolyog, de szorgalmasan 

kortyolgatja az italát. 

– Melyik a kedvenc pezsgőd? – kérdezi Lucy, s eszébe jut az ágy 

melletti üres üveg. 

– Lehet csupán egyetlen kedvenc, kedvesem? – Felnevet. – Hát igen, 

van néhány kedvencem. Attól függ, mennyit akar az ember rákölteni. 

Nem viccelek! Meséltem már arról, amikor Jeff és én megőrültünk a 

párizsi Ritzben? Nem, hát persze, hogy nem meséltem még. Hiszen nem 

is ismerlek, vagy igen? De úgy érzem, nagyon hamar össze fogunk 

barátkozni. – Már köpködve beszél, s közelebb hajol Lucyhez, 

megragadja a karját, simogatni kezdi, s közben tovább fröcsköli a 

nyálát. – Hol is volt… várj csak, nem is! – Még egyet kortyol, tovább 

simogatja Lucy karját, szinte rácsimpaszkodik. –Az Hotel de Paris-ban 

történt, Monte-Carlóban, természetesen. Jártál már ott? 

– Egyszer jártam arra az Enzommal – hazudik Lucy. 

– Melyikkel? Az ezüsttel vagy a feketével? 

– Az Enzo vörös. Nincs itt – válaszolja Lucy, s majdnem az igazat 

mondja. Az Enzo tényleg nincs itt, mert nincs Enzója. 

– Tehát jártál már Monte-Carlóban. Az Hotel de Paris-ban – 

simogatja Kate Lucy karját. – Nos, Jeff és én a kaszinóba mentünk. 

Lucy bólogat, felemeli a poharát, s úgy tesz, mintha kortyolna, de 

természetesen esze ágában sincs inni. 

– Rákattantam a félkarú rablóra, és szerencsém volt, anyám, micsoda 

szerencsém volt! – Lehajtja az utolsó kortyot, és megsimogatja Lucy 

karját. – Nagyon erős vagy, ugye tudod? Elmagyaráztam Jeffnek, hogy 

ugye tudod, most ünnepelnünk kellene, drágám, mert akkor még 

drágámnak hívtam, nem pedig seggfejnek. – Felnevet, és belebámul az 

üres kristálypohárba. – Visszatámolyogtunk a lakosztályunkba. A 

Winston Churchill lakosztályba, még mindig emlékszem rá. És tudod, 

mit rendeltünk? 
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Lucy azon vacillál, hogy most szabadítsa ki magát vagy várja meg, 

amíg Kate valami még rosszabbat tesz annál, mint amit eddig tett. 

Hideg, csontos ujjai Lucy karjába vájnak, és sovány, szálkás testéhez 

húzza. 

– Dómot? – kérdezi Lucy. 

– Ó, drágám! Nem Dom Perignont. Mais non! Az csak buborékos 

lötty, a gazdag emberek üdítője, nem mintha megvetném. De mi nagyon 

pajkosak voltunk, és Kristályrózsát rendeltünk, ötszázhatvanvalahány 

euróért. De hát ilyen az Hotel de Paris árszínvonala. Rémlik valami? 

– Nem emlékszem. 

– Ó, drágám, higgy nekem, erre emlékeznél. Ha valaki megkóstolja a 

Rózsát, soha semmi mást nem akar. Azután már csak egy pezsgő 

létezik. Aztán, mintha nem lettünk volna már addig is épp elég rosszak, 

a Kristályról áttértünk az isteni Rouge du Chátcau Margaux-ra – 

mondja, s ahhoz képest kiválóan ejti ki a francia szavakat, hogy már 

majdnem megérkezett a tökrészegség végállomására. 

– Nem kéred az enyémet? – nyújtja felé Lucy a poharát, miközben 

Kate simogatja, és húzogatja maga felé. – Cseréljünk! – Azzal kicseréli 

félig teli poharát Kate üres poharára. 
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16. 

Emlékszik arra, amikor lejött, hogy a főnökével beszéljen, s bármi is 

volt az, elég fontos volt ahhoz, hogy beszálljon a teherliftbe, pedig 

milyen szörnyű szerkezet volt! 

Vasból készült, de már elrozsdásodott, s az ajtók nem oldalról 

záródtak, mint ahogy a normális lifteknél szokás, hanem felülről és 

alulról, s kozepén találkoztak össze, mint valami összecsapódó 

álkapocs. Persze volt lépcső is. A tűzbiztonsági előírás megköveteli, 

hogy az állami épületekbe lépcsőt is építsenek, de az anatómiai 

részlegnél senki nem használta, Edgar Allan Pogue meg pláne nem. 

Amikor felfelé vagy lefelé kellett közlekednie a hullaház és a föld alatti 

szint között, ahol dolgozott, mindig úgy érezte magát, mint Jónás a 

cethal gyomrában, mint akit élve eltemetnek, amikor a belső vaskart 

megrántva összezárta a lift vasajtóit. A padló bordás vaslemezből 

készült, por borította, emberi hamvak és csontdarabkák, s többnyire egy 

kerekes hordágy is állt a klausztrofóbiát kiváltó, vén vasliftben, mert 

ugyan kit érdekelt, hogy mit hagy benne Pogue? 

Nos, őt igen. Sajnos, őt igen. 

Így hát azon a reggelen, elmélkedik Pogue hollywoodi otthonában, a 

kerti székben, miközben egy zsebkendővel golfütőjét fényesíti, lejött a 

liften, a kékeszöld műtősruha lelett hosszú, fehér laborköpenyt viselt, és 

soha nem fogja elfelejteni, milyen csendben mozgott a föld alatti, 

ablaktalan világ barna csempés padlóján, ahol előbb a napjait, majd 

később az éjszakáit töltötte. Gumitalpú cipőt viselt, valószínűleg azért, 

nehogy megcsússzon, meg hogy a derekát kímélje, amikor hosszú 
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órákat tölt emberek trancsírozásával a boncteremben. Hát nem vicces, 

hogy ez a fajta ember-trancsírozás elfogadott, tiszteletre méltó dolog 

csak azért, mert ő orvos, Pogue meg nem? Nem fejezte be a 

gimnáziumot, bár önéletrajzában ezt állítja, ám ezt a hazugságot még 

soha senki nem kérdőjelezte meg. 

– Véget kell vetni annak, hogy a kerekes hordágyat a liftben tároljuk! 

– mondta Pogue a főnökének, Dave-nek, a fura, lomha szerzetnek, 

akinek horpadt gödrök voltak a szeme alatt, s festett fekete haja mindig 

zilált volt, és semmilyen fodrásznak vagy fésűnek nem 

engedelmeskedett. – Nyilván a krematóriumban használt hamvasztólap 

miatt van tele a lift porral, ami nem jó. Valószínűleg nem is egészséges. 

– Igen, asszonyom – válaszolta Dave, a feje feletti láncokkal és 

csigákkal ügyködve, melyekkel egy meztelen holttestet emelt ki a 

rózsaszín formalinnal töltött tartályból, s a halott nőt a két fülébe 

akasztott óriás, erős vaskampóknál fogva húzta ki, mert amikor Edgar 

Allan Pogue ott dolgozott, így emelték ki a holtakat a padlóba 

süllyesztett tartályokból. – De nincs is a liftben! – tiltakozott Dave, mert 

vette a fáradságot, és a kerekes hordágy felé nézett, ami karcosan és 

horpadtan, rozsdás illesztékekkel, s átlátszó műanyag lepellel letakarva 

állt a folyosó közepén. 

– Csak fel akartam hívni rá a figyelmüket. Lehet, hogy a liftet nem 

használja más az épületben, ennek ellenére tisztán és sterilen kell tartani 

– mondta. 

Pogue akkor megtudta, hogy nem sokra tartja a munkáját. Hogyan 

lehetett volna másképp magyarázni a megjegyzését? Csupán annyi az 

irónia a dologban, hogy a tudománynak felajánlott holttestek nélkül az 

orvostanhallgatók nem boncolhatnak hullákat, és hullák nélkül vajon 

hol lenne Kay Scarpetta? Hol lenne Edgar Allan Pogue holttestei 

nélkül? Igaz, a nő nem kötött szó szerinti ismeretséget az ő holttesteivel 

egyetemi tanulmányai során. Baltimore-ban járt egyetemre, nem 

Virginiában, és vagy tíz évvel idősebb Pogue-nál. 
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Azon a napon nem beszélt vele, de való igaz, nem vádolhatja 

önteltséggel. Oda szokott figyelni arra, hogy hozzá is intézzen néhány 

szót – ilyeneket szokott mondani, hogy „Jó napot, Edgar Allan!”, „Jó 

reggelt, Edgar Allan!”, „Nem látta Dave-et, Edgar Allan?” –, amikor 

valami okból lement az anatómiai részlegbe. De azon a napon, amikor 

laborköpenye zsebébe süllyesztett kézzel sietősen végigsétált a barna 

padlón, nem szólt hozzá, és lehet, hogy azért nem szólt hozzá, mert 

észre sem vette. Igaz, nem is őt kereste. 

Ha kereste volna, megtalálja hátul, a kuckójánál, amint Hamupipőke 

módjára söprögeti a hamut és a csontdarabokat, melyeket a golfütőjével 

zúzott össze. 

De csak az számít, hogy nem vette észre. Nem, nem tette. Másrészről 

viszont ő ki tudta használni a félhomályos betonfülke minden előnyét, 

ahonnan közvetlen rálátás nyílt a főterem közepére, ahol Dave a 

kampón lógó, rózsaszín öreg hölggyel foglalatoskodott; motorizált 

csigák és láncok koccantak könnyedén, amint rózsaszínűén átlebegett a 

levegőben, keze és térde behajlítva, mintha még mindig a tartályban 

csücsülne, s a feje feletti fluoreszkáló lámpa megvilágította bal fülében 

a fém dögcédulát. 

Pogue tekintetével követte a nő útját, és nem tudott mit tenni ellene, 

leheletnyi büszkeség szállta meg egészen addig, amíg Scarpetta azt nem 

mondta: 

– Az új épületben nem így fogjuk csinálni, Dave. Hűtőben fogjuk 

tárolni őket, mint a többieket. Ez méltatlan bánásmód, középkori 

módszer, nem igaz? 

– Igen, asszonyom. Valóban jól jönne a hűtő. Gondolom, több is fér 

el benne, mint a kádban – mondta Dave, és rácsapott egy kapcsolóra, a 

láncok halotti mozdulatlanságba dermedtek, és a rózsaszín öregasszony 

úgy hintázott odafent, mintha váratlanul megálló ringlispílen ülne. 

– Feltéve, hogy képes leszek helyet kiharcolni. Tudja, hogy megy ez, 

minden lehetséges négyzetmétert elvesznek alólam. Minden a helytől 
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függ – magyarázta Scarpetta, ujját elgondolkodva az állához emelve, 

aztán körbenézett, s szemügyre vette birodalmát. 

Edgar Allan Pogue még emlékszik, mit gondolt akkor: „Igen, így 

van, a barna padló a káddal, a sütő, a balzsamozószoba e pillanatban 

még a te birodalmad. De ha nem vagy itt, mert az idő kilencvenkilenc 

százalékában nem vagy itt, akkor ez a birodalom az enyém. És az 

idekerülő emberek, akiket először lecsapolnak, aztán akik egy 

tartósítószerrel teli kádban ücsörögnek, majd elillannak a lángokban és 

kiszállnak a kéményen át, nos ezek az emberek mind-mind az én 

alattvalóim és barátaim.” 

– Reméltem, hogy van idelent valaki, aki még nincs balzsamozva – 

mondta Scarpetta Dave-nek, miközben a láncokon himbálózó, 

rózsaszínű öregasszonyt nézi a fejük felett. – Talán le kellene 

mondanom a bemutatót. 

– Edgar Allan túl gyors volt. Még azelőtt bebalzsamozta és 

leeresztette a tartályba, hogy szólhattam volna neki reggel – mondta 

Dave. – Pillanatnyilag nincs friss halottunk. 

– Nem tartanak rá igényt? – Scarpetta továbbra is a himbálódzó 

rózsaszín testet figyelte. 

– Edgar Allan? – kiáltotta el magát Dave. – Gazdátlan, ugye? 

Edgar hazudott és azt mondta, hogy az, mert tudta, Scarpetta nem 

nyúl hozzá olyan holttesthez, amelyre a hozzátartozók igényt tartanak, 

mert az nem egyezne az elhunyt végakaratának szellemiségével, még ha 

fel is ajánlotta földi maradványait a tudomány számára. De Pogue tudta, 

a rózsaszín öregasszonyt fikarcnyit sem érdekelné. Fikarcnyit sem. Csak 

vissza akart fizetni néhány vélt vagy valós igazságtalanságot istennek, 

ennyi. 

– Gondolom, akkor jó lesz – döntött Scarpetta. – Gyűlölöm, ha le 

kell mondanom valamit. Szóval megoldható. 

– Végtelenül sajnálom – szabadkozott Dave. – Tudom, nem túl 

ideális bebalzsamozott holttesten bemutató boncolást végezni. 

– Ne aggódjon emiatt! – veregette meg Dave karját Scarpetta. 
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– Nem tudhatta, hogy egyetlen esetünk sem lesz ma. És azt sem, 

hogy pont ezen a napon jelentkezik be hozzám a fél rendőr-akadémia. 

Nos, küldje majd fel, legyen szíves! 

– Ott lesz, az biztos! Tudja, még szívességet is teszek önnek? –

kacsintott Dave Scarpettára, akivel szemben néhanapján megengedett 

magának egy kis flörtöt. – A donációk úgyis a lejtős oldalon vannak. 

– Csak legyünk hálásak, hogy a nagyközönség nem látja, hol és 

hogyan végzik végül, különben egyetlen felajánlást sem kapnánk! – 

válaszolta, és elindult vissza, a lift felé. – Hamarosan össze kell 

állítanunk az új épület anatómiai részlegének fejlesztésére vonatkozó 

beadványokat, Dave. Hamarosan. 

Pogue segített Dave-nek leszedni legutóbbi donációjukat a kampóról, 

majd rárakták arra a poros, kerekes hordágyra, ami miatt Scarpetta 

reklamált pár perccel korábban. Pogue a barna csempéken át eltolta a 

rózsaszín öreg hölgyet a rozsdás szervizliftig, együtt felmentek az első 

emeletre, aztán kitolta a folyosóra, és az jutott eszébe, hogy ezt az 

utazást az öreg hölgy sosem kívánta volna megtenni. Nem, bizonyosan 

soha nem képzelte el ezt a kis kitérőt, nem igaz? Pedig tudhatta volna. 

Eleget beszélt neki erről, nem igaz? Még azelőtt, hogy meghalt, nem 

igaz? A tetemet borító műanyag lepel zizegve-zörögve tiltakozott, 

miközben átgördítette a súlyos, szagtalanított levegőn, és a kerekek 

csattogtak a fehér kövön, ahogy egyre csak tolta a boncterem nyitott, 

kétszárnyú ajtaja felé. 

– Hát, kedves anya, ez történt Mrs. Arnette-tel – mondja Edgar Allan 

Pogue a kerti székben üldögélve, s széttárt szőrös combjai között, a 

kiterített sárgásfehér anyagon a kék hajú Mrs. Arnette fotói terülnek el. 

– Ó, tudom, borzalmasan és becstelenül hangzik, ugye? De valójában 

nem volt az. Tudtam, inkább választaná a fiatal rendőrök társaságát, 

semmint azt, hogy néhány hálátlan orvostanhallgató trancsírozza fel. 

Kedves történet, nemde, anyám? Nagyon kedves történet. 
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17. 

A hálószoba akkora, hogy az egyszemélyes ágy mellett elfér benne 

egy aprócska asztal a fejtámla balján, meg egy komód a beépített 

szekrény mellett. A bútorzat tölgyfa, nem antik, de nem is új, ám elég 

szép, és az ágy körül a lambériázott falat festői poszterek borítják. 

Gilly Paulsson a sienai dóm lépcsőinél hajtotta álomra a fejét, és az 

ősi Flavius-palota alatt ébredt fel a római Palatinus-dombon. A firenzei 

Szent Kereszt tér mellett öltözhetett, és fésülhette hosszú, szőke haját az 

életnagyságú tükör előtt, közvetlenül Dante szobrával szemközt. 

Valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy kicsoda Dante. Talán még 

Olaszországot sem tudta volna elhelyezni a térképen. 

Marino a hátsó udvarra nyíló ablak mellett áll. Nem kell elmesélnie, 

hogy mit lát, ugyanis nyilvánvaló. Az ablak alig százhúsz centiméterrel 

van a talajszint felett, s két tolózár rögzíti, melyeket csak le kell nyomni, 

s a nyílászáró könnyedén felcsúsztatható. 

– Nem zár jól – mondja Marino. Fehér pamutkesztyűt visel, és 

megbillenti a zárat, mutatva, hogy gyerekjáték kinyitni az ablakot. 

– Browning nyomozónak tudnia kell erről – válaszolja Scarpetta, aki 

maga is kesztyűt vesz elő, fehér pamutkesztyűt, ami enyhén piszkos, 

mivel állandóan kézitáskája oldalzsebében lapul. – Bár az általam látott 

jelentések egyike sem említi, hogy az ablakzár nem működik. 

Megrongálták? 

– Nem – válaszolja Marino, s visszacsúsztatja az ablaktáblát. – Csak 

régi és elkopott. Azon tűnődöm, ki szokta-e nyitni az ablakát. Nehéz 

elhinni, hogy valaki csak úgy észrevette, hogy éppen nincs iskolában, és 



162 

anyuka éppen elszaladt valahova, és hé, hát akkor betörök, és hé, hát 

nem vagyok szerencsés, hogy pont ez az ablakzár ment szét?! 

– Valószínűbb, hogy ez a valaki már pontosan tudta, hogy az ablak 

nem zár rendesen – állapítja meg Scarpetta. 

– Én is így gondolom. 

– Akkor olyasvalakiről beszélünk, aki ismeri a házat, vagy meg tudja 

figyelni és információt tud gyűjteni róla. 

– Így van! – mondja Marino, s a komódhoz lép, majd kihúzza a felső 

fiókját. – Meg kellene tudnunk valamit a szomszédokról! Abból a 

házból lehet legjobban rálátni a hálószobájára – biccent fejével a 

megviselt zárú ablak felé, s egyúttal felhívja társa figyelmét a hátsó 

kerítés mögötti házra, arra, melyet olyan ócska palatető fed. – 

Utánajárok, hogy a zsaruk kihallgatták-e azt, aki odaát lakik. – Furcsán 

hangzik, amikor zsaruként utal a rendőrökre, mintha ő maga soha nem 

lett volna az. – Talán az ott lakók közül valakinek feltűnt, hogy a ház 

körül lófrál valaki. Gondoltam, téged is érdekelne. 

Marino benyúl a fiókba, majd fekete bőr férfitárcát emel ki belőle. 

Kissé ívelt vonalú és felpuhult, úgy, mint azok a tárcák, melyeket 

rendszeresen farzsebben tartanak. Kinyitja, s benne lejárt virginiai 

jogosítványt talál: egy bizonyos Franklin Adam Paulssoné, aki 1966. 

augusztus 14-én született Charlestonban, Dél-Karolinában. A tárcában 

azonban nincs sem hitelkártya, sem készpénz, sem bármi más. 

– Az apuka – állapítja meg Scarpetta, és alaposan szemügyre veszi az 

igazolványképet, rajta a mosolygó szőke férfit; az álla szögletes, a 

szeme pedig világos szürkéskék, a tél színe. A férfi jóképű, ám a 

doktornő nem tudja, mit gondoljon róla, már ha egyáltalán meg lehet 

ítélni valakit a jogosítványában lévő fényképről. Talán hűvös, rideg 

természetű, gondolja. Valami van vele, de nem tudja, hogy mi, és ez 

zavarja. 

– Nézd csak, azt hiszem, ez elég bizarr! – szólal meg Marino. –Ez a 

felső fiók olyan, mintha a fickónak szentelt síremlék volna. Látod 
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ezeket a pólókat? – emel fel egy vékony kupacnyi takarosan 

összehajtogatott fehér pólót. – Nagyméretű férfipólók, talán az apáé, és 

egy-kettő foltos meg lyukas. És levelek is vannak? –A doktornő felé 

nyújtja a mintegy tucatnyi borítékot, melyek közül néhány 

üdvözlőlapnak tűnik, ám valamennyin ugyanaz a charlestoni válaszcím 

szerepel. – Aztán itt van ez is. – Vastag, húsos ujjaival hosszú szárú, 

szárított vörös rózsát tart a magasba. – Te is látod, amit én? – kérdezi. 

– Nem tűnik túl réginek. 

– Pontosan! – Óvatosan visszahelyezi a fiókba. – Kéthetes, talán 

három? Neked vannak rózsáid – teszi hozzá, mintha ettől a ténytől 

Scarpetta a szárított rózsák szakértőjévé válna. 

– Nem is tudom. De valóban nem tűnik több hónaposnak. Még nem 

száradt ki teljesen. Mit akarsz tenni idebent, Marino? Megnézed az 

ujjlenyomatokat? A helyszíneléskor ezt már meg kellett volna tenni. Mi 

a fenét csináltak itt? 

– Feltételezéseket gyártottak-válaszolja a férfi. – Ezt csinálták. 

Behozom a kocsiból a cuccaimat, és készítek néhány fényképet. Az 

ujjlenyomatokat is megnézhetem. Körbeszórom az ablakot, az 

ablakkeretet, ezt a komódot, különös tekintettel a legfelső fiókra. Azt 

hiszem, ennyi lenne a teendő. 

– Akár meg is tehetjük. De most már nem változtathatjuk csatatérré 

ezt a helyszínt. Túl sok ember járt itt előttünk. – Scarpetta ekkor döbben 

rá, hogy bűnügyi helyszínként utalt a hálószobára, és ez az első alkalom, 

hogy megtette. 

– Akkor azt hiszem, körbenézek az udvaron – mondja Marino. 

– Bár már két hét eltelt. Nem valószínű, hogy a legapróbb Cukorka-

kaka is megmaradt nekünk odakint, feltéve, ha nem esett, de pontosan 

tudjuk, hogy esett. Szóval elég nehéz kideríteni, hogy valóban létezik-e 

eltűnt kutya. Browning semmit nem mondott erről. 

Scarpetta visszamegy a konyhába, ahol Mrs. Paulsson üldögél az 

asztalnál. Úgy tűnik, meg sem moccant azóta, ugyanabban a 
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testtartásban ül ugyanazon a széken, és üres szemmel mered maga elé. 

Ő maga sem igazán hiszi el, hogy lánya az influenzába halt bele. Hogy 

hihetne el ilyesmit? 

– Elmesélte önnek valaki, hogy miért érdekli az FBI-t Gilly halála? – 

kérdezi Scarpetta, s az anyával szemben leül az asztalhoz. 

– Mit mondott önnek a rendőrség? 

– Nem is tudom. Nem nézek efféle dolgokat a tévében – motyogja 

elvékonyodó hangon. 

– Miféle dolgokat? 

– Rendőrös műsorokat. FBI-os műsorokat. Krimiket. Soha nem is 

néztem efféléket. 

– De azt tudja, hogy az FBI is nyomoz? – kérdezi Scarpetta, és egyre 

sötétebb aggályai vannak Mrs. Paulsson mentális épségét illetően. – Ön 

beszélt az FBI-osokkal? 

– Hát ez a nő jött el hozzám, akiről már meséltem. Azt mondta, 

rutinkérdéseket akar csupán feltenni, és rendkívül sajnálja, hogy 

zavarnia kell, amikor ilyen feldúlt állapotban vagyok. Pontosan ezt a 

szót használta, hogy feldúlt állapotban. Ott ült, ahol most maga, itt 

voltunk az asztalnál, és Gillyről meg Frankról kérdezgetett, és 

mindenkiről, aki szerintem gyanúsan viselkedhetett. Tudja, olyanokat, 

hogy Gilly beszélgetett-e idegenekkel vagy az apjával. Hogy milyenek a 

szomszédok. Aztán Frankról kérdezett, róla nagyon sokat. 

– Ön szerint miért tette? Miket kérdezett Frankról? – puhatolózik 

Scarpetta, s maga elé képzeli a szögletes állú, halványkék szemű szőke 

férfit. 

Mrs. Paulsson úgy bámulja a kályhától balra a fehérre festett falat, 

mintha felkeltette volna rajta valami az érdeklődését, ám semmi nincs 

ott. 

– Nem tudom, miért kérdezgetett róla, csak azt, hogy a nők gyakran 

teszik ezt. – Megmerevedik a felsőteste, s egyszerre pengeéles, rideg 

lesz a hangja. – Ó igen, mindig ezt teszik. 
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– Hol van most? Úgy értem, ebben a pillanatban. 

– Charlestonban. Ennyi erővel akár hivatalosan is elválhattunk volna. 

– Egy körömszálkát kezd el piszkálni az ujján, a szemét továbbra is a 

falra szegezi, mintha valami nagyon fontos dolog lenne ott, ám a falon 

nincs semmi, egyáltalán semmi. 

– Ő és Gilly közel álltak egymáshoz? 

– Imádja az apját. – Mrs. Paulsson mély, csendes lélegzetet vesz, a 

szeme tágra nyílik, s a feje lassan mozogni kezd, egyszerre 

bizonytalanná válik vékony nyakán. – Nem tud rosszat tenni. A 

nappaliban az ablak alatti kanapé nem más, mint egy gyapjútakaróval 

borított heverő, semmi különös nincs rajta, azt leszámítva, hogy az volt 

az ő helye. Onnan nézte a tévét, ott olvasott újságot. – Mélyet, súlyosat 

sóhajt. – Miután elment, Gilly szokott odatelepedni. Alig tudtam 

rávenni, hogy felkeljen róla. – Ismét sóhajt. 

– Nem jó apa. De hát nem így mennek a dolgok? Azt szeretjük, ami 

nem lehet a miénk. 

Marino léptei közelednek Gilly szobája felől. Hatalmas, súlyos léptei 

egyre hangosabban koppannak. 

– Azt szeretjük, aki nem szeret bennünket viszont – folytatja Mrs. 

Paulsson. 

Scarpetta azóta nem jegyzetelt semmit, hogy visszajött a konyhába. 

Keze a jegyzetfüzetén pihen, benne a golyóstoll rajtra készen, ám 

mozdulatlanul. 

– Hogy hívják az FBI-os ügynököt? – kérdezi aztán. 

– Ó, istenem! Karen. Lássuk csak! – Lehunyja a szemét, és reszkető 

ujjaival megérinti a homlokát. – Egyszerűen kiesnek a dolgok a 

fejemből. Lássuk csak! Weber. Karen Weber. 

– A richmondi hivatalból? 

Marino lép be a konyhába, egyik kezében fekete műanyag 

horgászfelszereléses doboz, a másikban pedig baseballsapkája. Végre 

levette, talán a Mrs. Paulsson iránti tiszteletből, annak a fiatal lánynak 
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az édesanyja iránti tiszteletből és együttérzésből, akit nem oly rég 

meggyilkoltak. 

– Ó, istenem! Gondolom, onnan. Valahol meg is van a 

névjegykártyája. Hova is tehettem? 

– Tud valamit arról, hogy Gillynek vörös rózsája lett volna? –kérdezi 

Marino az ajtóban állva. – Találtunk egy szál vörös rózsát a szobájában. 

– Hogy mit? – kérdezi vissza Mrs. Paulsson. 

– Miért nem nézzük meg együtt? – áll fel Scarpetta az asztaltól. 

Kissé habozik, azt reméli, hogy Mrs. Paulsson képes megbirkózni azzal, 

ami következni fog. – Szeretnék elmagyarázni önnek néhány dolgot. 

– Ó! Gondolom, megnézhetjük. – Az asszony is feláll, ám a lába 

reszket. – Egy vörös rózsát? 

– Mikor találkozott Gilly utoljára az apjával? – kérdezi Scarpetta, 

ahogy Marino vezetésével elindulnak vissza a kislány szobájába. 

– Hálaadáskor. 

– Ő ment el hozzá? Vagy az apja jött ide? – teszi fel Scarpetta a 

lehető legkevésbé tolakodó hangnemében a kérdést, és szíven üti az 

érzés, hogy a folyosó egyszerre szűkebbnek és sötétebbnek tűnik, mint 

amilyen néhány perccel korábban volt. 

– Semmilyen rózsáról nem tudok – mondja Mrs. Paulsson. 

– Meg kellett vizsgálnom a fiókjait – szólal meg ismét Marino. – 

Ugye megérti, hogy meg kell tennünk efféléket? 

– Ez történik, amikor egy gyerek belehal az influenzába? 

– Biztos vagyok abban, hogy a rendőrök is átvizsgálták a fiókokat – 

mondja Marino. – Lehet, hogy ön éppen nem tartózkodott a szobában, 

amikor körbenéztek és fényképeztek. 

Félrelép, és előreengedi Mrs. Paulssont halott lánya szobájába. 

Scarpetta követi, ám megáll az ajtóhoz közel a falnál, a komód mellett. 

Marino beletúr egyik zsebébe, és előveszi pamutkesztyűjét. 

Beleügyeskedi mindkét hatalmas lapáttenyerét, majd kihúzza a felső 

fiókot. Kiemeli az eltikkadt rózsát, melynek szirmai soha nem nyíltak 
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kifejlett virággá; abból a fajtából való, melyet Scarpetta gyakran lát 

átlátszó műanyag dobozba csomagolva a vegyeskereskedésekben, 

többnyire a pénztárgépnél, másfél dolláros áron. 

– Nem tudom, mi ez – bámul Mrs. Paulsson a rózsára, aztán 

elvörösödik az arca; majdnem ugyanolyan bíborvörösre vált, mint 

amilyen a kiszárított rózsa szirmai. – Fogalmam sincs, honnan szerezte. 

Marino semmilyen észrevehető reakciót nem mutat. 

– Nem látta a rózsát a szobájában – kérdezi Scarpetta –, amikor 

visszajött a gyógyszertárból? Talán valaki ajándékba hozta Gillynek, 

mert beteg volt? Járt valakivel? 

– Nem értem – mondja Mrs. Paulsson. 

– Rendben – szól közbe Marino, s a komód tetejére helyezi a rózsát, 

jól látható helyre. – Bejött ide, amikor hazaért a gyógyszertárból. 

Menjünk vissza ebbe az időpontba. Kezdjük ott, hogy leparkolta az 

autót. Hova állt le, amikor hazaért? 

– A ház elé. Közvetlenül a járda mellé. 

– Mindig ott szokott parkolni? 

Az asszony bólint, ám figyelme az ágy felé siklik. Takarosan be van 

vetve, és steppelt paplan borítja, ugyanolyan vizeskék színű, mint 

elhidegült férjének a szeme. 

– Mrs. Paulsson, nem akar leülni? – kérdezi Scarpetta, s gyors 

pillantást vet Marinóra. 

– Hadd hozzak önnek egy széket! – ajánlja fel Marino. Kimegy a 

szobából, magára hagyva Mrs. Paulssont és Scarpettát a szárított 

rózsával és a tökéletesen eligazított ággyal. 

– Olasz származású vagyok – mondja Scarpetta, és a falon lévő 

poszterekre néz. – Nem ott születtem, de a nagyszüleim igen, 

Veronában. Járt már Olaszországban? 

– Frank járt. – Mrs. Paulssonnak mindössze ennyi mondanivalója van 

a hatalmas képekről. 

Scarpetta az asszonyra néz: 
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– Tudom, milyen nehéz most – mondja lágyan. – Ám minél többet 

tud mondani nekünk, annál többet tudunk segíteni önnek. 

– Gilly influenzában halt meg. 

– Nem, Mrs. Paulsson. Gilly nem influenzában halt meg. 

Megvizsgáltam. Megvizsgáltam a röntgenfelvételeit. Valóban volt a 

lányának tüdőgyulladása, de már majdnem teljesen felépült belőle. 

Néhány horzsolást találtam Gilly kézfején és a hátán. 

Az asszony arca megmerevedik. 

– Nincs valami elképzelése arról, hogy miképp szerezhette ezeket a 

horzsolásokat? 

– Nincs. Hogy történhetett? – Az asszony az ágyat bámulja, s szemét 

elönti a könny. 

– Nem ütközött bele valamibe? Nem esett le valahonnan, talán az 

ágyról? 

– Nem tudom elképzelni. 

– Haladjunk lépésről lépésre! – veti fel Scarpetta. – Bezárta a bejárati 

ajtót, amikor elindult a gyógyszertárba? 

– Mindig bezárom. 

– És be volt zárva, amikor hazaért? 

Marino elidőz odakint, így Scarpetta nyugodtan beszélgethet 

négyszemközt az asszonnyal. Összeszokott páros az övék, és könnyedén 

egymásra hangolódnak, kevés gondolkodással. 

– Úgy hiszem, igen. Kulccsal jöttem be. Szólongatni kezdtem, hogy 

megmondjam, hazaértem. De ő nem válaszolt, ezért azt gondoltam… 

azt gondoltam, hogy elaludt. Ó, nagyszerű, szüksége van az alvásra! – 

mondja, s patakzanak szeméből a könnyek. – Azt hittem, Cukorkával 

alszik. Így hát elkiáltottam magam, hogy remélem, nem vetted fel az 

ágyba magad mellé Cukorkát, Gilly! 
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18. 

A megszokott helyére, a fogas alatt álló asztalkára dobta a kulcsot. A 

bejárati ajtó feletti keresztgerenda réscin átszivárgó napfény 

megvilágította a sötét burkolatú előszobát, s ahogy levetette a kabátját 

és felakasztotta az egyik faékre, fehér porszemek cikáztak ide-oda a 

ragyogó fényben. 

– Egyre csak azt kiabáltam, hogy Gilly, édesem! – meséli a 

doktornőnek. – Hazaértem! Veled van Cukorka? Cukorka? Hol van 

Cukorka? Ugye te is tudod, hogy ha felengeded Cukorkát magadhoz az 

ágyba, és odafent játszol vele, mert tudom, hogy ezt teszed, akkor 

előbb-utóbb el is fogja várni ezt tőled? És amilyen pici fajta, rövidke 

lábaival nem tud egyedül felmenni az ágyra, és le sem tud jönni onnan. 

Bement a konyhába, és letette a több műanyag zacskónyi holmit az 

asztalra. Amíg távol volt, beugrott a vegyesboltba is, mert úgy 

okoskodott, ennyi erővel akár be is vásárolhat, ha már ott jár a West 

Cary utcában lévő bevásárlóközpontnál. Az egyik táskából elővette a 

két doboz tyúkhúslevest, s a tűzhely mellé tette őket. Kinyitotta a 

fagyasztóládát, majd kivett belőle egy csomag csirkecombot és a 

mosogatóba rakta olvadni. A ház csendes volt. Hallotta a falióra 

tiktakolását a konyhában, a monoton, szüntelen tik-takolást, amire 

rendszerint nem szokott felfigyelni, mert túl sok egyéb más dologgal 

kell foglalkoznia. 

A fiókból előkeresett egy kanalat. A szekrényből levett egy poharat, 

majd megtöltötte hideg csapvízzel, majd a pohárnyi vizet, a kanalat meg 
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az újonnan vásárolt köhögés elleni szirupot a kezében egyensúlyozva, 

elindult a folyosón Gilly szobája felé. 

– Amikor a szobájába értem – hallja önmagát, amint a doktornőnek 

meséli –, a nevén szólítottam: Gilly! Mi az ördög? Mert amit láttam, 

az… annak nem volt semmi értelme. Gilly! Hol a pizsamád? Ennyire 

meleged van? Uramisten, hol a lázmérő? Nehogy azt mondd, hogy 

megint felment a lázad! 

Gilly az ágy tetején feküdt, arccal lefele, meztelenül, vékony háta, 

feneke és lába csupasz. Aranyszínű, selymes haja szétterült a párnán. A 

karja egyenesen kinyújtva a feje felett, az ágyon. A lába békapozícióban 

behajlítva. Uramisten, uramisten, uramisten! Az asszony keze minden 

előzetes jel nélkül hevesen reszketni kezdett. 

A steppelt paplan és alatta a lepedő meg a takaró le volt húzva a 

matrac végébe, egy részük lefolyt a padlóra. Cukorka nem volt az 

ágyon, és ez már akkor feltűnt neki. Cukorka a takarók alatt sem volt, 

mivel egyáltalán nem volt takaró az ágyon. Valamennyi le volt húzva az 

ágy végéig, lecsordultak a padlóra, és még mindig Cukorka járt a 

gondolataiban, és egyáltalán nem ijedt meg – a tudatáig is alig jutott el –

, amikor a köhögéscsillapító gyógyszer üvegcséje, a pohár víz és a kanál 

a padlónak csapódott. Nem is tudott arról, hogy elengedte őket, és azok 

aztán megpattantak, szétfolytak és arrébb gurultak a padlón, nedvesség 

kúszott szét az öreg faparkettán, ő pedig sikított, és mintha nem is az ő 

keze lett volna az, amelyik megragadta Gilly vállát, még meleg vállát, 

és megrázta, majd megfordította, és egyre csak rázta, és egyre csak 

sikított. 
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19. 

Rudy már egy ideje elment, s Lucy a konyhában felemeli a Broward 

megyei seriffhivatal bűncselekmény-bejelentő űrlapjának másolatát. 

Nem mond túl sok mindent. Birtokháborító csavargóról történt 

bejelentés, ami talán összefüggésben áll egy állítólagos betörési üggyel, 

amit ugyanazon lakóhely ellen követtek el. 

Az űrlap mellett nagyobbfajta barna boríték hever, benne pedig az 

ajtóra ragasztott, ceruzával megrajzolt szem. A zsaru nem vitte el. Jó 

munka, Rudy! Így most elvégezheti a roncsolásos anyagvizsgálatot a 

rajzon, s kipillant az ablakon át szomszédnőjének a házára, s azon 

tűnődik, vajon Kate elkezdett-e már kijózanodni. Lucyben felrémlik a 

pezsgő illata, amitől émelyegni kezd, és ez iszonyattal tölti el. Túl sok 

mindent tud a pezsgőről és az idegenek felcsípéséről is, akik az 

elfogyasztott alkohol mennyiségével arányosan valahogy mindig egyre 

jobban néznek ki. Mindent tud erről, és többé soha nem akarja 

végigjárni ezt az utat, és amikor az emlékek rátörnek, egészet testében 

megrándul, s mély, hányingerkeltő bűnbánat önti el. 

Hálás Rudynak, hogy elment. Ha tudná, mi történt az imént, ő is 

emlékezne, s mindketten elcsendesednének, s a köztük lévő csendek 

csak egyre mélyülnének, egyre áthatolhatatlanabbá válnának, amíg 

végül megint veszekedni nem kezdenének, hogy túltegyék magukat egy 

újabb rossz emléken. Amikor részeg volt, mindent elvett, amiről úgy 

vélte, hogy akarja, csakhogy később rádöbbenjen, mégsem akarta azt, 

amit megszerzett, és végül undorodott tőle vagy egyszerűen 

közömbössé vált vele szemben. Mindez azt feltételezi, hogy mindig 
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emlékezett arra, hogy mit vett el, ám egy idő után csak nagyon ritkán 

emlékezett. Egy húszas éveiben lévő fiatalhoz képest Lucy igen sok 

mindent felejtett már el. A legutolsó ilyen alkalommal – kezdett újra 

emlékezni – egy lakás erkélyén állt, vagy harminc emelet magasságban, 

s – leszámítva az egy szál rövidnadrágot – ruha nélkül ácsorgott az 

éjszaka kellős közepén New Yorkban, egy januári éjjelen, miután egy 

egész napot végigbulizott Greenwich Village-ben, hogy ott pontosan 

hol, arról viszont máig nincs fogalma, de nem is akarja tudni. 

Azt sem tudja pontosan, hogy miért ácsorgott odakint az erkélyen, 

talán ki kellett mennie a fürdőszobába, de rossz irányba fordult, és rossz 

ajtót nyitott ki, s ha úgy döntött volna, hogy átlép az erkély korlátján – 

azt feltételezve, hogy a kádba vagy isten tudja, micsodába lép át –, 

akkor harmincemeletnyit zuhant volna a biztos halálba. A nagynénje 

megkapta volna a boncolási jegyzőkönyvet, és a törvényszéki patológia 

kiválóságaival együtt arra a következtetésre jutott volna, hogy Lucy 

részegen öngyilkos lett. Az égvilágon semmilyen teszt vagy vizsgálat 

nem tárta volna fel, hogy mindössze annyi történt, hogy Lucy egy 

vadidegen lakásban kitámolygott az ágyból egy vadidegen 

fürdőszobájába, akivel valahol a Village-ben találkozott. Ám ez egy 

másik történet, és abba most nem hajlandó belemerülni. 

Ezután nem következett több történet. Az alkohol ellen fordult, hogy 

megfizessen azokért az alkalmakért, amikor az fordult őellene, és most 

egyáltalán nem iszik. Az alkohol szaga most már azoknak a szeretőknek 

a savanyú szagára emlékezteti, akiket nem szeretett, és akikhez józanul 

egy ujjal sem ért volna hozzá. Kinéz a szomszédnője házára, aztán 

elindul kifelé a konyhából, fel a második emeletre. Legalább azért hálás 

lehet, hogy Henri egy olyan döntés volt, amit nem az alkohol diktált. 

Legalább ezért hálás lehet. 

Az irodában felkapcsolja a lámpát, majd felkattintja a fekete 

aktatáska zárcsatjait, ami amúgy nem nagyobb egy szokásos 

aktatáskánál, ám valójában annak a globális távmegfigyelő központnak 



173 

a tárolója, mely lehetővé teszi Lucy számára, hogy a világ bármely 

részén rejtett, központi távirányítású rádióvevő készüléket használjon 

Ellenőrzi, hogy az akkumulátor fel van-e töltve és működőképes-e, a 

négy csatorna közötti váltó valóban átkapcsol-e, és hogy a kétfejes 

magnódeck tényleg képes-e rögzíteni a felvételt. A készüléket a 

vezetékes telefonvonalhoz kapcsolja, majd elindítja az adóvevőt, és a 

fülére csúsztatja a fejhallgatót, hogy megtudja, nem beszélget-e Kate 

valakivel az edzőszobájából vagy a hálóból, de nem, és mindeddig még 

a hangszalag sem rögzített semmit. Lucy leül az egyik asztal mellé, és 

kinéz az ablakon, ahol a nap sugarai a fodrozódó vízzel, a szél pedig a 

pálmafák leveleivel játszadozik. Figyel, beállítja a finomhangolót, és 

vár. 

Néhány percnyi csend után leveszi a fejhallgatót s az asztalra teszi. 

Feláll, majd a megfigyelőrendszert arra az asztalra helyezi át, ahol az 

UV-lámpás képvizsgálót is felállította. A szobában a fények 

megváltoznak, ahogy felhők érintik a napot, majd tovasuhannak előtte, 

ám újabb felhők kúsznak az égitest elé, s a helyiségben ennek 

megfelelően homályosul el vagy ragyog fel a fény. Lucy fehér 

pamutkesztyűt húz a kezére. Előveszi a borítékból a rajzolt szemet, 

aztán nagy, teljesen fekete papírlapra helyezi, újra leül, s a fülére teszi a 

fejhallgatót, végül kivesz egy flakon ninhidrint az ujjlenyomat-vizsgáló 

felszerelésből. Letekeri a kupakját, aztán a szórófejből kipumpálva az 

anyagot megnedvesíti a rajzolt felületet, de nem túlságosan. Bár a spray 

nem tartalmaz kloro-fluorokarbont és környezetbarát, soha nem találta 

különösebben emberbarátnak. A levegőbe került folyadékszemcsék 

marják a tüdejét, s ő felköhög. 

Ismét leveszi a fejhallgatót és feláll, s a vegyianyag-szagú, nedves 

papírlapot egy pulthoz viszi, melyen gőzölős vasaló áll bedugva a 

hőálló tartóállványon. Bekapcsolja a vasalót, ami hamar be is 

melegszik, majd próbaképp benyomja a gőzleeresztő gombot, és a forró 

pára sziszegve kicsapódik. A rajzot a hőálló párnára helyezi, majd a 
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vasaló lapját pontosan tíz centiméterrel a papírlap fölé emeli és elkezdi 

gőzölni. A lap egyes részei másodperceken belül ellilulnak, s ő azonnal 

felfedezi az ujjnyomok elszíneződött lila foltjait, azokat a nyomokat, 

melyeket biztosan nem ő hagyott, mert ő tudja, hol érintette meg a 

papírt, amikor levette az ajtóról, és különben sem nyúlt hozzá csupasz 

kézzel, és a seriffhivatalból kiérkező zsaru sem ért hozzá, mert Rudy 

egyszerűen nem engedte volna meg neki. Gondosan ügyel arra, hogy a 

ragasztószalagot ne gőzölje meg, ami nem porózus anyagú, és nem 

reagál a ninhidrinre, s a hő megolvasztaná a ragasztószalagot, és vele 

együtt minden lehetséges nyomtöredéket is. 

Visszatér az íróasztalhoz, leül, felteszi a fejhallgatót meg egy 

szemüveget, s a képvizsgáló szkópjának lencséi alá csúsztatja a lila 

foltos rajzot. Bekapcsolja a készüléket, majd az UV-lámpát is, belenéz 

az élénkzöld lencséjű nézőkébe, és az orrát megcsapja az égett vegyi 

anyag meg papír kellemetlen szaga. A szemnél összeállt ceruzanyomok 

vékony fehér vonalak csupán, aztán meglátja egy ujjnyom néhány 

halvány barázdalenyomatát az írisz mellett. Ráigazítja a lencse fókuszát, 

a lehető legélesebbre állítja a képet, s a barázdák felfednek némi 

karakterisztikus jelleget, ami több mint elég ahhoz, hogy lefuttassa az 

FBI integrált automata ujjlenyomat azonosító rendszerén. Amikor a 

hálószobában talált ujjnyomtöredékeket futtatta le legutóbb a 

rendszeren, azt követően, hogy Henrit majdnem meggyilkolták, a 

vizsgálat semmi eredménnyel nem járt, mert a fenevadról nem készült 

hivatalos, tízujjas nyilvántartás. Ezúttal azonban a töredék töredékét 

vetette össze az AUAR adatbázisának több mint kétmilliárd mintájával, 

és arról is gondoskodni fog, hogy a saját irodájában elvégezzék a 

manuális összehasonlítást a hálóban és a rajzon talált ujjlenyomat-

minták között. A szkóp nézőkéjére erősít egy digitális fényképezőgépet, 

aztán elkezd fotókat gyártani. 

Alig öt perccel később – még mindig fényképeket készít egy újabb 

ujjnyomról, ezúttal egy részleges barázdamintát produkáló pacáról – 
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felcsendül az első emberi hang a fejhallgatójában, s Lucy azonnal 

felhangosítja a készüléket, meg a finomhangolóval babrál, s újra 

ellenőrzi, hogy a felvevőkészülék valóban rögzíti-e, amit hall. 

– Mit csinálsz? – Kate részeg hangja tisztán hallatszik Lucy 

fejhallgatóján keresztül, s ő előrehajol a széken, újra ellenőrzi, hogy az 

irányítóegységen minden be van-e kapcsolva, ami kell, és hibátlanul 

működik is. – Ma nem tudok teniszezni menni! – selypíti Kate, és 

egyoldalú beszélgetését tökéletesen rögzíti az adapterbe rejtett adóvevő, 

amelyet még Lucy dugott be a fali villanykonnektorba, a közvetlenül a 

házának a hátuljára néző ablak mellett. 

Kate az edzőszobában van, ám a háttérből nem hallatszik sem a futó-, 

sem a taposógép mechanikus zöreje, nem mintha Lucy arra számítana, 

hogy szomszédasszonya majd részegen fog edzeni. Ám Kate nem elég 

részeg ahhoz, hogy ne tudjon kémkedni. Az ablakon át Lucy házát 

bámulja, és nincs jobb dolga, mint hogy kémkedjen, és valószínűleg 

soha az életben nem is volt jobb dolga annál, mint hogy kémkedjen meg 

berúgjon. 

– Nem, tudod, azt hiszem, megfáztam egy kicsit Te is hallhatod. Már 

korábban is hallanod kellett a hangomat. Úgy be van dugulva az orrom, 

és neked hallanod kellett, amikor felébredtem. 

Lucy a felvevőn világító vörös kijelzőre mered. Tekintete a felállított 

képvizsgáló lencséi alatt veszteglő papírlapra vándorolnak. A lap a 

hőség hatására felpöndörödött, s rajta a lila pacák nagyok, elég nagyok 

ahhoz, hogy talán egy férfiéi legyenek, ám Lucynek több esze van 

annál, semmint hogy feltételezésekbe bocsátkozzon. Ami számít, az az 

ujjnyom, feltételezve, hogy annak a fenevadnak az ujjlenyomatai, aki a 

bestiális rajzát Lucy ajtajára ragasztotta, feltételezve, hogy ő volt az, aki 

bejött a házába, és megpróbálta megölni Henrit. Lucy a támadó lila 

maradványaira mered, a nyomaira, izzadtságtól olajos bőréből 

kiválasztódott aminosavaira. 
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– Nos, filmsztár a szomszédom, mit szólnál néhány almához? –

robban be Kate hangja Lucy fülébe. – A fenébe is, édesem, nem, a 

legkevésbé sem vagyok meglepve! Hadd áruljam el neked, hogy 

mindvégig gyanítottam. Ki-be járkálnak hozzá az emberek, ott van az a 

rengeteg cifra autó meg csinos emberek hada abban a házban, ami mit is 

kóstál? Nyolc-, kilenc-, tízmilliót? Igen cifra egy ház, ha engem 

kérdezel. Pont olyan, amilyet az ilyen cifra népségtől elvár az ember. 

A támadót nem érdekli, hogy hagy-e maga után ujjnyomot. Nem 

érdekli, és Lucy szíve elszorul ettől, mert ha érdekelné, akkor neki 

sokkal könnyebb dolga lenne. Ha érdekelné, azt engedné sejtetni, hogy 

nagy valószínűséggel büntetett előéletű. Nincs róla teljes 

ujjlenyomatminta sem az AUAR-ban, sem bármilyen más adatbázisban. 

Egyáltalán nem aggódik, hogy a pokol vinné el! Nem érdekli, mert azt 

hiszi, nem kerül sor összehasonlításra. Nos, ez még a jövő titka, 

gondolja Lucy, és érzi bestiális jelenlétét, ahogy a hőtől felpöndörödött 

szélű rajzon éktelenkedő lila foltokat bámulja. Érzi, amint őt nézi, és 

érzi, ahogy Kate is figyeli, és harag bugyog fel benne, mélyen legbelül 

kavarog és kígyózik, meglapul, és alvást színlel, amíg valami meg nem 

repeszti a burkot, ami még az útját állja. 

– …Tina… na mármost, hát elhiszed? A vezetékneve egy az egyben 

kiesett a fejemből. Már ha valaha is megmondta. Persze miért ne tette 

volna? Biztosan mesélt róla, meg a fiújáról, meg arról a lányról, akit 

megtámadtak, és aki visszaköltözött Hollywoodba. 

Lucy felhangosítja a készüléket, és a papír lila pacái 

elhomályosulnak előtte, mert minden idegszálát megfeszítve bámul 

maga elé, és hallgatja, amit a szomszédja Henriről beszél. Honnan tudja, 

hogy megtámadtak? Egyetlen média sem hozta le. Ő maga pedig csak 

annyit mondott neki, hogy valami csavargó leskelődik utánuk. Lucy egy 

szóval sem említette, hogy bárkit is megtámadtak volna. 

– Édes kis pofa, nagyon édes. Szőke, szép arcú és jó alakú, szép és 

vékony. Mind ilyen, az összes hollywoodi típus ilyen. Na, ami a másikat 
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illeti, afelől nem vagyok olyan biztos. De az az érzésem, hogy a másik 

fiúja, Tináé. Hogy miért hiszem ezt? Nos, hát meglehetősen egyértelmű 

édesem, már ha engem kérdezel. Ha a szőke fiúkája lenne, szerinted 

nem ment volna el vele együtt, és a szőke azóta nincs itt, hogy betörtek 

a házba, és idejött az a rengeteg rendőr- meg mentőautó. 

A mentők, a fene vigye el! Kate meglátta a mentőautót meg a 

hordágyat, amikor kivitték a házból, és úgy okoskodik, hogy eszerint 

Henrit megtámadták. Nem gondolkodom alaposan. Nem kapcsolom 

össze a pontokat, gondolja mérgesen, s egyre csalódottabban és 

rémültebben. Mi a baj veled? – kérdezi magától, ahogy csendben fülel 

és az asztal tetején, a képvizsgáló mellett lévő aktatáskában lapuló 

magnetofont bámulja. Mi az ördög van veled? – unszolja önmagát, és az 

jut eszébe, milyen ostobán viselkedett a Ferrariban is, amikor az a 

spanyol fickó követte őt és Rudyt. 

– Nekem ugyanez járt a fejemben, hogy miért nem írtak róla egy sort 

sem a lapokban. Pedig kerestem, elhiheted nekem! – folytatja tovább 

Kate a monológját, beszéde nyúlós és torz, mert bepiált, és most 

részegebb, mint valaha. – Igen, tényleg ezt várná az ember! – 

hangsúlyozza, és selypítése még erőteljesebb. – Filmsztárok, és semmi 

nincs róluk az újságban! De elmondom neked, hogy szerintem mi 

történt. Titokban vannak itt, a média nem is tud róluk. Nos, csak ennek 

van értelme. Ha belegondolsz, csak ennek van, te buta liba… 

– Ó, az isten szerelmére mondj valami fontosat! – morogja Lucy 

maga elé az üres szobában. 

„Fogást kell valahol találnom – gondolja. – Lucy, találd meg a 

fogást! Gondolkozz, gondolkozz, gondolkozz!” 

A hosszú, göndör fekete hajszálak az ágyon. „Ó, az isten verje meg – 

gondolja. – A francba, hogy nem kérdeztem meg tőle.” 

Leemeli a fejhallgatót, s az asztalra teszi. Körbenéz a szobában, ám a 

magnetofon továbbra is rögzíti szomszédasszonya egyoldali 

beszélgetését. 
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– A rohadt életbe! – tör ki hangosan, amikor rádöbben, hogy nincs 

meg neki Kate telefonszáma, de még a vezetéknevét sem tudja, és sem 

kedve, sem ideje nincs arra, hogy a kettő közül akármelyik kitalálásával 

vesződjön. Nem mintha Kate felvenné a telefont, ha Lucy felhívná. 

Áttelepszik egy másik asztalhoz, és leül a számítógép elé, majd a 

gépen lévő egyik sablonból egyszerű dokumentumot hoz létre. Két VIP 

jegyet fabrikál legújabb filmjének, a Kiugrásnak a premierjére, aminek 

Los Angelesben lesz a bemutatója június hatodikán, melyet egy 

kizárólag a stábnak és különleges barátoknak rendezett magánparti 

követ. Fényes fényképpapírra nyomtatja a jegyeket, majd méretre vágja 

őket, aztán rövid üzenet kíséretében egy borítékba kerülnek. A mellékelt 

kártyán ez áll: „Drága Kate! Csodásat csevegtünk! Íme, egy apró mozi 

kvíz: Ki a hosszú, sötét göndör hajú ember? Ki tudja találni?” A kártya 

aljára még odafirkant egy mobiltelefonszámot is. 

Lucy kisiet, vissza Kate házához, ám az asszony nem nyitja ki az 

ajtót, és a távbeszélőbe sem szól bele. Be van rúgva, jóval a részegség 

és józanság határvonalán túl, úton az öntudatlanság felé, feltéve, hogy 

még nem ért oda. Így Lucy a postaládájába pottyantja a borítékot. 
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20. 

Mrs. Paulsson most valahogy a folyosóról nyíló fürdőszobában 

találja magát. Fogalma sincs arról, hogy került oda. 

A fürdőszoba régies, és az 1950-és évek elején újították fel utoljára: a 

padlót kék-fehér csempekockák fedik, a mosdó szimpla fehér, a vécé 

szintén fehér a fürdőkáddal együtt, mely előtt elhúzva lila-rózsaszín 

virágos zuhanyfüggöny lóg. Gilly fogkeféje a tartóban árválkodik a 

mosdó szélén, a fogkrém tubusa behorpadt, félig már elhasználták. 

Fogalma sincs arról, hogy került a fürdőbe. 

A fogkefére és – krémre néz, és síróroham tör rá. Hideg vizet 

fröcsköl az arcára, de az semmit nem használ. Szégyelli, amiért képtelen 

összeszedni magát, ám kimegy a fürdőszobából, és visszatámolyog 

Gilly szobájába, ahol a Miamiból érkezett, olasz származású doktornő 

várja. Az a nagydarab rendőr elég figyelmes, és behozott egy széket a 

szobába, amit nem messze az ágy lábától rakott le, és izzad. Hűvös van 

a szobában, s ekkor döbben rá, hogy az ablak nyitva van, ám a férfi arca 

vörös, és izzadságcseppek csillognak rajta. 

– Öntse ki a szívét! – mondja a feketébe öltözött rendőr olyan 

mosollyal az arcán, amitől valójában egy cseppet sem tűnik 

barátságosabbnak, ám az asszony így is szimpatikusnak találja. Tetszik 

neki, nem tudja, miért. Jólesik ránéznie, és érez valamit, amikor ránéz, 

vagy ha a közelébe kerül. – Üljön le, Mrs. Paulsson, és próbáljon 

megnyugodni! – mondja a férfi. 

– Maga nyitotta ki az ablakot? – kérdezi az asszony, s leül a székre, 

majd összekulcsolja ölében a kezét. 
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– Azon tűnődtem, hogy vajon nyitva lehetett-e akkor, amikor ön 

hazaért a gyógyszertárból – válaszolja a férfi. – Amikor belépett ebbe a 

szobába, nyitva vagy csukva volt az ablak? 

– Nagyon hamar be tud melegedni ez a szoba. Ezekben az öreg 

házakban nehéz szabályozni a fűtést. – Felnéz a rendőrre és a 

doktornőre. Valahogy nem tűnik helyénvalónak számára, hogy itt 

üldögél az ágy mellett, és felnéz rájuk. Ideges és rémült, s aprónak érzi 

magát, ahogy ott ül és felnéz rájuk. – Gilly szokta állandóan 

kinyitogatni azt az ablakot. Lehet, hogy akkor is nyitva volt, mikor 

hazaértem. Megpróbálok visszaemlékezni rá. – Meglebbennek a 

függönyök. A fátyolszerű fehér anyag kísértetiesen rebben a metsző, 

hideg levegőben. – Igen – mondja. – Azt hiszem, talán nyitva volt az 

ablak. 

– Arról tudott, hogy tönkrement rajta a zár? – kérdezi a nagydarab 

rendőr, aki tökéletesen mozdulatlanul áll, és rajta nyugtatja a szemét. 

Nem emlékszik a nevére. Mi is volt? Marinara vagy valami efféle. 

– Nem – válaszolja, s a félelem jeges marokkal szorítja a torkát. A 

doktornő a nyitott ablakhoz lép, majd fehér kesztyűs kezével becsukja. 

Kinéz a hátsó udvarra. 

– Nem túlságosan szép az idő az évnek ebben a szakában – mondja 

Mrs. Paulsson, akinek valamiért a torkában dobog a szíve. – Tavasszal 

teljesen más, akkor kellene látniuk. 

– El tudom képzelni – válaszolja a doktornő, akinek olyan 

kisugárzása van, amit Mrs. Paulsson lenyűgözőnek, ám kicsit ijesztőnek 

is talál. Mostanában minden olyan ijesztő. – Nagyon szeretek 

kertészkedni. Hát ön? 

– Ó, igen, én is. 

– Azt hiszik, hogy valaki bejött az ablakon át? – kérdezi Mrs. 

Paulsson, s most veszi észre a fekete port az ablakpárkányon és az 

ablakkeret közvetlen környékén. Az üveglap belső és külső felülete 

körül még több fekete port és ragasztócsíknyomoknak tűnő foltokat 

fedez fel. 
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– Levettem néhány ujjnyomot – mondja a nagydarab rendőr. – Nem 

tudom, a zsaruk miért nem vették a fáradságot, de sikerült találnom 

néhányat. Meglátjuk, hogy használhatók-e. Szükségem lesz az ön 

ujjlenyomataira is, a kizárás miatt. Feltételezem, a zsaruk nem vettek 

öntől mintát? 

Az asszony tagadóan rázza meg a fejét, s mindeközben végig az 

ablakot meg a környékén szétszórt fekete port bámulja. 

– Ki lakik az ön mögötti házban, Mrs. Paulsson? – kérdezi a 

nagydarab, fekete ruhás rendőr. – Arra az öreg házra gondolok, a kerítés 

mögött. 

– Egy asszony, egy idős asszony. Nem láttam már egy ideje, 

pontosabban jó ideje. Több éve. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy azt 

sem tudom megmondani, még mindig ott él-e. Talán úgy hat hónappal 

ezelőtt láttam utoljára valakit ott hátul. Igen, körülbelül fél évvel ezelőtt 

lehetett, mert épp paradicsomot szedtem. Van egy kis 

veteményeskertem hátul, a kerítésnél, és tavaly nyáron több termett, 

mint amennyit egyszerre le tudtam szedni. Volt valaki a kerítés 

túloldalán, csak sétált ott hátul, fogalmam sincs arról, hogy pontosan 

mit csinált. Az volt a benyomásom, hogy akárki is mászkált ott hátul, 

nem volt különösebben barátságos. Nos, kétlem, hogy azt az 

öregasszonyt láttam, aki ott élt… aki ott élt úgy nyolc, kilenc, tíz évvel 

ezelőtt. Nagyon öreg volt már. Talán már nem is él. 

– Nem tud arról, hogy a rendőrök beszéltek-e vele, feltéve, hogy nem 

halt meg? – kérdezi a nagydarab rendőr. 

– Azt hittem, maguk a rendőrök. 

– Nem olyan rendőrök, mint akik itt jártak. Nem, asszonyom. Nem 

egy fajtából valók vagyunk. 

– Értem – mondja Mrs. Paulsson, bár világosan látszik rajta, hogy 

nem érti. – Nos, azt hiszem, a nyomozó, Brown nyomozó... 

– Browning – helyesbít a fekete ruhás rendőr, s az asszonynak 

feltűnik, hogy baseballsapkáját begyűrte nadrágja derekába. A feje 
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borotvált, s elképzeli, ahogy végigsimítja kezével a férfi sima, borotvált 

fejét. 

– A nyomozó valóban kérdezett néhány dolgot a szomszédokról – 

válaszolja aztán. – Azt mondtam neki, hogy az öregasszony lakik ott 

hátul, legalábbis régebben ő lakott ott. De nem tudom biztosan, hogy 

pillanatnyilag él-e ott valaki. Azt hiszem, ezt mondtam. Soha nem 

hallok zajt onnan hátulról, szinte soha, és ha átnéznek a kerítés 

repedésein, maguk is láthatják, hogy elburjánzott a fű. 

– Hazajött a gyógyszertárból – kanyarodik vissza a doktornő a 

korábbi témához. – Mi történt azután? Kérem, Mrs. Paulsson, próbáljon 

lépésről lépésre visszaemlékezni. 

– Bevittem a cuccokat a konyhába, aztán elindultam ide, hogy 

megnézzem Gillyt. Azt hittem, alszik. 

Pillanatnyi csend után a doktornő újabb kérdést tesz fel. Azt akarja 

tudni, miért gondolta Mrs. Paulsson, hogy a lánya alszik, milyen 

testhelyzetben talált rá, és a kérdések összezavarják. Mindegyik úgy 

mar belé, mint valami görcs, mint a mélyen a test legbelső izmait 

összerántó, kínzó roham. Miért fontos ez? Miféle orvos kérdez 

ilyesmiket? A doktornő csinos, erőteljes módon; nem nagy termetű, ám 

erősnek és keménynek látszik éjkék nadrágkosztümjében és az éjkék 

blúzban, mely élesebbé teszi csinos vonásait és kiemeli rövid, szőke 

haját. A keze erős, ám kecsesen karcsú, és nem visel gyűrűt. Mrs. 

Paulsson az orvos kezére mered, és elképzeli, ahogy az a két kéz 

gondjaiba veszi Gillyt, és ismét elsírja magát. 

– Megráztam. Megpróbáltam felébreszteni – hallja önmagát, amint 

újra és újra elmondja ugyanazt. – Miért van a pizsamád a padlón, Gilly? 

Mi ez az egész? Ó, Uram, ó, Uram! 

– Mesélje el, hogy mit látott, amikor belépett a szobába? –A 

doktornő máshogy teszi fel ugyanazt a kérdést. – Tudom, milyen nehéz 

ez. Marino? Hoznál néhány zsebkendőt és egy pohár vizet? 
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Hol van Cukorka? Ó, Uram, hol van Cukorka? Csak nem vetted már 

fel megint magadhoz az ágyba? 

– Pont úgy nézett ki, mint aki alszik – hallja Mrs. Paulsson saját 

hangját. 

– A hátán feküdt? Vagy a hasán? Milyen testhelyzetben feküdt az 

ágyon? Kérem, próbáljon meg emlékezni! Tudom, borzasztóan nehéz 

most önnek – mondja a doktornő. 

– Az oldalán szokott aludni. 

– Akkor is az oldalán feküdt, amikor ön belépett a szobába? – 

kérdezi a doktornő. 

Édes istenein. Cukorka bepisilt az ágyba. Cukorka? Hol vagy7 Az 

ágy alatt bujkálsz, Cukorka? Már megint fent voltál az ágyban, nem 

igaz? Nem szabad oda felmenned! El foglak ajándékozni! Meg se 

próbáld letagadni előttem! 

– Nem! – szakad ki Mrs. Paulssonból. 

Gilly, kérlek, kelj fel, ó, kérlek, kelj fel! Ez nem lehet igaz! Ez nem 

igaz! 

A kedves doktornő a széke mellett guggol, és mélyen a szemébe néz. 

Megfogja a kezét. A kedves doktornő a sajátjában tartja a kezét, és 

mond valamit. 

– Nem! – Mrs. Paulsson fékezhetetlenül zokog – Semmi nem volt 

rajta! Ó, édes istenem! Gilly soha nem feküdne ott úgy, anyaszült 

meztelenül. Még az öltözködéskor is bezárta az ajtaját. 

– Minden rendben – mondja a kedves doktornő, akinek a tekintete és 

az érintése is kedves. Nincs félelem a szemében. – Vegyen mély 

lélegzetet! Gyerünk! Lélegezzen mélyeket! Úgy, úgy. Nagyszerű. 

Lassú, mély lélegzeteket! 

– Ó, Uram, szívinfarktusom van? – kiállt fel Mrs. Paulsson rettegve. 

– Elvitték a kislányomat! Elment. Ó, hol van a kislányom? 

Az ajtóban felbukkan a nagydarab, fekete ruhás zsaru, kezében egy 

maréknyi zsebkendő meg egy pohár víz. 
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– Kik vitték el? Mit jelent a többes szám? – kérdezi. 

– Ó nem, nem az influenzába halt bele, ugye? Ó, nem! Ó, nem! Az 

én kicsi lányom. Nem az influenzába halt bele. Ők vitték el tőlem. 

– Ki az az ők? – kérdezi Marino. – Azt hiszi, asszonyom, hogy több 

embernek is köze van a történtekhez? – Belép a szobába, és a kedves 

doktornő elveszi tőle a vizet. 

A segítségével Mrs. Paulsson lassan kortyol a pohárból. 

– Nagyon ügyes. Lassan igyon. Lélegezzen lassan és mélyeket! 

Próbáljon meg lehiggadni! Van valakije, aki átjön, és itt marad önnel? 

Nem szeretném, ha most egyedül maradna. Ki az az ők? –Hangja most 

felerősödik, amikor megismétli a rendőr kérdését. 

– Hogy ki az az ők? – Az asszony megpróbál felállni a székről, de a 

lába nem engedelmeskedik. Mintha már nem is az övé lenne. – Hát 

megmondom, hogy kik ők. – A fájdalom haraggá változik, olyan 

borzasztó, elemi haraggá, hogy ő maga is megijed tőle. – Azok az 

emberek, akiket ő hívott ide. Ők. Kérdezzék Franket, hogy kik ők. Ő 

tudja. 



185 

21. 

A maradványanyag-elemző laborban Junius Eise törvényszéki 

bűnügyi szakértő volfrám izzószálat tart a petróleumlámpa lángjába. 

Büszke arra, hogy mikroszkóppal dolgozó mesterek évszázadokon át 

alkalmazták az ő kedvenc eszközfabrikáló trükkjeit. Többek között ez 

teszi őt puristává, a reneszánsz világban polihisztorrá, a tudomány, a 

történelem, a szépség és a nők igaz hódolójává. A merev, ám kiváló 

minőségű, finom drótszálak rövid kötegét csipesszel megragadva 

figyeli, amint a szürkés fény gyorsan ragyogó vörösre hevül, és arról 

fantáziál, hogy az előtte lévő élettelen anyag szenvedélytől vagy mély 

gyűlölettől izzik. Kiemeli a drótszálat a lángból, majd a végét nátrium-

nitritbe görgetve oxidálja a volfrámszálat, s egyben a végét is 

kihegyesíti. Könnyed mozdulattal belemeríti a Petri-csészében lévő 

vízbe, és a hegyes végű drótszál éles szisszenéssel lehűl. 

Beletekeri a drótszálat a rozsdamentes acél tűtokba, és nagyon is 

tisztában van azzal, hogy az idői fecsérli, amikor munkaidejében efféle 

szerszámokat fabrikál. A vizsgálóeszköz-gyártással azonban egy 

pillanatra elszakadhat a robottól, valami másra koncentrálhat, rövid 

időre végre azt érezheti, hogy ura a történéseknek. Belekukucskál 

mikroszkópja binokuláris lencséibe. A káosz és a talány ugyanúgy 

várja, ahogy hagyta, csak éppen ezúttal ötvenszeres nagyításban. 

– Én ezt nem értem – mondja csak úgy, a levegőbe. 

Vadonatúj volfrámeszközével azokkal az üveg- és 

festékrészecskékkel mesterkedik, melyeket annak a férfinak a 

holttestéről távolított el, akit alig néhány órája a saját traktorja gázolt 
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halálra. Agykárosultnak kell ahhoz lenni, hogy valaki ne legyen 

tisztában azzal, hogy a vezető igazságügyi orvos szakértő attól tart, az 

áldozat családja be akar perelni valakit, különben ennek az 

anyagmaradványvizsgálatnak semmi jelentősége nem lenne egy véletlen 

balesetből származó halálesetnél, amit ráadásul az áldozat 

gondatlansága okozott. A gond csupán az, ha az ember alaposabban 

körülnéz, talán rá is bukkan valamire, ám amit Eise talált, annak semmi 

értelme. Az ilyen alkalmakkor eszébe jut, hogy már hatvanhárom éves, 

két éve nyugdíjba mehetett volna, és hogy többször is visszautasította az 

anyagmaradvány-kutató részleg vezetői pozícióját, mert nincs a világon 

hely, ahol szívesebben időzik, mint a mikroszkóp vizsgálólencséi 

mögött. Az önmegvalósításról alkotott elképzelésében nem szerepel az 

állami költségvetéssel meg a személyzeti problémákkal való birkózás, 

és kapcsolata az intézetvezetővel rosszabb, mint valaha. 

A volfrámszálas vizsgálóeszközzel szakavatott mozdulatokkal 

tologatja a festék- és fémrészecskéket a száraz üveglemezen. Más 

szövettörmelékkel keverednek, valamiféle porral, ami szürkésbarna és 

igen furcsa, s egy igen jelentős kivételt leszámítva semmihez nem 

hasonlít, amivel életében találkozott. Ugyanezt a fajta anyag-

maradványt fedezte fel két héttel ezelőtt egy a mostanitól tökéletesen 

független esetnél, és most is azt feltételezi, hogy a tizennégy éves lány 

váratlan, titokzatos halálának semmi köze a traktorvezető elmúlásához. 

Eise még pislogni is elfelejt, felsőteste megfeszül. A mintegy 

hajkorpa méretű festékszilánkok vörös, fehér és kék színűek. Nem 

gépkocsiról származnak, legalábbis nem traktorról, az biztos. Nem 

mintha számított volna ilyesmire egy Theodore Whitby nevezetű 

traktorsofőr balesetből származó halálának vizsgálatakor. A 

festékszilánkok és a különös, barnásszürke por az arcán lévő hosszú, 

tátongó sebbe tapadt. A festékszilánk és a furcsa szürkésbarna por igen 

hasonló, ha nem azonos azzal a festékkel meg szürkésbarna porral, amit 

a tizennégy éves lány szájában találtak, többnyire a nyelvén. Eise-t 
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leginkább a por zavarja. Igen különös porról van szó. Még soha életében 

nem látott ehhez hasonló port. A formája szabálytalan és kérges, mintha 

szikkadt sár lenne, de nem az. Ez a por helyenként berepedezett és 

felhólyagzott, és az egymást váltó sima részek és a vékony, átlátszó élek 

leginkább egy nagyon aszott bolygó felszínére emlékeztetnek. Néhány 

részecskén lyukakat lát. 

– Mi a pokol ez? – mormogja. – Nem tudom, mi a csuda ez. Hogy 

fordulhat elő ugyanaz a bizarr cucc két különböző esetben? Semmi 

összefüggés nem lehet köztük. Fogalmam sincs, mi történt itt. 

Tűvégű csipeszért nyúl, majd óvatosan eltávolít néhány pamutrostot 

az üvegalátéten békésen várakozó részecskékről. Fény tör át a 

lencséken, és a felnagyított rostszálak gyülekezete 

fehérkenyérdarabkákra emlékezteti. 

– Tisztában vagy azzal, mennyire gyűlölöm a sebtampont? – kérdezi 

a gyakorlatilag üres laboratóriumtól. – Tudod te, micsoda nyűgöt 

jelentenek ezek a tamponok? – kérdezi a fekete vizsgálópultok, 

vegyianyag-tárolók, munkaállomások és többtucatnyi mikroszkóp, no 

meg a hozzájuk tartozó mindenféle üveg-, fém- és vegytani kiegészítők 

által körbezsúfolt négyszögletes teret. 

A laboratórium legtöbb alkalmazottja pillanatnyilag nem a helyén 

dolgozik, hanem a szint más laborjaiban mélyednek atomi parányok 

szintjére hű segítőtársaik, a gázkromatográfia, a tömegspektroszkópia, a 

röntgendiffrakció, a Fourier-féle transzformációs infravörös 

spektroszkópia, a pásztázó elektronmikroszkóp vagy a kompakt 

energiadiszperzív röntgenspektrométer meg egyéb műszerek 

segítségével. A végtelen munka és kevés pénz világában a tudósok azzal 

érik be, amijük van, és mintha csak lovakat törnének be, úgy vetik rá 

magukat a műszerekre, és az utolsó leheletig hajtják őket. 

– Mindenki tudja, mennyire gyűlölöd a sebtampont – válaszolja Kit 

Thompson, Eise pillanatnyilag legközelebbi szomszédja. 
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– Óriási, steppelt ágytakarót készíthetnék azokból a pamutrostokból, 

amiket rövid életem során összegyűjtöttem – válaszolja a férfi. 

– Bárcsak megtennéd! Már olyan régóta szeretnék látni egyet az 

óriási, steppelt paplanjaidból – válaszolja a nő. 

Eise újabb rostszálat ragad meg. Egyáltalán nem könnyű megfogni 

őket. Ahogy megmozdítja a csipeszt vagy a volfrámtűt, a levegő 

legapróbb libbenése is elmozdítja a rostszálat. Megigazítja a fókuszt, 

majd negyvenszeresre állítja a nagyítást, így optimalizálva a lencse 

fókusztávolságát. Levegőt is alig vesz, ahogy maga elé, a ragyogó 

fénykörbe bámul, és megpróbál rájönni a szeme előtt rejlő 

összefüggésekre. A fizika mely törvénye felelős azért, hogy amikor az 

apró légmozgás elmozdítja a rostszálat, az úgy illan el a kutató elől, 

mintha élne és a génjeibe lenne táplálva a menekülési kényszer? Miért 

nem a kötött anyag felé sodródik a rostszál? 

Néhány milliméterrel hátrébb tekeri a lencsét, s a tűhegyes csipesz 

végei óriásira terebélyesedve betüremkednek a látóterébe. A fénykör 

pompásan megvilágított cirkuszi porondot juttat az eszébe, még ennyi 

idő és tapasztalat után is. Egy pillanatra elefánt-és bohócfantomokat lát 

a fényben, mely annyira éles, hogy bántja a szemét. Eszébe jut, ahogy 

gyerekkorában a nyílt tribün fapadján ücsörögve nézte, ahogy nagy, 

rózsaszín vattacukorpamacsokat sodor el a szeme előtt a szél. Finom 

mozdulattal újabb pamutszálat csíp fel, s felemeli az üvegtálcáról. 

Minden ceremónia nélkül belerázza a többi pókhálószerű pamutszáltól 

teli kicsi, átlátszó, műanyag tasakba, melyek szinte kétséget kizáróan 

pálcikára csavart vattából származó idegen elemek, amelyeknek 

semmilyen bizonyító értékük nincs. 

Dr. Marcus a legnagyobb szemétgyártó az összes közül. Mi a fészkes 

franc van azzal az emberrel? Eise számtalan felhívást és emlékeztetőt 

küldött már neki, melyekben kérve kérte, hogy ahol egy mód van rá, az 

emberei ragasztócsíkkal távolítsák el a vizsgálandó 

anyagmaradványokat, és az égre könyörgök, ne használjatok pálcikákra 
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tekert vattát, mert azokon milliónyi, angyalfingnál is könnyebb rostszál 

van, ami azonnal összegabalyodik az esetleges bizonyítékértékű 

matériákkal. 

Mint a fehér angóramacska szőre a fekete bársonynadrágon, írta Dr. 

Marcusnak néhány hónappal korábban. Mintha valaki a krumplipüréből 

akarná kiválogatni a borsot. Mintha ki akarná kanalazni a tejszínt a 

kávéból. És még egy sor efféle esetlen analógiát és túlzást írt neki. 

– A múlt héten két guriga egyoldalas ragasztószalagot küldtem neki – 

panaszkodik Eise. – Meg egy Post-it címketömböt, emlékeztetőül, hogy 

az alacsony intenzitású ragasztóanyag alkalmas a haj és rostszálak 

eltávolítására, mivel nem törik meg, vagy torzítják el őket, és 

pamutrostokat sem hullatnak szanaszét. Nem is beszélve arról, hogy a 

röntgendiffrakcióba sem zavar bele. Szóval nem csak arról van szó, 

hogy szőrszálhasogató vagyok, amikor amiatt nyavalygok, hogy egész 

álló nap itt ücsörgök, és pamutszálakat bogarászok ki a mintából. 

Kit elfintorodva rápillant a férfira, ahogy az letekeri a permountos 

üvegcse kupakját. 

– Mintha valaki a krumplipüréből akarná kiválogatni a borsot? 

Tényleg Post-itet küldtél Dr. Marcusnak? 

Amikor Eise szívében fellobban a tűz, pontosan azt mondja, amit 

gondol. 

Ennek nincs mindig a tudatában, és valószínűleg nem is igazán 

érdekli, hogy ami a fejében motoszkál, az az ajkáról is felröppen, 

szabadon mindenki füle hallatára. 

– Az a meglátásom – mondja –, hogy amikor Marcus vagy akárki 

más megvizsgálta annak a kislánynak a száját, alaposan körbetörölte 

azokkal a vattázott végű pálcikákkal. Na mármost az a helyzet, hogy 

semmi szükség nem lett volna ezt tenni a nyelvnél is. Mert hiszen 

kivágta a nyelvét, nem igaz? Ott hevert az orra előtt a vágódeszkán, ahol 

a vak is láthatta, hogy valami maradvány van rajta. Használhatott volna 
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valami ragasztós felületet, de nem, makacsul ragaszkodott a vattázott 

pálcikákhoz, és hála neki, napok óta pamutrostot válogatok. 

Ha egyszer egy ember – különösen pedig, ha gyerekről van szó – 

vágódeszkán heverő nyelvvé redukálódik, akkor névtelenné válik. Ez 

így megy, kivétel nélkül. Senki nem mondja azt, hogy könyékig 

turkáltunk Gilly Paulsson torkában, olyan mélyen, hogy a szikén 

visszatükröződött a hátizom lebenye, ám végül sikeresen eltávolítottuk a 

torkából valamennyi szervét, majd a nyelvét is, kirángattunk mindet 

annak a kislánynak a száján át, vagy hogy tűt döftünk a kis Timmy bal 

szemébe, hogy a toxikológiai vizsgálathoz csarnokvizet vegyünk, vagy 

hogy lefűrészeltük Mrs. Jones koponyájának a tetejét, eltávolítottuk az 

agyát, és így vettük észre, hogy veleszületett aneurizma ruptúrája volt, 

vagy hogy két orvos kellett ahhoz, hogy összevarrják Mr. Ford 

álkapcsában a fejbiccentő izmokat, mert kőkeményre volt merevedve, és 

feszítővassal sem tudtuk kinyitni a száját. 

Ezek a tudatosság olyan pillanatai, melyek Eise gondolatai közt a 

nagy fekete madár árnyéka gyanánt suhannak át. Ő így nevezi. Ha 

felnéz, semmi nincs odafent, csak a tudatosság. Ennél mélyebbre nem 

hajlandó leásni az efféle igazságokba, mert amikor az emberélet 

húsdarabokra és – szeletekre redukálódik, majd végül az ő üveg 

vizsgálótálcáján köt ki, akkor az a legjobb, ha nem kutat túlságosan a 

nagy fekete madár után. A madár árnyéka is elég borzasztó. 

– Én úgy hittem, hogy Dr. Marcus túlságosan elfoglalt és túl fontos 

ahhoz, hogy maga boncoljon – szólal meg Kit. – Tulajdonképpen egy 

kezemen meg tudom számolni, hányszor láttam azóta, hogy felvették 

ide. 

– Nem számít. Ő a főnök, és ő hozza az intézet szabályait. Ő az, aki 

aláírja a vattázott végű munkapálcák megrendelőlapját vagy a 

szuperolcsó változatét, ha már itt tartunk. Ami pedig engem illet, 

szerintem minden az ő hibája. 
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– Nos, nem hinném, hogy ő boncolta a lányt. Sem pedig a 

traktorvezetőt, aki a régi épület előtt ölette meg magát – válaszolja Kit. 

– Ki van zárva, hogy ő végezte volna valamelyiket is. Inkább 

főnökösködik, meg a többieket ugráltatja. 

– Mit szólnál néhány „Eise-csipeszhez”? – kérdezi a férfi, s közben a 

volfrámtű fürgén és biztosan dolgozik karcsú kezében. 

Mindenki tudja róla, hogy időnként megszállott, rögeszmés 

bűvöletbe esik, és megpróbál volfrámtűket barkácsolni, melyek aztán 

titokzatos módon fel-felbukkannak a kollégák asztalán. 

– Mindig jól jön egy új Eise-csipesz – feleli Kit élcelődve, mintha 

valójában nem is lenne rá szüksége, am a férfi jobban szeretné úgy 

gondolni, hogy azért vonakodik, mert nem akarja őt plusz feladattal 

terhelni. – Tudod, mit? Nem fogom permanensen rögzíteni ezt a hajat. – 

Azzal a nő visszacsavarja a folyékony Permount üvegcséjére a kupakot. 

– Hányat kaptál a beteg lánytól? 

– Hármat – válaszolja Kit. – És amilyen a szerencsém, a DNS-

vizsgálóknál úgy dönt majd valaki, hogy mégis meg kell nézni valamit a 

hajszálakon, bár múlt héten még egyáltalán nem érdekelte őket. Szóval 

nem vagyok hajlandó permanensen rögzíteni sem ezt, sem a másik 

kettőt. Olyan furcsán viselkedik manapság mindenki. Jessie épp a 

balzsamozóban volt, amikor átjöttem ide. Ott van náluk az összes 

ágynemű. Nyilvánvaló, hogy a DNS-elemzők keresnek valamit, ami 

legelőször elkerülte a figyelmüket, és Jessie majdnem leharapta a fejem, 

pedig csak annyit kérdeztem, hogy mi a helyzet. Valami furcsa dolog 

zajlik itt. Már több mint egy hete ott vannak az ágyneműk a 

balzsamozóban, ezzel te is és én is tisztában vagyunk. Szerinted honnan 

kaptam ezeket a hajszálakat? Furcsa. Talán az ünnepek miatt van. Még 

csak arra sem volt időm, hogy elgondolkodjam a karácsonyi 

bevásárláson. 

Apró, átlátszó, műanyag bizonyítéktároló tasakba dugja a tűhegyes 

végű csipeszt, s óvatosan újabb hajszálat emel ki belőle. Eise úgy látja, 
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tizenkét-tizenöt centiméteres lehet, fekete és göndör. Kit finoman egy 

vizsgálótálcára csúsztatja, majd cseppnyi xilolt ad hozzá, aztán lefedi, 

így rögzítve a súlytalan, alig látható bizonyítékdarabot. Amit 

ugyanannak a halott lánynak az ágyneműjén találtak, akinek olyan 

különös, szürkésbarna porszemrészecskék is voltak a szájában. 

– Nos, az egyszer biztos, hogy Dr. Marcus nem Dr. Scarpetta – 

mondja aztán Kit. 

– Csupán fél évtizedre volt szükséged ahhoz, hogy rájöjj, mennyire 

nem egyformák? Lássuk csak! Azt hitted, Dr. Scarpetta teljes 

átalakuláson ment keresztül, és azzá az izgága, töketlen kis főbohóccá 

változott odalent a sarokirodában, és most bevillant az aha-élmény, és rá 

kellett döbbenned, hogy két teljesen különböző emberről van szó. És 

mindezt DNS-vizsgálat nélkül! Az isten áldjon meg, kislány! Az ember 

szóhoz sem jut! Olyan okos vagy, hogy saját showműsort kellene 

indítani neked a tévében 

– Őrült vagy! – nevet fel Kit olyan harsányan, hogy inkább hátradől, 

el a mikroszkóptól, nehogy a hahotázása szerteröppentse a kényes kis 

nyomokat. 

– Túl régóta szagolom a xilolt, kislány. Személyiségrákom van. 

– Ó, istenem! – sóhajt nagyot a nő. – Nekem az a meglátásom, hogy 

most nem szedegetnél pamutrostszálakat a tálcáidról, ha Dr. Scarpetta 

végezte volna a boncolást, és ami azt illeti, bármelyik boncolást. 

Tudtad, hogy itt van? A beteg lány, a Paulsson-lány miatt hívták be. 

Legalábbis ezt csicsergik a madarak. 

– Szórakozol velem! – Eise nem hisz a fülének. 

– Ha nem mennél el mindig mindenki más előtt, és nem lennél olyan 

antiszociális, talán te is tudnál néhány titkot – válaszolja a nő. 

– Mindjárt megszakadok a röhögéstől, kislány. – Bár igaz, hogy Eise 

soha nem őgyeleg a laborban este öt után, de ő az első tudós, aki reggel 

befut, ami ritkán esik meg 6.15-nél később. – Hajlamos vagyok azt 
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hinni, hogy Dr. Főmufti lenne a legutolsó ember, akit bármilyen okból 

behívnak ide – mondja aztán. 

– Dr. Főmufti? Hát ezt meg honnan szedted? 

– A Peanut Galleryből. 

– Nem ismered. Azok, akik ismerik, nem nevezik így. – Kit a 

vizsgálótálcát a mikroszkóp tárgyasztalára helyezi. – Ha engem 

kérdezel, én azonnal őt hívnám, és nem várnék vele két hetet, de még 

két percet sem. Ezt a hajszálat szurokfeketére festették, csakúgy, mint a 

másik kettőt. A fenébe is! Felejtse el mindenki, hogy akármelyikhez is 

hozzányúlok. Nem lehet látni a pigmenteket, és talán valami habosított 

hajegyenesítő termék is van rajta. Fogadok, hogy mitokondriális 

vizsgálatot fognak kérni. És a DNS-elemzők-nél valaki majd egyszer 

csak kitalálja, hogy elküldi ezt az én három becses hajszálamat az ő 

mindenható elemző központi laborjukba. Majd meglátod! Igen különös, 

igen különös. Talán Dr. Scarpetta kitalálta, hogy a szegény kislányt 

meggyilkolták. Talán emiatt van ez a felfordulás. 

– Akkor ne rögzítsd a hajszálakat! – mondja Eise, és a régi szép 

napokban a DNS-elemző labor is a törvényszéki tudomány egyik ága 

volt csupán. Most a DNS-vizsgálat számít a szupersztárnak, és ide 

özönlik az összes pénz meg dicsőség. Eise soha nem ad a DNS-részleg 

egyetlen dolgozójának sem az „Eise-csipeszekből”. 

– Ne aggódj, nem rögzítek semmit – mondja Kit a mikroszkópja 

kémlelőnyílása fölé hajolva. – Nincs elkülönülő határvonal, és na, ez 

igen érdekes. Kissé bizarr egy festett hajszál esetében. Azt jelenti, hogy 

a festés után semmit nem nőtt. Még egy mikromilliméternyit sem. 

Elfordítja a vizsgálótálcát a tárgylencse alatt, és Eise némi 

érdeklődéssel odanéz. 

– Van gyökere? Kihullott vagy kihúzták, deformálódott, töredezett, 

van hajsütővastól származó károsodás, perzselődés, elvékonyodás? Mi a 

helyzet a kettévált végekkel? Nem vágott, dauerolt vagy becsavart? 

Gyerünk kislány, ébressz fel! 
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– Egyértelműen patyolat tiszta, és nincs gyökere. A végén a vágás 

szöget zár be. Mindhárom hajszálat feketére festették, és egyiknek sincs 

gyökere, na és ez bizarr. Mindhárom szál esetében vágott mindkét vég. 

Nem csak az egyiknél, hanem mindháromnál! Nem húzták ki, nem 

töredezett és nem is elvékonyodott. Nem hullott ki. Mindhármat 

levágták. Mondd meg nekem, miért vág le valaki egy hajszálat mindkét 

végén? 

– Talán az illető épp akkor járt fodrásznál, s előfordulhat, hogy a 

levágott hajszálak megtapadtak a ruházatán, és még egy darabig 

megtapadtak a hajában vagy a szőnyegen, vagy akárhol. 

Kit elfintorodik: 

– Ha Dr. Scarpetta az épületben van, szeretnék találkozni vele. 

Csak köszönni neki. Nagyon odáig voltam, amikor elment. Az a 

véleményem, hogy ez volt a második alkalom, amikor ez az átkozott 

város elveszítette a háborút. Az a tökkelütött idióta Dr. Marcus! Tudod, 

mi van? Nem érzem túl jól magam. Már reggel is fájt a fejem, amikor 

felébredtem, és érzem az ízületeimet is. 

– Talán akkor visszajön Richmondba – találgat Eise. – Talán ez a 

valódi oka az ittlétének. Ő legalább soha nem címkézte fel rosszul a 

mintákat, és pontosan tudtuk, mit honnan kapunk. Szívesen beszélgetett 

az egyes esetekről, és vette a fáradságot, hogy személyesen feljöjjön 

ide, és nem kezelt bennünket úgy, mintha a General Motors robotjai 

lennénk, mert nem mi vagyunk a nagy és mindenható ügyvéd-doktor 

indián törzsfőnökök. Nem törölgette ki még az atyaúristent is vattával, 

ha ragasztócsíkot is használhatott. Vagy Post-itet, vagy bármit, amit 

javasoltunk. Gondolom, igazad van. A Peanut Gallery halálosan rossz. 

– Mi a pokol az a Peanut Gallery? 

– Fogalmam sincs róla. 

– Teljesen elmosódott kortikális textúra – állapítja meg Kit, amint a 

sokszorosára nagyított, feketére festett hajszálat vizslatja, mely olyan 

hatalmasnak tűnik most, mint egy sötét, lomb nélküli fatörzs egy 

fénykörben. – Mintha valaki egy bödön fekete tintába mártotta volna 
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ezeket a hajszálakat. Nincs festési határvonal, tényleg nincs, uram, tehát 

vagy nemrég festették be, vagy pedig még a lenőtt, festetlen rész alatt 

vágták le. 

Folyamatosan jegyzetel, ahogy ide-oda mozgatja a vizsgálótálcát, és 

igazgatja a fókuszt meg a nagyítást, minden tudását latba veti, hogy 

szóra bírja a festett hajszálat. 

Ami azonban nem hajlandó túl sokat elárulni. A hámszegélyben lévő 

pigment megkülönböztető jellegei a festék miatt elemezhetetlenek, 

ugyanúgy, mint amikor a túltintázott ujjlenyomaton is eltűnnek a 

barázdák. A festett, a hidrogénezett és az ősz haj gyakorlatilag 

használhatatlan a mikroszkopikus összehasonlítás során, és az 

emberiség felének festett, hidrogénezett, ősz vagy dauerolt a haja. Ám 

manapság a bíróságon az esküdtszék tagjai azt várják, hogy a hajszál 

megválaszolja a ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan kérdéseket. 

Eise gyűlöli azt, amit a szórakoztatóipar tett a szakmájával. Az 

emberek – akikkel mostanában találkozik – azt hajtogatják, hogy 

olyanok akarnak lenni, mint ő, meg hogy milyen izgalmas a szakmája, 

és ez nem igaz, egyszerűen nem igaz. Nem jár bűnügyi helyszínekre, és 

nem visel fegyvert. Soha nem is tette. Nem kap különleges 

telefonhívásokat, és nem vesz fel speciális egyenruhát vagy kezeslábast, 

és nem rohangál szuperspéci helyszínelő járművekkel, hogy rostszálak, 

ujjlenyomatok, DNS vagy marslakók után kutasson. A zsaruk és a 

helyszínelő technikusok csinálják ezt. A halottkémek és a rendőrségi 

orvosok végzik ezt. A régi időkben, amikor az élet egyszerűbb volt, és a 

közvélemény békén hagyta az igazságügyi orvostan embereit, akkor a 

Pete Marinóhoz hasonló gyilkossági nyomozók robogtak ki ócska 

tragacsukon a helyszínre, ahol saját maguk gyűjtötték be a bizonyítékot 

meg a nyomokat, és nem csak azt tudták, hogy mit szedjenek össze, 

hanem azt is, hogy mit hagyjanak hatra. 

Ne porszívózd össze az egész átkozott parkolót! Ne gyömöszöld bele 

a szerencsétlen nő teljes hálószobáját kétszáz literes műanyag 
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tasakokba, és ne hozz ide be minden szemetet! Mert az olyan, mintha az 

aranymosó az egész folyómedret hazavinné magával, ahelyett, hogy 

először gondosan átszitálná az iszapot. A manapság megtörténő 

rengeteg ostobaság nagy részét a lustaság gerjeszti. Ám más problémák 

is vannak, ennél jóval alattomosabbak, és Eise-nak minduntalan ott 

motoszkál a gondolatai közt, hogy talán mégis nyugdíjba kéne mennie. 

Nincs ideje arra, hogy pusztán a kutatás öröméért kutasson, és 

minduntalan azzal nyaggatják, hogy az adminisztratív munkának 

tökéletesnek kell lennie, csakúgy, mint az elemzésének. Sokat fáj a 

szeme, és nem tud aludni. Ritkán köszönik vagy dicsérik meg a 

munkáját, amikor egy ügy sikeresen lezárul és a bűnös megkapja, amit 

érdemel. Milyen világban élünk? Rosszabb lett. Igen, az lett. 

– Ha összefutsz Dr. Scarpettával – szólal meg ismét Eise –, kérdezz 

rá Marinóra. Ő és én jó haverok voltunk régebben, amikor még lejárt 

ide; mindig bedobtunk néhány sört a Jampec-csarnokban. 

– Itt van – mondja Kit. – Eljött a doktornővel. Tudod, kicsit furán 

érzem magam, kapar a torkom, és mindenem fáj. Remélem, nem kaptam 

el ezt az istenverte influenzát. 

– Hát itt van? Te szent tehén! Azonnal felhívom azt a fiút! Nos, 

halleluja! Szóval ő is a beteg lányon dolgozik. 

Gilly Paulssont most már így hívjak, már ha egyáltalán hívják 

valahogy. Könnyebb és egyszerűbb nem a valódi nevet használni, 

feltéve, hogy emlékszik rá valaki. Az áldozatok új nevet kapnak, az 

alapján, hogy hol találták meg őket, vagy hogy mit tettek velük. A 

kofferos hölgy. A kanálisos asszony. Az elföldelt újszülött. A 

patkányember. A leragasztott szájú pasi. Ami pedig ezeknek a halott 

embereknek a valódi, születésükkor kapott nevét illeti, legtöbbször Eise-

nak fogalma sincs róla. És jobban is szereti így. 

– Ha Scarpettának van valami ötlete arról, hogy a beteg lánynak 

miért van vörös, fehér és kék festék, no meg némi fura por a szájában, 

szóljon róla nekem is – mondja. – A festék nyilvánvalóan vörösre, 
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fehérre és kékre festett fém lesz. Találtam festetlen darabkákat is, 

csillogóan fényes fémdarabkákat. És még valamit. De nem tudom, hogy 

mi ez a még valami. – Ide-oda tologatja az anyagmaradványt a 

vizsgálótálcán, rögeszmésen próbálja megfejteni a titkát. – Lefuttatom 

rajta az energiadiszperzív spektrométert, és meglátjuk, milyen fémről 

van szó. Volt valami vörös, fehér vagy kék a beteg lány otthonában? 

Azt hiszem, mindenképpen cl kell csípnem ezt a Marino fiút, és meg 

kell hívnom néhány pofa hideg sörre. Uramatyám, nekem sem ártana 

néhány! 

– Ne beszélj előttem hideg sörről! – mondja Kit. – Hányingerem van. 

Tudom, hogy nem kaphatunk el semmit a mintavételi ecsetekről meg 

ragasztós felületekről meg az összes többiről. De néha mégis eszembe 

jut, hogy mikor zúdítják a nyakunkba azt a rengeteg szarságot a 

hullaházból. 

– Nem fogják. Azok az apró baktériumok már olyan élettelenek, mint 

az ajtószeg, amikor idekerülnek hozzánk – néz fel a nőre Eise. – Ha elég 

közelről szemügyre veszed őket, valamennyinek a nagylábujján 

megtalálod az induri-pinduri dögcédulát. Sápadtnak tűnsz, kislány – 

Gyűlöli, amiért kénytelen bátorítani munkatársa hirtelen támadt 

betegségérzetét. Magányos az élet idefent, amikor Kit nem nyüzsög 

mellette, ám a nő nem érzi jól magát. Ez egyértelmű. Nem lenne helyes, 

ha másként mutatná. – Miért nem tartasz egy kis szünetet, kislány? 

Megkaptad az influenza elleni oltást? Mire én eljutottam hozzájuk, már 

kifogytak belőle. 

– Ugyanígy jártam én is. Sehol nem tudtam beszerezni – mondja a 

nő, és feláll a székéről. – Azt hiszem, készítek egy forró teát. 
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22. 

Lucy nem szereti másokra hagyni a munkáját. Bármennyire is 

megbízik Rudyban, nem bízza rá a munkáját, manapság pedig 

semmiképpen sem; Henri miatt és amiatt, ahogy iránta érez. Így hát 

Lucy a dolgozószobájában üldögélve tanulmányozza saját kutatásának 

eredményét, az AUAR adatbázisából nyert, kinyomtatott eredményeket. 

Mindeközben a fülén fejhallgatóval futja végig a szomszédja, Kate 

banális telefonbeszélgetéseiről rögzített banális felvételeket. Csütörtök 

kora reggel van. 

Tegnap késő este Kate visszahívta. Üzenetet hagyott Lucy 

mobiltelefonján: „Sok puszi, és köszönöm a jegyeket. Ki az a medencés 

hölgy? Valaki híres?” Lucyhez valóban jár egy asszonyság a medencét 

takarítani, ám közel sem híres. Az ötvenes éveiben járó barna hajú 

asszonyság túl alacsony ahhoz, hogy jól álljon neki a szűk ruha vagy a 

szalmakalap, és sem nem filmcsillag, sem nem fenevad. Lucynek 

továbbra sincs szerencséje az AUAR-ral, ugyanis nem dobott ki 

egyetlen szóba jöhető jelöltet sem, ami viszont azt jelenti, hogy az 

automatizált ujjlenyomat-töredékegyeztetés sikertelenül zárult. A látens 

minták összevetésének eredményessége a totális vakszerencsén múlik, 

különösen akkor, ha az egyik ráadásul csak töredékminta. 

Az emberkéz mind a tíz ujjának egyedi a lenyomata. Ha nincs 

tízujjas fájl az adatbázisban, az AUAR keresője csak az azonosítatlan 

látens ujjlenyomatok között tud kutatni, feltéve, hogy az adott elkövető 

legalább kétszer szegett már törvényt, és mindkét helyszínen hagyott 

nyomott a jobb hüvelykjéről, és mindkét lenyomatot felvitték az AUAR 
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rendszerébe; a két mintának ezen felül teljesnek kell lennie, vagy ha 

mégsem, akkor mindkettőnek ugyanazt a rajzolattöredéket kell 

tartalmaznia. 

A látens ujjlenyomatok manuális vagy vizuális összehasonlítása 

azonban már egy másik történet, és ezúttal Lucy mellé szegődik a 

szerencse. A szemről készített rajzról nyert látens ujjlenyomat-töredék 

valóban megegyezik a Henrit ért támadás után a hálószobában talált 

ujjlenyomat-töredékkel. Mindez egyáltalán nem lepi meg Lucyt, ám 

nagyon örül a megerősítésnek. A fenevad, aki betört a házába, ugyanaz, 

mint az a fenevad, aki az ajtóra ragasztotta a szemet, és aki megkarcolta 

fekete Ferrariját, bár a kocsin nem találtak ujjlenyomatot. De hány 

fenevad rajzol szemeket? Biztos, hogy ő tette, viszont ezen egyezések 

nem árulják cl Lucynek a támadó személyazonosságát. Annyit tud 

csupán, hogy ugyanaz a fenevad okozza az összes bajt, és nincs tízujjas 

kartonja sem az AUAR-nál, sem sehol másutt, legalábbis egyelőre úgy 

tűnik, ám továbbra is Henri nyomát vizslatja, és valószínűleg nem tudja, 

hogy a fiatal nő már messze van innen. Vagy arra számít, hogy Henri 

visszajön, vagy legalább tudomást szerez legutóbbi akciójáról. 

A fenevad úgy okoskodik, hogy ha Henri legalább tud az ajtóra 

ragasztott rajzról, akkor ismét megijed és feldúlt lesz, s talán soha nem 

is tér vissza. A fenevad számára csupán az a fontos, hogy uralkodjon 

felette. Erről szól a becserkészés. Egy másik személy feletti 

uralkodásról. Bizonyos értelemben a leskelődő úgy ejti túszul az 

áldozatát, hogy egy ujjal sem ér hozzá, de vannak olyan esetek, amikor 

még csak nem is találkozik vele. Amennyire Lucy tudja, a fenevad soha 

nem találkozott Henrivel. Amennyire Lucy tudja. De mit is tud 

valójában? Rohadtul keveset. 

Újabb nyomtatott adatokat fut át, melyek ezúttal egy másik 

számítógépes adtabázisból származnak, amit előző éjjel futtatott le, s 

most azon tűnődik, hogy felhívja-e a nagynénjét. Már jó ideje nem hívta 

fel Scarpettát, és valójában ezt nem lehet megmagyarázni, bár Lucy 
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számos kifogást gyártott. Ő és a nagynénje idejük túlnyomó részét Dél-

Floridában töltik, nem egészen egyórányi autóútra egymástól. Scarpetta 

tavaly nyáron költözött Del Rayből Los Olasba, és Lucy mindössze 

egyszer látogatta meg új otthonában, mégpedig hónapokkal ezelőtt. 

Minél több idő telik el, annál nehezebb felhívnia a nagynénjét Ki nem 

mondott kérdések feszülnek majd közöttük, és igen kínos lesz, ám Lucy 

úgy dönt, nem lenne helyes, ha az adott körülmények között nem hívná 

fel. Így hát megteszi. 

– Ez a reggeli ébresztőd – szól bele a telefonba, amikor nagynénje 

felveszi. 

– Ha ez a legtöbb, ami tőled telik, akkor legalább ne járasd senkivel a 

bolondját! – válaszolja Scarpetta. 

– Mit akar ez jelenteni? 

– Egyáltalán nem olyan a hangod, mint egy recepciósé, és különben 

sem kértem ébresztőt. Hogy vagy? És főképp, hol vagy? 

– Még mindig Floridában – válaszolja Lucy 

– Még mindig? Megint készülsz valahova? 

– Nem tudom. Talán. 

– És hová? 

– Még nem tudom – mondja Lucy. 

– Rendben. Min dolgozol éppen? 

– Egy becserkészős ügyön – válaszolja Lucy. 

– Azok nagyon kemények. 

– Nem viccelek. Ez pedig különösen. De nem beszélhetek róla. 

– Soha nem teheted. 

– Te sem beszélsz a munkádról – védekezik Lucy. 

– Rendszerint nem. 

– Akkor meg miért panaszkodsz 

– Nem panaszkodom. Mikor látlak? Szeptember óta nem 

találkoztunk. 
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– Tudom. Mit csinálsz Richmond nagy, csúnya városában? –kérdezi 

Lucy. – Manapság min marakodnak odafenn? Valami új emlékművön? 

Vagy talán azon, hogy a gát legújabb graffitija művészeti remekmű-e 

vagy sem? 

– Azt próbálom kitalálni, mi a helyzet ennek a kislánynak a 

halálával. Úgy volt, hogy tegnap este Dr. Fieldinggel vacsorázom. 

Emlékszel rá, ugye? 

– Ó, hát persze! Hogy van? Nem tudtam, hogy még mindig ott 

dolgozik. 

– Nem túl lelkesen – válaszolja Scarpetta. 

– Emlékszel arra, amikor el szokott vinni a saját edzőtermébe, és 

együtt emeltük a súlyokat? 

– Már nem edz. 

– Az ördögbe! Meg vagyok döbbenve! Hogy Jack már nem edz? Ez 

olyan… nos, nem tudom, milyen. Gondolom, nem hasonlítható 

semmihez. Szóhoz sem jutok a megdöbbenéstől. Látod, mi történik, 

amikor elmész valahonnan? Minden és mindenki darabokra esik. 

– Ma reggel nem tudsz levenni a lábamról a hízelgéseddel. Nem túl 

jó a hangulatom – válaszolja Scarpetta. 

Lucybe belenyilall a bűntudat. Az ő hibája, hogy Scarpetta nincs 

Aspenben. 

– Beszéltél Bentonnal? – kérdezi Lucy mintegy mellékesen. 

– Nagyon dolgozik valamin. 

– De ez még nem jelenti azt, hogy nem hívhatod fel. – A bűntudat 

acélujjakkal markol Lucy gyomrába. 

– Pillanatnyilag pontosan azt jelenti. 

– Ő mondta neked, hogy ne hívd? – Lucy maga elé képzeli Henrit 

Benton lakásán. Minden bizonnyal hallgatózna. Igen, azt tenné, és a 

bűntudattól meg az aggodalomtól rátör a hányinger. 
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– Tegnap este elmentem Jackhez, de nem nyitotta ki az ajtót – vált 

Scarpetta témát. – Valahogy az volt az érzésem, hogy otthon van, de 

nem nyitott ajtót. 

– Mit tettél? 

– Elmentem. Talán elfelejtette. Az biztos, hogy neki is megvan a 

maga baja. Egyértelműen túl van terhelve. 

– Biztos, hogy nem erről van szó. Valószínűleg nem akart találkozni 

veled. Talán az ő számára már túl késő van ahhoz, hogy találkozzon 

veled. Talán túlságosan el van cseszve minden. Gondoltam, segítek egy 

kicsit, így végeztem némi háttérkutatást Dr. Joel Marcusról – mondja 

aztán Lucy. – Tudom, hogy nem kértél meg rá. De valószínűleg nem is 

tetted volna, igazam van? 

Scarpetta nem válaszol. 

– Nézd, ő valószínűleg pokolian sokat tud rólad, Kay néni. Ennyi 

erővel te is megtudhatsz róla néhány dolgot – mondja, de a lelkébe mar 

valami. Nem tehet arról, ahogy érez, és most mérges és megsebzett. 

– Rendben – egyezik bele Scarpetta. – Nem hiszem, hogy ez helyes 

volna, de ennyi erővel akár el is mondhatod. Én leszek az első, aki 

elismeri, hogy nem könnyű együtt dolgozni vele. 

– Az a legérdekesebb – vág bele Lucy, s kissé jobban érzi magát –, 

hogy milyen keveset lehet tudni róla. Ennek a fickónak nincs élete. 

Charlottesville-ben született, az apja tanító, az anyja 1965-ben 

autóbalesetben meghalt. Középiskola után a virginiai egyetemre ment 

felsőfokú alapképzésre, aztán orvosira; szóval ízig-vérig virginiai, ott is 

szerezte a szakképesítését, ám egészen addig nem dolgozott az állam 

igazságügyi orvos szakértői rendszerében, amíg négy hónappal ezelőtt 

ki nem nevezték vezetőnek. 

– Én is pontosan meg tudtam volna neked mondani, hogy tavaly nyár 

előtt egy napot sem dolgozott Virginia igazságügyi orvos szakértői 

rendszerében – mondja Scarpetta. – Ezért nem kellett volna kiállítanod 

méregdrága háttércsekket vagy feltörnöd a Pentagon rendszerét vagy 
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bármit, amit azért tettél, hogy megszerezd az információt. Nem vagyok 

biztos benne, hogy tényleg végig kell-e hallgatnom. 

– Mellesleg pedig a vezetői kinevezése – folytatja Lucy – teljesen 

bizarr, semmi értelme nincs. Egy darabig magánpatológus volt valami 

kis marylandi kórházban, de nem volt a törvényszéki szakmai testület 

tagja, sőt le sem államvizsgázott ebből a szakirányból, csak a negyvenes 

évei elején, mi több, elsőre el is hasalt. 

– Hol szerezte a szakmai gyakorlatát? Oklahomában, a városban – 

feleli Lucy. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy jó az, ha végighallgatom mindezt. 

– Egy ideig törvényszéki kórboncnok volt Új-Mexikóban, de nem 

tudom mit csinált '93-tól '98-ig azt leszámítva, hogy elvált egy 

ápolónőtől. Gyerekek nincsenek. '99-ben St. Louisba költözött, és az 

ottani halottkémi hivatalban dolgozott egészen addig, amíg át nem 

cuccolt Richmondba. Tizenkét éves Volvóval jár, és soha nem volt saját 

háza. Talán érdekel, hogy most Henrico megyében bérel egy házat, nem 

messze a Fűzfaliget bevásárlóközponttól. 

– Nem kellene ezt hallgatnom – mondja Scarpetta. – Ennyi elég volt. 

– Soha nem tartóztatták le. Gondoltam, nem árt, ha ezt is tudod. 

Néhány közlekedési szabálysértés, semmi komoly. 

– Ez nem helyes – mondja Scarpetta. – Nem kellene ezt hallgatnom. 

– Semmi probléma – válaszolja Lucy azon a hangon, ami 

automatikusan rátör, amikor a nagynénje belegázol a lelkébe vagy 

megbántja. – Nagyjából amúgy is ennyi. Sokkal többet megtudhatnék, 

de előzetesen ennek néztem utána. 

– Lucy, tudom, hogy segíteni próbálsz. Csodálatos vagy. Nem 

szeretném, ha te erednél a nyomomba. És Marcus nem jó ember. Isten 

tudja, mik a tervei, de amíg nem találunk valamit, ami közvétlenül etikai 

vagy szakmai problémát vet fel vagy olyasmit, amitől veszélyessé 

válhat, addig nem kell ismernem az életét. Érted? Kérlek, ne áss elő 

semmi mást! 
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– Már most tudjuk, hogy veszélyes – mondja Lucy ugyanazon a 

megbántott hangon. – Emelj egy hozzá hasonló lúzert hatalmi 

pozícióba, s azonnal veszélyessé válik. Te jó isten! Ki a pokol nevezte 

ki? És miért? El sem tudom képzelni, mennyire gyűlölhet téged! 

– Nem akarok erről beszélni. 

– A kormányzó nő – folytatja Lucy. – Mi a pokolért nevezne ki egy 

női kormányzó egy hozzá hasonló lúzert? 

– Nem akarok erről beszélni. 

– Az esetek felénél természetesen nem a politikusok döntenek. Ők 

csak aláírják a papírokat, s a kormányzónak valószínűleg kisebb gondja 

is nagyobb ennél. 

– Lucy, azért hívtál csak, hogy felzaklass? Miért teszed ezt velem? 

Kérlek, ne tedd! Amúgy is elég nehéz ez az időszak nekem. 

Lucy elnémul. 

– Lucy? Ott vagy? – kérdezi Scarpetta. 

– Itt vagyok. 

– Gyűlölöm a telefont – mondja Scarpetta. – Nem láttalak 

szeptember óta. Úgy érzem, kerülsz. 
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23. 

A nappalijában ül, nyitott újsággal az ölében, amikor meghallja a 

közeledő szemetesautót. 

A jármű a dízelmotorok tipikusan mély, jellegzetes hangján berreg. 

A teherkocsi megáll az autófeljáró végén, s a hidraulikus emelőkar 

nyikorgása belemerül a dízelautó pufogásába, majd hengeres kukák 

csörrennek a hatalmas szemétszállító fémoldalán. Aztán a megtermett 

férfiak komótosan a kocsifeljáró mellé lökik az üres kukákat, s a kocsi 

továbbdübörög az utcán. 

Dr. Marcus méretes, klasszikusan kipárnázott bőrszékben üldögél a 

nappalíjában, szédül, lélegezni is alig képes, a szíve a torkában dobol az 

iszonyattól, s ő csak vár. Mindig hétfőn és csütörtökön, fél kilenc táján 

gyűjtik be a szemetet Westham Greenben, a felső középosztály által 

lakott negyedben, ami Henrico megyében, a várostól közvetlenül 

nyugatra fekszik. Ezen a két napon, amikor a szemétszállítók jönnek, 

mindig késik az értekezletről, és nem olyan régen egyáltalán nem ment 

dolgozni azon a két napon, amikor a nagy kocsi és rajta a nagy emberek 

eljöttek. 

Közhigiénia-karbantartó munkatársaknak hívják most már magukat, 

nem pedig szemeteseknek, de mit sem számít, hogy miként nevezik 

magukat, vagy hogy mi a politikailag korrekt elnevezés, vagy hogy 

mások minek hívják a nagy, sötét embereket nagy, sötét ruhájukban és 

nagy bőrkesztyűikben. Dr. Marcust halálra rémítik a szemétbegyűjtők 

meg a teherautóik, és fóbiája csak súlyosbodott azóta, hogy négy 

hónappal ezelőtt ideköltözött, és egészen addig nem hajlandó a 
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szemétbegyűjtési napokon kilépni a házából, amíg a kocsi meg rajta az 

emberek el nem mentek. Némiképp javult az állapota azóta, hogy 

elkezdett Charlottesville-ben pszichiáterhez járni. 

Dr. Marcus a székében ül, és várja, hogy lecsillapodjon a szívverése, 

alábbhagyjon a szédülés meg a hányinger, és az idegei abbahagyják a 

lüktetést, majd feláll – még mindig pizsamában, köntösben és 

papucsban van. Nincs értelme a szemétbegyűjtés előtt átöltöznie, mivel 

olyan erősen izzad, mialatt rettegve várja a hatalmas teherkocsi súlyos, 

acélos csörömpölését, meg súlyos embereinek förtelmes, gurgulázó 

torokhangját, hogy mire elmennek, ő csuromvizes, reszket a jeges 

verítéktől, még a körmei is belekékülnek. Dr. Marcus végigsétál 

nappalija tölgyfa padlóján, s az ablakon át kinéz a kocsifeljárója szélére 

hanyagul odavetett szemeteskukákra, majd a borzalmas zörej után fülel, 

hogy megbizonyosodjon afelől, a szemétszállító kocsi nincs a közelben 

és nem is tart az ő irányába, s annak ellenére tesz így, hogy pontosan 

ismeri a negyed szemétszállítási útvonalát. 

Mostanra már a kocsi és rajta az emberek többször is megálltak és 

elindultak, leugrálva a jármű hátuljáról, majd vissza, és már tőle 

többutcányira ürítgetik a kihelyezett kukákat, és addig folytatják eme 

tevékenységüket, míg végül lekanyarodnak a Patterson sugárútra, és Dr. 

Marcus nem tudja, hogy onnan hova mennek, de nem is érdekli, feltéve, 

hogy nem jönnek vissza. Kibámul a véletlenszerűen elhelyezett 

kukákra, majd úgy dönt, hogy még nem biztonságos kimenni. Amúgy 

sincs kedve ezt megtenni, így visszasétál a hálószobájába, s ellenőrzi, 

hogy a riasztó még mindig be van-e kapcsolva, majd ledobálja magáról 

átizzadt köntösét és pizsamáját, s beáll a zuhany alá. Nem fürdik sokáig, 

ám amikor tisztának érzi magát és átmelegedett, megtörölközik és 

felöltözik, hálát ad azért, hogy a roham elmúlt, és gondosan ügyel arra, 

nehogy azon kezdjen el morfondírozni, mi történne, ha a roham 

nyilvánosság előtt, váratlanul törne rá. Nos, nem fog. Amíg otthon van 
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vagy az irodája közelében, magára zárhatja az ajtót, és biztonságban 

kivárhatja, amíg elvonul a vihar. 

A konyhába érve narancsszínű pirulát kap be. Ma reggel már bevett 

ugyan egy Klonopint meg az antidepresszáns tablettáját, ám úgy dönt, 

újabb félmilligrammnyi Klonopinra van szüksége. Az elmúlt néhány 

hónapban rászokott a napi három milligrammra, és egyáltalán nem örül 

annak, hogy benzodiazepine-függő lett. A pszichiátere Charlottesville-

ben azt mondja, nem kell aggódnia. Egészen addig, amíg Dr. Marcus 

nem fogyaszt alkoholt vagy más kábítószert – és ő egyikkel sem él –, 

semmi problémát nem okozhat a Klonopin. Inkább szedje ezt, semmint 

hogy úgy megnyomorítsák a pánikrohamok, hogy bezárkózzon a 

házába, és elveszítse a munkáját, vagy megalázó helyzetbe hozza 

nyilvánosság előtt magát. Nem engedheti meg magának, hogy elveszítse 

a munkáját, sem azt, hogy megszégyenüljön. Nem gazdag, mint 

Scarpetta, és soha nem lenne képes elviselni azokat a megaláztatásokat, 

amelyeken a nő szemmel láthatóan könnyedén képes túltenni magát. 

Mielőtt megörökölte a doktornő vezető igazságügyi orvos szakértői 

pozícióját Virginiában, nem volt szüksége sem Klonopinra, sem 

antidepresszánsra, de most komorbidzavara van, legalábbis a 

pszichiátere szerint, ami azt jelenti, hogy nem egy, hanem két pszichés 

rendellenesség mutatható ki nála. St. Louisban csak néha nem tudott 

munkába menni, és szinte soha nem utazott, de alapvetően rendben volt. 

Scarpetta előtt az élet élhető volt. Ismét kinéz a nappali ablakán a 

termetes szemeteskukákra, s fülel, a teherautó meg az embereinek 

zajaira figyelve, de nem hallja őket. Belebújik öreg, szürke 

gyapjúfelöltőjébe s hozzá szintén régi, fekete disznóbőr kesztyűt húz, 

majd néhány másodpercre megáll a bejárati ajtóban, hogy kitapasztalja, 

hogyan érzi magát. Úgy tűnik, minden rendben, ezért kikapcsolja a 

riasztót, és kinyitja az ajtót. Szaporán lépdel a kocsifeljáró végéig, s 

folyamatosan kémlel az utca mindkét irányába a szemétszállító kocsi 

után, de sem nem latja, sem nem hallja, és jól érzi magát, miközben a 

kukákat a garázs mellé görgeti, mert ott a helyük. 
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Visszaballag a házba, leveszi a nagykabátot meg a kesztyűt, s most 

már sokkal nyugodtabb, szinte boldog; alaposan megmossa mindkét 

kezét, s eközben gondolatai visszatérnek Scarpettához, és meg mindig 

nyugodt és jókedvű, mert a maga módján fogja intézni a dolgait, úgy 

ahogy neki megfelel. Az elmúlt hónapokban mást sem hallott, csak azt, 

hogy Scarpetta így meg Scarpetta úgy, és mivel nem ismerte, nem is 

panaszkodhatott emiatt. Amikor az egészségügyi biztos azt mondta, 

hogy „Az ő nyomába nehéz érni, az ön számara valószínűleg lehetetlen 

is lenne, és még mindig vannak néhányan, akik már pusztán azért sem 

lesznek hajlandóak önt tisztelni, mert ön nem ő.” – Dr. Marcus egy szót 

sem szólt, mert mit is mondhatott volna? Nem ismerte. 

Amikor az új kormányzó azzal tetézte a megtiszteltetést, hogy a 

kinevezése után meghívta Dr. Marcust az irodájába egy kávéra, le 

kellett mondania a találkozót, mert a kormányzóasszony egy hétfő 

reggeli fél nyolcas időpontra egyeztette a találkozót, ami Westham 

Greenben a szemétbegyűjtés napja és időpontja. Természetesen nem 

mondhatta el, miért nem kávézhat vele, de szóba sem jöhetett, 

egyszerűen lehetetlen volt, és most eszébe jut, ahogy a nappalijában 

ücsörögve hallgatta a teherkocsit meg annak megtermett embereit, s 

azon tűnődött, mit tartogat számára az élet Virginiában azután, hogy 

visszautasította a kormányzó kávémeghívását, aki ráadásul no, és 

valószínűleg amúgy sem tisztelné őt, mert ő nem nő és nem Scarpetta. 

Dr. Marcus nem tudhatja biztosan, hogy az új kormányzó Scarpetta 

csodálója-e, de valószínűleg az. Fogalma sem volt arról, hogy mi vár rá, 

amikor elfogadta a vezetői kinevezést és ideköltözött St. Louisból, 

hátrahagyva egy irodát, mely tele volt női halottkémmel és rendőrségi 

orvossal, akik mindannyian ismerték Scarpettát, és akik azt magyarázták 

neki, hogy milyen szerencsés ember is ő, hogy megörökölheti a 

pozícióját, mivel a doktornőnek köszönhetően Virginiában van az 

Egyesült Államok legjobb igazságügyi orvos szakértői rendszere, és 

nagy kár, hogy nem jött ki az akkori kormányzóval, azzal, aki kirúgta. 

És az irodájában a nők mind arra bátorították, hogy vállalja el Scarpetta 
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egykori munkakörét. Azt akarták, hogy eltűnjön. Tisztában volt vele. Ha 

megfeszítették volna őket, sem tudtak volna rájönni arra, hogy annyi 

lehetséges jelölt közül miért pont utána érdeklődnek annyira 

Virginiából, hacsak azért nem, mert kerüli a nyílt konfrontációt, nem 

politizál és gyakorlatilag észrevehetetlen. 

Tisztában volt azzal, mit pletykálnak akkoriban a nők az irodájában. 

Összesúgtak a háta mögött, és amiatt aggódtak, hogy képtelen lesz élni 

a lehetőséggel, s a nyakukon marad, és Dr. Marcus pontosan tudta, 

miről pletykálnak akkoriban. 

Így hát Virginiába költözött, és alig egy hónappal később 

elszalasztottá a nagy esélyt a kormányzónál, mégpedig a 

szemétbegyűjtés miatt, ám mindezért Scarpettát okolta. Átok ült rajta a 

nő miatt. Mindenki csak a doktornőről beszélt, őrá meg panaszkodtak, 

mert ő nem Scarpetta. Alig kezdett el dolgozni, amikor már szívből 

meggyűlölte a nőt és mindent, amit addig elért, és mestere lett annak, 

hogy utálatát apró, alig észrevehető módokon fejezze ki; elhanyagolt 

mindent, amit Scarpettának tulajdonítottak egykor, legyen szó 

festményről, növényről, könyvről, kórboncnokról vagy akár halott 

páciensről, aki jobban járt volna, ha még mindig Scarpetta a vezető. 

Mániákusan próbálta bebizonyítani, hogy a doktornő mítosz csupán, 

ámítás és kudarc, ám egy tökéletes idegent nem tudott tönkretenni. Még 

csak egy rossz szót sem mondhatott rá, mert nem ismerte. 

Aztán Gilly Paulsson meghalt, s az apja felhívta az egészségügyi 

biztost, aki pedig a kormányzót, aki meg azonnal tárcsázta az FBI 

igazgatóját, és mindezt csupán azért, mert a kormányzó a Nemzeti 

Terrorista Bizottság elnöke, és Frank Paulssonnak kapcsolatai vannak a 

Nemzetbiztonsági Minisztériumban, és hát nem lenne-e szörnyű, ha 

kiderülne, hogy a kis Gillyt az Egyesült Államok kormányának 

valamelyik ellensége ölte meg? 

Az FBI-nál gyorsan arra jutottak, hogy az ügy megérdemel egy 

kivizsgálást, és a hivatal pillanatok alatt felvette a kapcsolatot a helyi 
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rendőrséggel. Hamarosan halvány gőze sem volt senkinek arról, hogy ki 

mit csinál, és a bizonyítékok egy része a helyi laboratóriumokba került, 

egy másik része pedig a nyomozóhivatal laborjaiba, egy harmadik 

részüket pedig egyáltalán nem is gyűjtötték be, s Dr. Paulsson nem 

akarta, hogy Gilly holtteste kikerüljön a hullaházból, amíg az ügy 

valamennyi részlete nem válik ismertté. Ehhez a kuplerájhoz társult Dr. 

Paulsson működésképtelen kapcsolata különélő feleségével, és igen 

hamar bekövetkezett az, hogy ennek a kis tizennégy éves senkinek a 

halála olyannyira el volt cseszve és át volt itatva politikával, hogy Dr. 

Marcusnak nem maradt más választása, mint megkérdezni az 

egészségügyi biztost, hogy mit kellene tenni. 

– Be kell vetnünk egy nagyágyút – mondta az egészségügyi biztos. – 

Még mielőtt igazán rosszra fordulnának a dolgok. 

– Már így is elég rosszak – jegyezte meg Dr. Marcus. – Abban a 

pillanatban, hogy a richmondi rendőrség meghallotta, hogy az FBI-t is 

bevonták, fedezéket keresve kihátráltak. És a hab a tortán, hogy 

fogalmunk sincs, mi ölte meg azt a lányt. Úgy vélem, gyanús a halála, 

de nem tudjuk megállapítani az okát. 

– Konzultánsra van szükségünk. Azonnal. Valami külsősre. Valakire, 

aki elviszi a balhét, ha erre kerül sor. Ha a kormányzó túl sok szart kap 

ebből az ügyből, úgy értem, nemzeti szart, fejek fognak a porba hullani, 

és nem az enyém lesz az egyetlen, Joel. 

– Mit szólna Dr. Scarpettához? – csúszott ki Dr. Marcus száján, s őt 

magát is meglepte, hogy mindenféle előzetes megfontolás nélkül 

röppent fel szájáról a doktornő neve. Felvetése keresetlen és gyors volt. 

– Kitűnő ötlet! Mintegy belülről sugalmazott – ismerte el az 

egészségügyi biztos. – Ismeri? 

– Nagyon hamar meg fogom – válaszolta Dr. Marcus, s őt magát is 

meglepte, milyen briliáns stratéga. 

Ez előtt a pillanat előtt nem is tudta, hogy ilyen briliáns stratéga, ám 

az a tény, hogy soha nem kritizálta Scarpettát, és hogy soha nem 
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találkozott vele, védelmet nyújtott számára a rosszindulatú 

feltételezések ellen, amikor kitörő lelkesedéssel a doktornőt javasolta 

tanácsadónak. Mivel soha egyetlen rossz szót nem szólt rá, ő maga is 

felhívhatja, amit meg is tett azon a napon, alig két nappal ezelőtt. 

Hamarosan eljön a pillanat, amikor megismeri Scarpettát, ó igen, meg 

fogja, s akkor már kritizálhatja és megalázhatja, s azt tesz majd vele, 

amit csak akar. 

Őt fogja hibáztatni mindenért, ami rosszul sült el Gilly Paulssonnál 

meg a VIOSZH-nál meg minden egyéb felmerülő piszlicsáré dolognál, s 

a kormányzó hamarosan el fogja felejteni, hogy Dr. Marcus lemondta a 

kávémeghívását. Ha újra meghívja, és történetesen a reggel fél kilencet 

választaná egy hétfői vagy csütörtöki napon, akkor Dr. Marcus 

egyszerűen közli a kormányzóasszony titkárával, hogy a VIOSZH-nál 

reggel 8.30-kor kezdődik az értekezlet, és megkérdezi, nem tehetnék-e a 

találkozót későbbre, mivel rendkívül fontos, hogy jelen legyen a 

megbeszélésen. Nem tudja, miért nem jutott ez eszébe már először is, de 

legközelebb pontosan tudni fogja, hogy mit mondjon. 

Dr. Marcus felkapja a telefonkagylót a nappalijában, és kinéz az üres 

utcára, megkönnyebbülve attól, hogy három napig nem kell törődnie a 

szemétbegyűjtéssel, és igen jól érzi magát, miközben végiglapozza az 

apró, fekete címjegyzéket, melyet olyan régóta használ, hogy a benne 

szereplő nevek és számok fele már át van firkálva, mert elévült. 

Tárcsáz egy számot, közben ismét kinéz az utcára, s észreveszi a 

háza előtt elhajtó ősöreg, kék Chevrolet Impalát, s erről eszébe jut, 

amikor hajdanán az anyja szokott elakadni öreg, fehér Impalájával a 

hóban a hegy lábánál, minden egyes télen ugyanannak a hegynek a 

lábánál, Charlottesville-ben, ahol a gyerekkorát töltötte. 

– Scarpetta – hangzik fel a doktornő hangja a telefonban. 

– Dr. Marcus vagyok – mondja sokat gyakorolt, kimért és 

parancsolgató, ám elég kellemes hangján, s való igaz, igen sokszínű 

hangja van, ám most az elég kellemeset választotta. 
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– Igen – válaszolja a doktornő. – Jó reggelt. Remélem, Dr. Fielding 

tájékoztatta önt arról, hogy újraboncoltuk Gilly Paulssont. 

– Attól tartok, megtette. Tudatta velem az ön véleményét is – 

mondja, s ízlelgeti az „ön véleményét” szavakat, azt kívánva, bárcsak 

láthatná az arcát, mivel az „ön véleménye” szavak tipikusan úgy 

hangzanak, mintha egy ravasz ügyész mondta volna. A védőügyvéd 

azonban az „ön végkövetkeztetése” kifejezést használná, mivel ez 

utóbbi a szakértelem és a tapasztalat megerősítése, míg a „vélemény” 

nem más, mint alig palástolt támadás. – Azon tűnődöm, hogy ön is 

hallott-e az anyagmaradványról – mondja aztán, s eszébe jut az e-mail, 

amit tegnap kapott attól az örök alkalmatlankodó Június Eise-től. 

– Nem – válaszolja a doktornő. 

– Meglehetősen szokatlan – mondja baljóslatúan. – Ezért is hívtam 

össze az értekezletet – mondja Dr. Marcus, aki már tegnap körbeküldte 

a tájékoztatót, de a doktornőnek csak most említi. – Szeretném, ha ma 

reggel fél tízre bejönne az irodámba. – Tekintetével követi az öreg, kék 

Impalát, amint két házzal lejjebb behajt az egyik kocsifeljáróra, s azon 

tűnődik, miért állt meg ott és vajon kié lehet. 

Scarpetta habozik, mintha ez az utolsó pillanatban történő indítvány 

nem volna a kedvére való, aztán így felel: 

– Természetesen. Fél órán belül ott vagyok. 

– Megkérdezhetem, mit csinált tegnap délután? Nem láttam a 

hivatalban – érdeklődik a férfi, s közben az idős, fekete asszonyt figyeli, 

aki kikászálódik az öreg, kék Impalából. 

– Elvégeztem az adminisztrációs feladatokat és tömérdek 

telefonhívást. Miért, szüksége lett volna valamire? 

Dr. Marcus kissé kábának és zavarosnak érzi a fejét, ahogy az idős, 

fekete asszonyt és az öreg, kék Impalát bámulja. A nagy Scarpetta azt 

kérdezi tőle, hogy szüksége van-e valamire, mintha neki dolgozna. De 

tényleg neki dolgozik. Pillanatnyilag igen. Ő maga is alig tudja elhinni. 
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– Pillanatnyilag semmire nincs szükségem öntől – mondja. – 

Találkozunk az értekezleten! – Azzal le is teszi a telefont, és 

hihetetlenül nagy élmény számára, hogy lecsaphatja a kagylót. 

Fűzős, ódivatú, barna cipőjének sarka hangosan koppan a tölgyfa 

padlón, ahogy a konyhába lépked, ahol újabb adag koffeinmentes kávét 

tesz fel. Az első adag nagy része kárba veszett, mert túlságosan 

aggódott a szemétszállító autó és a rajta lévő emberek miatt, s 

megfeledkezett a kávéról, ami túlfőtt, így az egészet kiöntötte a 

mosogatóba. Felteszi a kávét, majd visszasétál a nappaliba, hogy tovább 

figyelje az Impalát. 

Most is ugyanazon az ablakon bámul kifelé, amin máskor is szokott – 

a kedvenc bőrszékével szemben lévőn –, s tovább tanulmányozza az 

idős, fekete asszonyt, aki most több táskányi élelmiszerárut cibál ki az 

Impala hátsó üléséről. Csak a házvezetőnő lehet – gondolja –, s 

egyszerre bosszantani kezdi, hogy egy fekete házvezetőnő ugyanolyan 

kocsival jár, mint amilyenen az anyja járt, amikor ő még gyerek volt. 

Akkoriban szép autónak számított. Nem mindenkinek volt fehér 

Impalája, az oldalán kék csíkkal, s ő igen büszke volt rá; kivéve akkor, 

amikor elakadt a hóban a hegy lábánál. Az anyja nem volt jó sofőr. Nem 

lett volna szabad megengedni, hogy azt az Impalát használja. Az Impala 

egy afrikai antilop-fajta után kapta a nevét, amely hatalmasakat ugrik és 

rendkívül ijedős, s az ő anyja már akkor is elég ideges volt, amikor 

csupán a saját két lábán állt. Semmi szükség nem volt arra, hogy 

olyasvalaminek a kormánya mögé üljön, amelyet egy afrikai antilopról 

neveztek el, ami duzzad az izomtól, és amire a legkisebb fuvallat is 

képes frászt hozni. 

Az öreg házvezetőnő lassan mozog, összeszedi a műanyag 

bevásárlószatyorban lapuló holmikat az Impala hátsó üléséről, majd 

öreg, megfáradt totyogással ingázik az autótól a ház mellékajtajáig, 

majd vissza, s újabb adag táskát nyalábol fel, végül csípőjével belöki a 

kocsi ajtaját. Szép autó volt ez valamikor, gondolja Dr. Marcus, 
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továbbra is kifelé bámulva az ablakon. A házvezetőnő Impalája legalább 

negyvenéves, de szemmel láthatóan jó állapotban van, és nem 

emlékszik, mikor látott utoljára '63-as vagy '64-és Impalát. Jelentősnek 

találja, hogy épp ma lát egyet, bár nem tudja megfogalmazni, mi is a 

jelentősége, így visszaballag a konyhába a kávéjáért. Ha vár még húsz 

percet, akkor az orvosai már a boncolások kellős közepén fognak 

tartani, s neki nem kell beszélnie senkivel. A szíve ismét hevesebben 

pulzál, ahogy vár. Idegei is újra kezdik vad táncukat. 

Először a koffeinmentes kávéba szorult leheletnyi koffeint hibáztatja 

szívzakatolása, reszketegsége és izomrángásai miatt, ám hamarosan 

rádöbben, hogy valami másról van szó. Eszébe jut az utca túloldalán 

veszteglő Impala, s ettől még jobban felkavarodik, kijön a sodrából, s 

azt kívánja, bárcsak ne jött volna erre a házvezetőnő, pont ma, amikor a 

szemétbegyűjtés miatt itthon kell lennie. Visszaballag a nappaliba, 

lehuppan nagy bőrszékébe és hátradől, megpróbál ellazulni, ám a szíve 

olyan erősen zakatol, hogy látja, amint fehér inge eleje is hullámzik tőle, 

így aztán lehunyja a szemét, és mélyeket lélegzik. 

Már négy hónapja lakik itt, de nem látta még az Impalát. Maga elé 

képzeli a vékony, kék kormánykereket, melyhez nem tartozik légzsák, 

meg a kék kesztyűtartót az anyósülés előtt, amely nincs kipárnázva és 

amihez szintén nem tartozik légzsák, meg az öreg, kék biztonsági övet, 

ami csak derékvonalban fog, mert a vállheveder ebbe a szériába még 

nincs beépítve. Maga elé képzeli az Impala belterét, de mégsem az utca 

túloldalán parkoló Impalát látja, hanem a fehéret, melynek kék csík fut 

lefelé az oldalán; az anyjáét. Kávéja elfeledetten és kihűlve árválkodik a 

nagy bőrszéke melletti asztalon, s ő lehunyt szemmel ismét hátradől. 

Néhányszor feláll, hogy kinézzen az ablakon, és amikor már nem látja a 

kék Impalát, bekapcsolja a riasztót, bezárja a házat, s elindul a garázs 

felé. Ekkor nyilall belé a rettenet, hogy talán az Impala nem is létezik, 

és nem is volt ott a ház előtt; de ott volt, hát persze, hogy ott volt. 
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Néhány perccel később lassan gördül végig az utcán, megáll néhány 

házzal lejjebb a bejárati ajtó előtt, s üveges tekintettel mered arra a 

kocsifeljáróra, ahol a kék Impalát meg a bevásárlószatyrokat cipelő 

idős, fekete házvezetőnőt látta. A Volvóban ül, melynek minden létező 

személygépjármű közül a legmagasabb a biztonsági besorolása, és az 

üres kocsifeljárót bámulja, majd végül ráfordul, és kiszáll. Divatjamúlt, 

ám jól öltözött hosszú, szürke felöltőjében, szürke kalapjában és fekete, 

disznóbőr kesztyűjében, amit már St. Louisban is hordott, és ahogy 

megnyomja a bejárati ajtó csengőjét, tudja jól, hogy eléggé tiszteletet 

parancsoló a megjelenése. Kicsit kivár, aztán újra csenget, s az ajtó 

végül kinyílik. 

– Segíthetek? – kérdi az ajtót kinyitó nő, aki úgy ötvenéves lehet, és 

sportos szabadidőruhát meg hozzá illő edzőcipőt visel. Udvarias, de 

nem mondhatná túl barátságosnak. 

– Joel Marcus vagyok – mutatkozik be elég kellemes hangján. – Itt 

lakom az utcában, és nem sokkal ezelőtt történetesen észrevettem egy 

igen öreg, kék Impalát a kocsifeljáróján. – Felkészült rá, hogy ártatlan 

arccal szabadkozzon amiatt, hogy talán összetévesztette a nő házát egy 

másikkal, ha az azt mondja, hogy semmilyen igen öreg, kék Impaláról 

nem tud. 

– Ó, Mrs. Walkeré lesz! Ősidők óta ezzel jár. Egy vadonatúj 

Cadillacre sem cserélné el – mosolyog rá a némiképp ismerős 

szomszédasszony, s Dr. Marcus ettől rendkívül megkönnyebbül. 

– Értem – mondja. – Csupán érdeklődtem. Gyűjtöm a régi autókat. 

Nem gyűjti az autókat, sem az öregeket, sem másmilyeneket, de hála 

istennek, nem képzelődött. Természetesen nem. 

– Hát, az a darab biztos nem kerül be a gyűjteményébe? –mondja a 

nő vidáman. – Mrs. Walker imádja azt a kocsit. Nem hiszem, hogy 

hivatalosan találkoztunk volna, ám tudom, kicsoda ön. Ön az új 

halottkém. Ön vette át annak a híres női halottkémnek a helyet, ó, hogy 

is hívtak. Nagyon megdöbbentem, és igen csalódott lettem, amikor 
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elment Virginiából. Amúgy mi történt vele? De miért hagyom, hogy itt 

álljon a hidegben? Hova is tettem a jó modorom? Kérem, fáradjon 

beljebb! És milyen csinos volt az a nő! Ó, hogy is hívták? 

– Nem maradhatok, tényleg mennem kell – válaszolja Dr. Marcus 

immár más hangon, ami ezúttal merev és kimért. – Attól tartok, 

késésben vagyok a kormányzóval való találkozómról – hazudja 

folyékonyan és jéghidegen. 
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24. 

A nap halovány a világosszürke égbolton, s a tájat megvilágító fény 

is gyér és hideg. Scarpetta végigsiet a parkolón, hosszú kabátja szárnyai 

a lábát verdesik. Gyorsan és céltudatosan lépked egykori munkahelye 

főbejárata felé, s bosszúsan veszi tudomásul, hogy az egyes számú 

parkolóhely – amit a vezető igazságügyi orvos szakértő számára 

tartanak fenn – üres. Dr. Marcus még nincs itt. Szokása szerint késik. 

– Jó reggelt, Bruce! – köszön oda a pult mögött üldögélő biztonsági 

őrnek. 

A férfi rámosolyog, és egy intéssel továbbengedi: 

– Ne fáradjon, majd regisztrálom – mondja, s lenyom egy gombot, 

ami a következő ajtót nyitja, azt, amely az épület orvos szakértői 

szárnyába nyílik. 

– Marino ideért már? – kérdezi menet közben. 

– Még nem láttam – feleli Bruce. 

Amikor tegnap este Fielding nem nyitotta ki az ajtót, a verandáján 

ácsorogva megpróbálta felhívni a mobilján, de a férfi régi száma 

megszűnt; így feltárcsázta Marinót, akit azonban a háttérbeli hangos 

vihorászástól meg kiabálástól alig hallott. Lehet, hogy valami 

kocsmában üldögélt, de nem kérdezett rá, hanem egyszerűen közölte 

vele, hogy Fielding szemmel láthatóan nincs otthon, és ha hamarosan 

nem érkezik meg, visszamegy a szállodába. Marino erre mindössze 

annyit válaszolt, hogy: „Rendben, doki, később találkozunk, doki, és 

hívj, ha szükséged van rám, doki!” 



218 

Scarpetta aztán megpróbálta, hátha nyitva van Fielding házának 

bejárati vagy hátsó ajtaja, ám nem járt sikerrel. Újra becsengetett, még 

kopogott is, egyre kényelmetlenebbül érezve magát. Egykori helyettese, 

jobbkeze és barátja kocsija ott állt a nyitott fészerszerű garázsban, és 

szemernyi kétsége sem volt afelől, hogy a sötétben veszteglő autó a férfi 

jó öreg, imádott Mustangja, ám ennek ellenére egészen a fészerig 

felhajtott, hogy meggyőződhessen az igazáról. Aznap reggel kiszúrta a 

kocsit az épület mögött, a hatos számú parkolóhelyen: szóval még 

mindig ezzel jár, ám pusztán az a tény, hogy a Mustang ott állt a háznál, 

nem jelentette azt, hogy a férfi is otthon van, csak nem hajlandó ajtót 

nyitni. Lehet, hogy van egy másik kocsija is, talán egy SUV. 

Ésszerűnek tűnt az elképzelés, hogy lehet egy tartalék autója is, valami 

robusztusabb, terepre való jármű, és talán ezzel a SUV-val – vagy bármi 

legyen is ez a másik kocsi – ment el valahova, de már útban van 

hazafelé, csak egy kicsit késik, vagy egyszerűen elfelejtette, hogy 

meghívta vacsorára. 

Valamennyi eshetőséget végigzongorázta, miközben arra várt, hogy 

kinyissa az ajtót, aztán amiatt kezdett el aggódni, hogy nem történt-e 

valami Fieldinggel. Talán megsérült. Talán heves allergiaroham tört rá, 

s az ezzel járó bőrkiütések miatt nem meri kinyitni az ajtót, vagy 

anafilaxiás sokkot kapott és elájult. Talán öngyilkos lett. Talán az ő 

érkezésére időzítette az öngyilkosságot, mert azt hihette, hogy ő kezelni 

tudja a helyzetet. Ha valaki megöli magát, valakinek kezelnie kell az 

esetet. Mindenki azt hiszi, hogy ő mindig és mindent képes kezelni, de 

borzasztó kereszt lenne egész életében a vállán, ha ő találná meg 

Fieldinget az ágyában, a fejében golyóval vagy telenyugtatózott 

gyomorral, és neki kellene megoldania a szituációt. Úgy tűnik, csak 

Lucy tudja, hogy neki, Scarpettának is megvannak a maga korlátai, s 

unokahúga ritkán mond el neki bármit is. Szeptember óta nem látta. 

Valami történik, és Lucy úgy gondolja, Scarpetta nem képes kezelni. 
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– Nos, úgy tűnik, sehol nem találom Marinót – mondja Scarpetta 

Bruce-nak. – Ha látja, kérem mondja meg neki, hogy kerestem, és hogy 

értekezletre mentem. 

– Talán Június Eise tudja, merre van – válaszolja Bruce. – Tudja, az 

anyagmaradvány-elemzőktől. Úgy volt, kiruccannak valahova tegnap 

este. Talán a Jampec-csarnokba mentek. 

Scarpettának eszébe jut, amit Dr. Marcus mondott neki, amikor alig 

egy órával ezelőtt felhívta: valami anyagmaradványról beszélt, amely 

minden bizonnyal az értekezlet tárgyát fogja képezni, és ő nem tudja, 

hol van Marino. A jó öreg Rendőri Felebaráti Rend gyógygödrében 

töltötte a tegnap estét, valószínűleg magával Mr. Anyagmaradvány-

elemzővel nézte a poharak fenekét, és Scarpettának fogalma sincs arról, 

hogy akkor most mi van, és Marino még mindig nem veszi fel a 

telefont. Belöki a tejüveg ajtót, s belép egykori várótermébe. 

Megdöbbenve veszi észre Mrs. Paulssont, aki a kanapén ücsörög, 

üres szemmel mered maga elé, s mindkét keze az ölében szorongatott 

irattárcára kulcsolódik. 

– Mrs. Paulsson? – szólítja meg Scarpetta aggódva, s odalép hozzá. – 

Valaki segít már önnek? 

– Azt mondták, hogy legyek itt nyitásra – válaszolja Mrs. Paulsson. – 

Aztán meg azt, hogy várjak, mert a főnök még nem érkezett meg. 

Scarpetta nem tudott arról, hogy Mrs. Paulsson is jelen lesz az 

értekezleten. 

– Jöjjön! – mondja. – Majd én beviszem. Dr. Marcusszal van 

találkozója? 

– Azt hiszem. 

– Én is hozzá jöttem – mondja Scarpetta. – Feltételezem, ugyanarra 

az értekezletre megyünk mindketten. Jöjjön! Velem bejöhet. 

Mrs. Paulsson olyan, mintha fáradt volna és fájdalmai lennének, 

lassan feltápászkodik a kanapéról. Scarpetta azt kívánja, bárcsak valódi 

növények lennének a váróhelyiségben, nem sok, csak néhány, mert az 
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meleggel és élettel töltené meg. A valódi növények csökkentik az ember 

magányérzetét, és nincs a világon a hullaháznál magányosabb hely, és 

soha senkinek nem lenne szabad hullaházban járnia, és még kevésbé ott 

várakoznia. Megnyomja az ablak melletti jelzőcsengőt. 

Az üveg túloldalán pult áll, mögötte szürkéskék szőnyegcsík, aztán 

egy ajtó következik, amely az adminisztrációs személyzet irodáiba 

nyílik. 

– Segíthetek? – trombitál ki egy női hang a hangszóróból. 

– Dr. Scarpetta vagyok – mutatkozik be. 

– Jöjjön! – mondja a hang, s az ablaktól jobbra elhelyezett üvegajtó 

egy kattanással kinyílik. 

Scarpetta előreengedi Mrs. Paulssont. 

– Remélem, nem vár régóta – mondja. – Annyira sajnálom, hogy 

várakoznia kellett. Bárcsak tudtam volna, hogy jön! Kijöttem volna 

önért, de legalábbis gondoskodtam volna a kényelméről, és arról, hogy 

megkínálják egy csésze kávéval. 

– Azt mondták, korán jöjjek, ha szabad parkolóhelyet akarok 

válaszolja az asszony, s körbe-körbetekinget, ahogy besétálnak a külső 

irodahelyiségbe, ahol a hivatalnokok sorokban szorgoskodnak 

számítógépeik mögött. 

Scarpetta biztos abban, hogy Mrs. Paulsson még soha nem járt a 

VIOSZH-ban. Nem is lepi meg. Dr. Marcus nem az a típus, aki azzal 

tölti becses idejét, hogy leüljön és elbeszélgessen az áldozatok 

hozzátartozóival, Dr. Fielding pedig túlságosan meggyötört és 

elcsigázott ahhoz, hogy az érzelmeit végletekig facsaró találkozókba 

bocsátkozzon velük. Azt gyanítja, hogy Mrs. Paulssont taktikázásból 

rendelték be az értekezletre, aminek már a gondolatától is elönti a düh 

és az undor. Az egyik adminisztrátor kiszól nekik a munkafülkéjéből, 

hogy menjenek nyugodtan hátra, a konferenciaterembe, és hogy Dr. 

Marcus kicsit késni fog. Scarpettába belenyilall a gondolat, hogy a 

papírmunkát végzők olyan hatást keltenek, mintha soha nem hagynák el 
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a fülkéiket. Amikor belép az adminisztratív központba, olyan érzése 

támad, mintha maguk a munkafülkék dolgoznának itt, nem pedig 

emberek. 

– Jöjjön! – érinti meg Scarpetta Mrs. Paulsson hátát. – Kér kávét? 

Hadd hozzak egyet önnek, aztán leülünk. 

– Gilly még mindig itt van – mondja mereven és gépiesen, s ijedt 

tekintettel nézeget körbe. – Nem hagyják, hogy elvigyem. –Válltáskája 

pántját csavargatva sírni kezd. – Nem helyes, hogy még mindig itt van. 

– Mit mondtak, miért nem adják ki? – kérdezi Scarpetta, ahogy 

lassan a konferenciaterem felé közelednek. 

– Minden Frank miatt van. Annyira ragaszkodott hozzá a lányom, ő 

pedig azt ígérte neki, hogy elmehet hozzá, és vele élhet. És Gilly el is 

akart menni. – Még erősebben sír, Scarpetta megáll az automata előtt, s 

kávé kezd csorogni az egyik műanyag csészébe. – Gilly azt mondta a 

bírónak, hogy el akar költözni Charlestonba, ha befejezi ezt az évet az 

iskolában. Ott akarta tudni maga mellett, Charlestonban. 

Scarpetta a két kávéval a kezében belép a konferenciaterembe, ám 

ezúttal a hosszú, fényezett asztal közepénél foglal helyet. Mindössze ő 

és Mrs. Paulsson tartózkodnak a tágas, üres helyiségben, s az asszony 

kábán mered a Zsigeremberre, majd a helyén – a sarokban egy 

állványon – szép csendesen lógó bonctani csontvázra. Remegő kézzel 

emeli ajkához a kávét. 

– Tudja, Frank egész családja Charlestonban van eltemetve – 

mondja. – Több generáció. Az én családom itt nyugszik a hollywoodi 

temetőben, s nekem is itt van a sírhelyem. Miért kell ennek olyan 

nehéznek lennie? Már túl nehéz. Azért akarja csak Gillyt, hogy bosszút 

álljon rajtam, hogy megfizessen, meg rossz színben tüntessen fel. Azt 

ígérgette, hogy megbolondít, és hogy a végén majd valami elmeintézet 

zárt osztályán végzem. Nos, ezúttal igen közel jár a sikerhez. 

– Szoktak beszélgetni egymással? – kérdezi Scarpetta. 
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– Ó nem beszélget. Ő közöl velem dolgokat, vagy parancsokat ad. 

Azt akarja elhitetni magáról, hogy csodálatos apa. De ő nem törődik úgy 

a lányával, ahogy én. Az ő hibája, hogy meghalt. 

– Ezt már korábban is mondta. Miért az ő hibája? 

– Tudom, hogy csinált valamit. Tönkre akar tenni. Először csak azt 

akarta, hogy Gilly vele éljen. Most pedig örökre elvette tőlem. Azt 

akarja, hogy megőrüljek. Akkor aztán senki nem tudja meg, milyen 

rossz férj és apa valójában. Senki nem fogja látni az igazságot, de 

nagyon is van igazság. Csak annyit látnak majd, hogy megőrültem, őt 

pedig sajnálni fogják. De nagyon is van igazság. 

Egyszerre fordulnak a terem ajtaja felé, mert az kinyílik, s elegánsan 

öltözött nő lép be. A harmincas évei végén járhat, de semmiképp nem 

lehet több negyven-egynéhánynál, és olyan ember üdesége sugárzik 

róla, akinek bőven van ideje kialudni magát, megfelelő ét- és 

mozgásrendet követni, és rendszeresen megigazíttatni melírozott, szőke 

haját. A nő az asztallapra helyezi bőr aktatáskáját, s egy mosoly 

kíséretében Mrs. Paulsson felé biccent, mintha már találkoztak volna 

korábban. Aktatáskája csatjai hangos kattanással felpattannak, s ő 

elővesz egy irattartó mappát meg egy jegyzettömböt, majd leül. 

– Weber különleges ügynök vagyok az FBI-tól. Karen Weber. –

Scarpettára néz. – Ön bizonyára Dr. Scarpetta. Említették, hogy ön is itt 

lesz. Hogy érzi magát ma, Mrs. Paulsson? Nem számítottam arra, hogy 

találkozunk. 

Mrs. Paulsson talál végre egy zsebkendőt az irattárcájában, s 

megtörli vele a szemét. 

– Jó reggelt – válaszolja. 

Scarpettának le kell küzdenie a késztetést, hogy ne kérdezze meg 

kerek perec Weber különleges ügynököt, hogy miért vesz részt az FBI a 

nyomozásban vagy hogy egyáltalán részt vesz-e. Ám Gilly anyja ül az 

asztalnál. Nem sok minden van, amit Scarpetta köntörfalazás nélkül 

megkérdezhet. Így hát közvetett megközelítéssel próbálkozik. 
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– A richmondi terepügynökségtől érkezett? – fordul Weber 

különleges ügynökhöz. 

– Quanticóból jöttem – válaszolja a nő. – A magatartástudományi 

egységtől. Talán már ön is látta az új laborjainkat. 

– Nem, attól tartok, még nem. 

– Azok aztán a laboratóriumok! Tényleg nagyszerűek. 

– Efelől semmi kétségem. 

– Mrs. Paulsson, mi szél hozta önt ide ma? – kérdezi Weber 

különleges ügynök. 

– Nem is tudom – válaszolja az asszony. – A jelentésekért jöttem. És 

elvileg meg kellene kapnom Gilly ékszereit. Egy pár fülbevalót viselt, 

meg egy karkötőt, egy kicsi bőr karkötőt, amit soha nem vett le a 

kezéről. Azt mondták, hogy a vezető is akar üdvözölni. 

– Az értekezletre jött? – kérdezi a szövetségi ügynök értetlen 

kifejezéssel csinos, jól karbantartott arcán. 

– Nem tudom. 

– Gilly orvosi leletei és személyes holmiijai miatt van itt, Mrs. 

Paulsson? – kérdezi Scarpetta, s derengeni kezd neki, hogy valahol igen 

nagy hiba történt. 

– Igen. Azt mondták, hogy kilencre jöjjek értük. Nem tudtam 

korábban ideérni, egyszerűen nem ment. Kaptam csekket is, mert be 

kell fizetni valami díjat – magyarázza Mrs. Paulsson a tőle már 

megszokott ijedt tekintettel. – Talán nem kellene itt lennem. Senki nem 

szólt egy szót sem az értekezletről. 

– Igen, nos, ha már úgyis itt van – mondja Weber különleges ügynök 

–, hadd kérdezzek öntől valamit, Mrs. Paulsson! Emlékszik arra, amiről 

a múltkor beszéltünk? Azt mondta, hogy a férje, a volt férje pilóta. Ez 

tényleg így van? 

– Nem. Nem pilóta. Pont azt mondtam, hogy nem az. 

– Ó! Rendben! Mert utánajártam, de semmilyen repülővezetői 

képesítésről nem találtam az anyagai között feljegyzést – válaszolja 
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Weber különleges ügynök. – Ez egy kicsit zavaros volt. – 

Elmosolyodik. 

– Nagyon sokan hiszik azt róla, hogy pilóta – mondja Mrs. Paulsson. 

– Ami érthető is. Szereti pilóták körében elütni az időt, különösen, ha 

ezt katonákkal teheti. Különösen a katonanőkért van oda. Mindig is 

tudtam, hogy min jár az esze – mondja Mrs. Paulsson tompán. – 

Vaknak, süketnek és némának kell ahhoz lenni, hogy valaki ne tudja, 

min jár az esze. 

– Kifejtené ezt egy kicsit részletesebben? – kéri Weber különleges 

ügynök. 

– Ó, természetbeni juttatásokat ad a pilótáknak. Képzelheti? –mondja 

az asszony. – Ettől megy neki a dolog. Ha egy nő repülős egyenruhát 

visel. Képzelheti! 

– Hallott valamit arról, hogy szexuálisan női pilótákat molesztált 

volna? – kérdezi Weber különleges ügynök komoran. 

– Mindig letagadja, és mindig megússza – teszi hozzá az asszony. – 

Tudják, a nővére a légierőnél szolgál. Sokat tűnődtem azon, hogy vajon 

van-e köze neki ehhez. Sokkal idősebb, mint Frank. 

Dr. Marcus ebben a pillanatban lép be a konferenciaterembe. Megint 

fehér pamuting van rajta, alóla átüt az atlétatrikó, a nyakkendője 

sötétkék és keskeny. Tekintete elsuhan Scarpetta mellett, és 

megállapodik Mrs. Paulssonon. 

– Szerintem még nem találkoztunk – szólítja meg az asszonyt 

parancsoló, ám szívélyes hangnemben. 

– Mrs. Paulsson – szólal meg Dr. Scarpetta –, hadd mutassam be 

önnek a vezető igazságügyi orvos szakértőt, Dr. Marcust! 

– Önök közül hívta meg valaki Mrs. Paulssont? – néz a férfi először 

Scarpettára, majd Weber különleges ügynökre. – Attól tartok, 

elveszítettem a fonalat. 
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Mrs. Paulsson feláll az asztaltól, mozgása lassú és zavart, mintha 

agya idegközpontjából egymásnak ellentmondó üzenetek érkeznének a 

végtagjaiba 

– Nem tudom, mi történt. Csak a papírokért jöttem meg a kislányom 

arany fülbevalójáért és a karkötőért. 

– Attól tartok, az én hibám – áll fel Scarpetta is. – Megláttam a 

váróban, és azt feltételeztem, az értekezletre vár. Elnézést. 

– Semmi gond – mondja Dr. Marcus Mrs. Paulssonnak. – Hallottam 

róla, hogy esetleg benéz hozzánk ma reggel. Engedje meg, hogy 

kifejezzem a részvétemet. – Leereszkedő, vállveregető mosolyát 

villantja fel. – Az ön lánya kitüntetett figyelemben részesül nálunk. 

– Ó! – mondja Mrs. Paulsson. 

– Kikísérem! – ajánlja fel Scarpetta, s már ki is nyitja a nő előtt az 

ajtót. – Végtelenül sajnálom – mondja, amikor már a szürkéskék 

szőnyegen járnak, túl a kávéautomatán, s befordulnak a főfolyosóra. – 

Remélem, nem hoztam kellemetlen helyzetbe vagy zaklattam fel 

túlságosan. 

– Mutassa meg, hol van Gilly! – torpan meg az asszony a folyosó 

közepén. – Tudnom kell. Kérem, mondja meg, hol van pontosan! 

Scarpetta habozik. Az efféle kérdés nem szokatlan számára, ám soha 

nem könnyű megválaszolni. 

– Gilly azoknak az ajtóknak a túlsó oldalán van – mondja, s 

megfordul, majd a folyosó vége felé mutat, egy sor ajtó irányába. 

Mögöttük újabb ajtók sorakoznak, aztán a hűtőberendezések meg a 

fagyasztókamrák következnek. 

– Feltételezem, koporsóban van. Hallottam arról, hogy az efféle 

helyeken fenyődobozokat használnak – mondja Mrs. Paulsson, s a 

szemét elöntik a könnyek. 

– Nem, nem koporsóban van. Nálunk nincsenek fenyődobozok. A 

lánya teste egy hűtőkészülékben van. 

– Jaj, szegény kislányom biztos nagyon fázik! – sír fel az asszony. 
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– Gilly nem érzi a hideget, Mrs. Paulsson – mondja Scarpetta 

kedvesen. – Semmilyen kellemetlenséget vagy fájdalmat nem érez. 

Erről biztosíthatom. 

– Maga is látta? 

– Igen, láttam – válaszolja a doktornő. – Megvizsgáltam. 

– Mondja, hogy nem szenvedett! Kérem, mondja, hogy nem! 

Ám Scarpetta nem teheti. Ha megtenné, hazudna. 

– Még sok vizsgálatot kell elvégeznünk rajta – válaszolja. – A 

laboratóriumi eredményekre jó ideig várni kell. Mindenki nagyon 

keményen dolgozik, hogy kitaláljuk, mi történt pontosan Gillyvel. 

Mrs. Paulsson csendesen sírdogál, mialatt Scarpetta végigvezeti a 

folyosón, vissza az adminisztrációs irodákba, s megkéri az egyik 

hivatalnokot, hogy hozza el Mrs. Paulssonnak a jelentések másolatait, és 

adassa ki Gilly személyes ingóságait, ami mindössze egy pár arany 

fülbevaló meg egy bőr karkötő, semmi több. A pizsamája, az ágyneműje 

és minden más, amit a rendőrök összeszedtek, most már bizonyítéknak 

számít, és ezért nem vihető sehova. Scarpetta már visszafelé tart a 

konferenciaterembe, amikor Marino felbukkan; sebesen halad felé a 

szűk folyosón, a fejét mélyre horgasztja, az arca vörös. 

– Ez idáig nem jó a reggel – jegyzi meg Scarpetta, amikor a társa 

utoléri. – Úgy tűnik, neked sem. Kerestelek, többször is. Gondolom, 

megkaptad az üzenetemet. 

– Mit keres itt? – tör ki Marino, Mrs. Paulssonról beszél, s szemmel 

láthatóan feldúlt. 

– Gilly holmiijaiért meg papírjaiért jött. 

– És elviheti őket, amikor még azt sem tudják eldönteni, kinek adják 

ki a holttestet? 

– Ő a legközelebbi hozzátartozója. Nem tudom biztosan, milyen 

jelentéseket adnak ki neki. Semmit nem tudok biztosan, ami itt zajlik – 

teszi hozzá. – Az FBI-tól is kiküldtek valakit az értekezletre. Fogalmam 
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sincs, azóta ki jött vagy ki jön majd be. A legújabb fordulat, hogy Frank 

Paulsson állítólag szexuálisan zaklatja a női pilótákat. 

– He? – Marinónak sietős a dolga, és tökéletesen bizarrul viselkedik, 

dől belőle a piaszag, és pokolian néz ki. 

– Jól vagy? – kérdezi Scarpetta. – De minek is kérdezem? Persze, 

hogy nem vagy jól. 

– Nem vészes – vágja rá Marino. 
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25. 

Marino cukrot kanalaz a kávéjába. Kétségkívül igen rossz állapotban 

lehet, ha finomított fehér cukrot fogyaszt, mert az szigorúan tilos 

mostani diétája mellett, és abszolút a legrosszabb dolog, amit jelen 

pillanatban a szájába lapátolhat. 

– Biztos vagy benne, hogy ezt akarod tenni magaddal? – kérdezi 

Scarpetta. – Meg fogod bánni. 

– Mi az ördögöt keresett itt? – kever Marino egy újabb kanálnyi 

cukrot a kávéjába. – Bejövök a hullaházba, s a kölyök anyja sétál velem 

szembe a folyosón. Ne mondd nekem, hogy Gillyt jött megnézni, mert 

tudom, hogy azt nem lehet. Szóval, mi az ördögöt keresett itt? 

Marino ugyanazt a fekete terepnadrágot, széldzsekit és LAPD 

feliratú baseballsapkát viseli, mint előző nap, nem borotválkozott, s 

tekintetéből fáradtság és bősz harag sugárzik. Talán a tivornyázás után 

meglátogatta valamelyik nőjét, valamelyiket azok közül az igénytelen 

nőcskék közül, akikkel régen a tekepályán szokott összefutni, aztán 

berúgni és lefeküdni. 

– Ha megint kiállhatatlan leszel, talán jobban tennéd, ha be sem 

jönnél velem az értekezletre – mondja Scarpetta. – Téged nem hívtak 

meg. Semmi szükség tovább rontani a helyzetet azzal, hogy beviszlek 

magammal, amikor kiállhatatlan vagy. És te is tudod, hogy fogod érezni 

magad, ha a diéta alatt cukrot eszel. 

– He! – kaffan Marino, s a konferenciaterem csukott ajtajára néz. – 

Ja, nos, ne is számítsanak tőlem semmi jóra azok a seggfejek! 

– Mi történt? 
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– Beszélnek ezt-azt az emberek – mondja Marino halkan, mérgesen. 

– Rólad. 

– Mit beszélnek rólam? – A doktornő gyűlöli azt a fajta beszédet, 

amire Marino céloz, s többnyire nem is vesz tudomást róla. 

– Azt, hogy visszajössz ide, s valójában ezért vagy most itt – néz 

vádlón a nőre, majd belekortyol a mézédesre cukrozott kávéjába. – Mi a 

fenét titkolsz előttem, he? 

– Nem költöznék vissza – mondja Scarpetta. – Meglep, hogy ilyen 

alaptalan, üres locsogásnak hitelt adsz. 

– Én nem fogok visszajönni ide! – jelenti ki a férfi, mintha róla 

pletykálnák ezt, nem pedig a doktornőről. – Nincs az a pénz. Ne is 

gondolj rá! 

– Nem is tenném. És most se erről gondolkodjunk! – A 

konferenciaterem bejáratához lép és kinyitja a sötét faajtót. 

Marino vele tarthat, ha akar, vagy akár kint is maradhat a 

kávéautomatánál, és egész nap cukrot zabálhat. Nem fog könyörögni 

vagy hízelegni neki. Később majd kiszedi belőle, hogy mi zavarja, de 

nem most. Most találkozója van Dr. Marcusszal, az FBI-jal és Jack 

Fieldinggel, aki felültette tegnap este, s akinek most még jobban lángol 

a bőre, mint amikor legutóbb látta. Senki nem szól hozzá, amikor 

bemegy és helyet foglal. Senki nem szól Marinóhoz sem, aki követi, 

majd letelepszik a mellette lévő székre. „Nos, ilyen lehetett hajdanán az 

inkvizíció” – gondolja Scarpetta. 

– Vágjunk bele! – kezdi Dr. Marcus. – Gondolom, már 

megismerkedett Weber különleges ügynökkel, az FBI profilkészítő 

egységétől – mondja Scarpettának, és eltéveszti az ügynöknő 

egységének a nevét. Weber a magatartástudományi, nem pedig a 

profilkészítő egységtől jött. – Komoly problémával szembesültünk, nem 

mintha nem lenne belőlük amúgy is épp elég. – Arckifejezése mogorva, 

apró szeme hidegen csillog a szemüvege mögött. – Dr. Scarpetta! – 
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folytatja emelt hangon. – Ön boncolta újra Gilly Paulssont, de ön volt 

az, aki Mr. Whitbyt, a traktorvezetőt is megvizsgálta, igazam van? 

Fielding a boncolási anyagokat tartalmazó mappára mered, és nem 

szól semmit; arca nyers és vörösen lángol. 

– Nem mondanám, hogy én vizsgáltam meg – válaszolja a doktornő, 

s közben Fieldingre pillant. – És fogalmam sincs, miről van szó. 

– Hozzáért? – kérdezi Karen Weber különleges ügynök. 

– Elnézést. De az FBI a traktorvezető halála ügyében is nyomoz? – 

kérdez vissza Scarpetta. 

– Meglehet. Reméljük, hogy nem, de meglehetősen valószínű 

válaszolja Weber különleges ügynök, aki úgy tűnik, élvezi, hogy az 

egykori vezetőt, Scarpettát faggathatja. 

– Hozzáért? – ezúttal Dr. Marcus teszi fel a kérdést. 

– Igen – válaszolja Scarpetta –, valóban hozzáértem. 

– És természetesen ön is – fordul Dr. Marcus Fielding felé. – Ön 

végezte el a felületi vizsgálatot, majd megkezdte a boncolást, és 

valamikor később csatlakozott a doktornőhöz a dekomp teremben, hogy 

újravizsgálják a Paulsson lányt. 

– Ó, igen – morogja Fielding, felpillantva az előtte heverő 

aktahalomból, de senkire nem néz határozottan. – Ez az egész 

baromság. 

– Mit mondott? – kérdezi Dr. Marcus. 

– Jól hallotta. Ez az egész egy hatalmas baromság – mondja Fielding. 

– Már tegnap megmondtam magának, amikor ez az egész kiderült. Ma 

reggel átkozottul ugyanazt mondhatom. Ez egy hatalmas baromság! 

Nem vagyok hajlandó hagyni, hogy keresztre feszítsenek az FBI előtt, 

de ami azt illeti, más előtt sem. 

– Attól tartok, ez nem baromság, Dr. Fielding. Igen jelentős 

problémánk akadt a bizonyítékkal. A Gilly Paulsson holttestén talált 

anyagmaradvány azonos a traktorvezető, Mr. Whitby tetemén talált 

anyaggal. Az a helyzet, hogy nem látom, miképp volna ez lehetséges, 
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hacsak nem keresztfertőzésről beszélünk. És ha már erről van szó, 

mellesleg azt sem értem, hogy miért keresett anyagmaradvány-

nyomokat a Whitby-ügyben. Ő véletlen haláleset. Nem gyilkosság. 

Javítson ki, ha tévedek! 

– Nem vallatásra készültem – válaszolja Fielding, akinek arca és 

keze olyan sebes, hogy ránézni is fáj. – Halálra zúzta magát, ám ettől 

függetlenül azt még fel kell tárnunk, hogy miképpen történt. Nem 

láttam, hogyan halt meg. Mintát vettem az arcán lévő sebből, hogy 

megtudjuk, van-e rajta gépzsír például, arra az esetre, ha felbukkan 

valaki, és azzal hozakodik elő, hogy a férfit megtámadták és megütötték 

az arcán valamivel, nem pedig egyszerűen csak elgázolta a saját 

járműve. 

– Miről van szó? Milyen nyomról? – kérdez közbe Marino, s 

meglepően nyugodtnak tűnik egy olyan emberhez képest, aki alig egy 

pillanattal azelőtt sokkolta a szervezetét egy veszélyesen nagy 

cukordózissal. 

– Őszintén, nem úgy látom, hogy ez a legcsekélyebb mértékben is 

önre tartozna – válaszolja Dr. Marcus. – Ám mivel a kollegája 

ragaszkodik ahhoz, hogy vontatókötélen rángassa maga után, bárhová is 

megy, kénytelen vagyok elviselni az ön jelenlétét. Viszont ragaszkodom 

ahhoz, hogy bizalmasan kezelje a teremben elhangzottakat. 

– Ragaszkodjon csak, amihez akar! – mondja Marino, s Weber 

különleges ügynökre mosolyog. – És minek köszönhetjük a 

megtiszteltetést? – kérdezi az ügynöknőtől. – Ismertem az 

egységvezetőt odafent, a tengerészgyalogságnál. Vicces, mennyire 

hajlamos mindenki megfeledkezni arról, hogy Quantico sokkal inkább a 

tengerészgyalogság, semmint az FBI központja. Hallott Benton Wesley-

ről? 

– Természetesen. 

– És olvasott valamit abból a sok szarságból, amit a profilkészítésről 

írt? 
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– Nagyon jól ismerem a munkáit – válaszolja az ügynöknő, ujjait 

összekulcsolva a jegyzettömbön, hosszú körmei tökéletesen 

manikűrözöttek és sötétvörösre lakkozottak. 

– Remek! Akkor valószínűleg azt is tudja, hogy szerinte a 

profilkészítés körülbelül olyan megbízható, mint a szerencsesüti – 

mondja Marino. 

– Nem azért jöttem ide, hogy sértegessenek! – fordul Weber 

különleges ügynök Dr. Marcushoz. 

– Nahát, hogy mennyire sajnálom! – fordul Marino is Dr. Marcus 

felé. – Nem az a szándékom, hogy ledaráljam a hölgyet. Biztos vagyok 

abban, hogy nagy hasznunkra lehet az FBI profilkészítő egységének egy 

szakértője, aki mindent elmesél nekünk az anyagmaradvány-

bizonyítékokról. 

– Most már elég! – csattan fel Dr. Marcus haragosan. – Ha nem 

képes megfelelően viselkedni, akkor meg kell kérnem, hogy távozzon! 

– Nem, nem! Ne is törődjön velem! – visszakozik Marino. – Itt ülök 

majd okosan és ügyesen, és csendben maradok. Folytassák csak! 

Jack Fielding lassan megrázza a fejét, s továbbra is az irattartó 

mappára mered. 

– Majd én folytatom! – szólal meg Scarpetta, és már nem törődik 

azzal, hogy kedves vagy akár diplomatikus legyen. – Dr. 

Marcus, ez az első alkalom, hogy anyagmaradványról beszél a Gilly 

Paulsson-ügy kapcsán. Idehív Richmondba, kikéri a segítségemet az 

ügyében, és nem említi az anyagmaradványt? – A vezető orvos 

szakértőre, majd Fieldingre néz. 

– Ne engem kérdezzen! – szabadkozik Fielding. – Én csak a mintát 

vettem le. Hozzám nem érkezett vissza a laboratóriumi jelentés, még 

egy telefonhívást sem kaptam. Nem mintha az utóbbi időben egyet is 

kapnék. Legalábbis nem közvetlenül. Én is csak tegnap késő este 

hallottam róla, amikor megemlítette – Dr. Marcusra utal –, amikor 

éppen szálltam be a kocsimba. 
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– Én is csak tegnap délután tudtam meg! – horkan fel Dr. Marcus. – 

Valamelyik ostoba kis jegyzetecskében volt, amit az a hogy is hívják, 

Ice vagy Eise küldözget állandóan arról, hogy mit meg hogyan kellene 

tenni, mintha ő jobban tudná. Az eddigi laboratóriumi eredményekben 

pedig semmit nem találtunk, ami különösebben előremozdítaná a 

dolgokat. Néhány hajszálat meg egy-két törmeléket, többek között 

néhány festékdarabkát, ami feltételezésem szerint bárhonnan 

származhat, gondolom, járműről is vagy a Paulsson-házból. De még az 

is lehet, hogy bicikliről vagy játékról. 

– Azt ki lehet deríteni, hogy a festék járműről származik-e – 

válaszolja Scarpetta. – És kétségtelen, hogy a házban található 

valamennyi tárggyal is össze lehet vetni. 

– Azt hiszem, az a lényeg, hogy nincs DNS. A minták ebből a 

szempontból negatívak. És természetesen, ha gyilkosságban 

gondolkodunk, akkor a hüvelyben vagy szájban talált idegen DNS igen 

nagy jelentőségű lenne. Sokkal inkább arra koncentráltam, hogy van-e 

DNS ezeken az állítólagos festékdarabkákon, amíg tegnap késő délután 

meg nem kaptam ezt az e-mailt az anyagmaradvány-elemzőktől, amikor 

kénytelen voltam szembesülni azzal a megdöbbentő ténnyel, hogy a 

traktorvezetőről vett mintákon nyilvánvalóan ugyanaz a törmelék 

található, mint a lányon. –Dr. Marcus Fieldingre szegezi a tekintetét. 

– És pontosan hogyan történt ez az úgynevezett keresztfertőzés? – 

kérdezi Scarpetta. 

Dr. Marcus lassan, eltúlzott tanácstalansággal tárja szét a kezét. 

– Ezt önnek kell megmondania! 

– Fogalmam sincs róla – válaszolja a doktornő. – Kesztyűt 

cseréltünk, nem mintha ez számítana valamit, mert nem vettünk új 

mintát Gilly Paulssontól. Valóban hiábavaló gyakorlat lett volna 

megtenni az újraboncoláskor, amikor az első vizsgálathoz lemosták, 

majd felboncolták, mintát vettek róla, ismét lemosták, és ezután közel 

két hétig vesztegelt egy hullazsákban. 
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– Persze, hogy nem vettek róla újra mintát – mondja Dr. Marcus, 

mintha ő hatalmas lenne, a doktornő meg parányi. – De feltételezem, 

még nem végeztek Mr. Whitby boncolásával, s talán ott folytatták, ahol 

abbahagyták, miután újra megvizsgálták a Paulsson lányt. 

– Először vettem mintát Mr. Whitbyről, s azután dolgoztam a 

Paulsson lányon – mondja Fielding. – Róla nem vettem mintát. Az 

biztos. És az is, hogy semmilyen nyom nem maradhatott rajta, amely 

átkerülhetett volna a traktorvezetőre vagy akárki másra. 

– Nos, nem az én feladatom megmagyarázni a történteket – dönt Dr. 

Marcus. – Nem tudom, mi a pokol történt, de valami biztosan. Minden 

lehetséges forgatókönyvet át kell vennünk, mert kétségük se legyen 

afelől, hogy az ügyvédek majd megteszik, ha valamelyik eset bíróság 

elé kerül. 

– Gillyé mindenképpen – szól közbe Weber különleges ügynök, 

mintha ez már tény lenne, és személyes kapcsolatban állna a halott 

tizennégy évessel. – Talán összekevertek valamit a laborban – 

fontolgatja. – Talán valamelyik mintát rosszul címkézték fel vagy 

összekeveredett két minta. Ugyanaz a bűnügyi kutató végezte mindkét 

elemzést? 

– Eise, azt hiszem, így hívják, végezte mindkettőt – válaszolja Dr. 

Marcus. – Ő végezte vagy végzi az anyagmaradványok-elemzést, de a 

hajszálakét nem. 

– Már másodszor említi a hajszálakat. Milyen hajszálról van szó? – 

kérdezi Scarpetta. – Most meg azt mondja, hogy hajszálakat is találtak? 

– Néhányat a Gilly Paulsson-ügy helyszínén – válaszolja. – Azt 

hiszem, az ágyneműn. 

– Őrülten reménykedjünk abban, hogy nem a traktorvezető haja az – 

kotyog közbe Marino. – Vagy talán abban kéne reménykedniük, hogy 

az. Megöli a lányt, aztán nem bírja elviselni a bűntudatot, és elgázolja 

magát a traktorjával, és az ügy csodás módon megoldódott. 

Senki nem találja viccesnek. 
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– Kértem, hogy ellenőrizzék, találtak-e csillószőrös, légúti 

hámszövetet! – fordul Scarpetta Fielding felé. 

– A párnán – válaszolja. – Tehát a válasz, igen. 

A hírtől meg kellene könnyebbülnie. A biológiai bizonyíték jelenléte 

megerősíti a feltételezését, miszerint Gillyt megfojtották, ám az igazság 

nagyon bántja. 

– Borzasztó módja a halálnak – mondja. – Iszonyatosan borzasztó. 

– Elnézést – szólal meg Weber. – Lemaradtam valamiről? 

– A kölyköt meggyilkolták – válaszolja Marino. – Ezt leszámítva 

nem tudom, mi a pokolról maradhatott volna le. 

– Tudja, tényleg nem hinném, hogy köteles vagyok ezt eltűrni! – 

mondja az ügynöknő Dr. Marcusnak. 

– De, kénytelen – fordul Marino is a vezető orvos szakértő felé. 

– Hacsak nem akar személyesen kipenderíteni a teremből. 

Máskülönben itt fogok továbbra is ücsörögni szépen és okosan, és 

baromira azt mondok, amit csak akarok. 

– Amíg ezt a nyílt és őszinte beszélgetést folytatjuk – intézi szavait 

Scarpetta a különleges ügynökhöz –, szeretném közvetlenül az ön 

szájából is hallani, miért nyomoz az FBI is a Gilly Paulsson-ügyben. 

– A válasz igen egyszerű, a richmondi rendőrség kérte a 

segítségünket – válaszolja Weber különleges ügynök. 

– Miért? 

– Feltételezem, ezt tőlük kellene megkérdeznie. 

– De magát kérdezem! – vág vissza Scarpetta. – Vagy egyenes lesz 

itt velem valaki, vagy kisétálok ebből a teremből, és nem jövök vissza. 

– Ez már nem ilyen egyszerű – mered rá Dr. Marcus hosszan és 

mereven súlyos szemhéjú tekintetével, amely a doktornőt gyíkra 

emlékezteti. – Ön keverte bele saját magát. Ön vizsgálta meg a 

traktorvezetőt, s most a bizonyítékok lehetséges keresztfertőzésével 

állunk szemben. Attól tartok, többé már nem olyan egyszerű a dolog, 
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hogy ön csak kisétáljon, és soha többé ne jöjjön vissza. A döntés többé 

nem az ön kezében van. 

– Mekkora baromság ez! – motyogja ismét maga elé Fielding, s 

ölében tartott nyers, pikkelyes kézfejét vizslatja. 

– Majd én megmondom neked, miért nyomoz a hivatal. – Marino az, 

aki felajánlja a választ. – Legalábbis azt, hogy mi a richmondi rendőrség 

álláspontja erről, már ha igazán tudni akarod. Ám lehet, hogy ez is 

sérteni fogja az érzéseit – mondja Weber különleges ügynöknek. – Csak 

úgy mellesleg, említettem már, menynyire tetszik a kosztümje meg a 

vörös cipője? Imádnivaló, de mi történik, ha gyalogos üldözésbe 

keveredik ebben a cuccban? 

– Elegem van! – tör ki az ügynöknő visszafojtott hangon, ám mintha 

csak másodpercek választanák el a kirobbanástól. 

– Nem! Nekem van elegem! – Jack Fielding hirtelen az asztalra csap 

az öklével, és talpra ugrik. Elhátrál az asztaltól, s szeme bősz villámokat 

szór, ahogy körbenéz. – Basszák meg az egészet! Kilépek! Hallja, maga 

kis tökkelütött seggfej? – acsarog Dr. Marcusra. 

– Kilépek! És bassza meg maga is! – A levegőbe lendíti a kezét, s 

mutatóujját Weber különleges ügynök felé böki. – Maguk kibaszott 

idióta szövetségiek, idejönnek, mintha maga az atyaúristen érkezne, de 

lószart sem tudnak. Akkor sem tudna mit kezdeni egy kibaszott 

gyilkossággal, ha a kurva orra előtt történne, a kibaszott ágyában! 

Kilépek! – Azzal sarkon perdül, és elindul az ajtó felé. 

– Folytasd csak, Pete! Tudom, hogy tudod – néz mereven Marinóra. 

– Mondd el Dr. Scarpettának az igazságot! Rajta! Valakinek meg kell 

tennie. 

Kiviharzik az ajtón, és hangos durranással bevágja maga mögött. A 

döbbent csendet Dr. Marcus töri meg: 

– Nos, ez nem volt semmi. Elnézést kérek érte – fordul Weber 

különleges ügynökhöz. 

– Idegösszeroppanása van? – kérdezi az ügynöknő. 
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– Van valami, amit el akarsz mondani? – néz Scarpetta Marinóra, és 

meglehetősen szomorú amiatt, hogy a társa olyan információval 

rendelkezhet, amit nem tartott szükségesnek továbbítani neki. Azon 

tűnődik, hogy vajon egész éjjel ivott-e a férfi, és egyszerűen csak nem 

vette a fáradságot arra, hogy megossza vele az információt, ami igenis 

sokat számít. 

– Ahogy én hallottam – mondja Marino –, a szövetségiek azért 

érdeklődnek a kis Gilly ügye iránt, mert az apja a Nemzetbiztonsági 

Minisztériumnak, mondjuk úgy, hogy szaglászik. Odalent él 

Charlestonban, és állítólag olyan pilóták után spicliskedik, akiknek 

potenciálisan terroristakapcsolataik vannak, és odalent igen sokat 

aggódnak emiatt, mivel náluk van az ország legnagyobb C-17-és 

teherszállító flottája, s a gépek darabja úgy kábé száznyolcvanötmillió 

dollár. Hát nem lenne nagyszerű, ha valami terrorista egyszerre csak 

becsapódna egy repülővel abba a flottába? 

– Valószínűleg az lenne a jó dolog, ha azonnal és végleg befogná? –

vakkan Marinóra Weber különleges ügynök, aki még mindig szorosan 

összekulcsolva tartja a kezét az irattömbjén, ám az ujjpercei hófehérek. 

– Higgye el nekem, jobb, ha nem akar ebbe ennél jobban belemélyedni! 

– Ó, már nyakig benne vagyok! – válaszolja Marino, s lekapja fejéről 

a sapkáját, majd végigsimít, egy vörös borostaszigetet leszámítva, 

amúgy teljesen tar fején. – Elnézést! Hogy úgy mondjam, kissé 

elkéstem, így nem volt időm ma reggel megborotválkozni – dörzsöli 

meg szintén borostás állát, ami serceg, mint a dörzs-papír. – Néhány 

megható pillanatot éltünk át a Jampec-csarnokban Eise törvényszéki 

kutatóval és Browning nyomozóval, de azért elcsevegtem még ezzel-

azzal, ám erről személyiségjogi okok miatt nem beszélhetek. 

– Most még abbahagyhatja! – figyelmezteti Weber szövetségi 

különleges ügynök, mintha a következő pillanatban letartóztathatná 

beszédéért, mintha a beszéd lenne a legújabb főbenjáró szövetségi bűn. 

Talán az jár a fejében, hogy Marino hazaárulást fog elkövetni. 
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– Én jobban szeretném, ha nem hagynád abba! – szólal meg 

Scarpetta. 

– Az FBI és a Nemzetbiztonsági Minisztérium nem szeretik túlzottan 

egymást – folytatja Marino. – Tudod, az igazságügy költségvetésének 

jókora darabját csoportosították át a nemzetbiztonságiakhoz, és azzal 

mindannyian tisztában vagyunk, hogy az FBI szereti, ha nagy és dagadt 

az erszénye. Mit is hallottam legutóbb? – néz hidegen Weber különleges 

ügynökre. – Mintegy hetven lobbistáról a Capitolium-dombon, 

valamennyi pénzért kuncsorog, miközben maguk, arc nélküli öltönyök 

fel-alá futkosnak, és megpróbálják mindenkire kiterjeszteni a 

hatáskörüket, a hatalmukba keríteni az egész átkozott világot. 

– Miért ülünk és hallgatjuk, amit ez itt összevissza fecseg? –kérdezi 

Weber különleges ügynök Dr. Marcustól. 

– Az a hír járja – intézi Marino Scarpettához a szavait –, hogy a 

hivatal már egy ideje szaglászik Frank Paulsson körül. És igazad van. 

Igen sokat csiripelnek róla a verebek. Úgy tűnik, visszaél repülőorvosi 

előjogaival, ami különösen ijesztő annak a tükrében, hogy a 

nemzetbiztonságiak hírszerzője. Minden bizonnyal utálnák, ha egy 

pilóta, különösen egy katonai pilóta miatt kellene kivonni onnan, mert a 

mi Frankunk apró szívességeket fogad el tőle. És mit sem szeretne a 

hivatal jobban annál, minthogy rajtakapja a Nemzetbiztonsági 

Minisztériumot, és féleszű idiótáknak kiálthassa ki őket, így amikor a 

kormányzót kissé elfogta az aggodalom a dolgok állása miatt, és 

felhívta az FBI-t, ami rendszerint meg szokta nyitni a kaput, most nem 

működött. – A különleges ügynökre néz. – Na mármost, igen kétlem, 

hogy a kormányzó tisztában van azzal, miféle segítséget kért. 

Valószínűleg nem tudatosult benne, hogy a hivatal elképzelése szerint 

akkor segít, ha bemárt egy másik szövetségi ügynökséget. Egyszóval 

mindez a hatalomról és a pénzről szól. Végül is, mint minden más, nem 

igaz? 
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– Nem, nem minden! – szól közbe Scarpetta éles hangon, akinek a 

gyomra pillanatnyilag nem hajlandó többet bevenni. – Ez az ügy egy 

tizennégy éves kislányról szól, aki fájdalmas, rémisztő halált halt. Gilly 

Paulsson meggyilkolásáról szól. – Feláll és lecsattintja aktatáskája 

zárját, megragadja bőrfogantyúját, aztán Dr. Marcusra, majd Weber 

különleges ügynökre néz. – Legalábbis erről kellene szólnia. 
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26. 

Mire kiérnek a Broad utcára, Scarpetta kész arra, hogy kiszedje 

belőle az igazságot. Mindegy, mit akar Marino. El fogja mondani neki. 

– Valamit tettél tegnap éjjel – szólal meg a doktornő. – És nem csak 

a tivornyázásodra gondolok. 

– Nem tudom, mire akarsz kilyukadni. – Marino nagy és mélabús az 

anyósülésen, sapkája mélyen morózus arcába húzva. 

– Ó, dehogynem tudod. Elmentél hozzá. 

– Most már biztos, mint a halál, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz 

– bámul ki a férfi mereven az oldalsó ablakon. 

– Ó, dehogy nincs! – Nagy sebességgel hajt át a Broadon. Azért ő 

vezet, mert egyrészről ragaszkodott hozzá, másrészről pedig ki van 

zárva, hogy ebben a pillanatban akár Marinót, akár bárki mást a volán 

mögé engedjen. – Ismerlek. A fene essen beléd, Marino! Nem most 

teszed ezt először. Ha pedig újra megtetted, csak mondd el! Láttam, 

hogy nézett rád, amikor nála jártunk. Te is láttad, hogy a pokolba ne 

láttad volna, és örültél neki. Nem vagyok hülye! 

A férfi nem válaszol, kibámul az ablakon, elfordított arcára árnyékot 

vet a baseballsapka. 

– Mondd el, Marino! Elmentél Mrs. Paulssonhoz? Vagy találkoztál 

vele valahol? Mondd el az igazságot! Előbb-utóbb úgyis ki fogom húzni 

belőled. Te is tudod nagyon jól – mondja Scarpetta, s hirtelen a fékre 

taposva megáll a pirosra váltó lámpa előtt. Marinóra néz. – Rendben. 

Némaságoddal köteteket lehetne megtölteni. Ezért viselkedtél olyan 



241 

furcsán, amikor ma reggel belebotlottal a hivatalban, nem igaz? Vele 

voltál tegnap éjjel, és talán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy remélted, 

ezért lepődtél meg ma reggel, amikor megpillantottad az irodában. 

– Nem erről van szó. 

– Akkor mondd el, hogy miről! 

– Suznak szüksége volt valakire, akivel beszélgethet egyet, nekem 

pedig információ kellett. Így hát kisegítettük egymást – mondja a férfi 

az ablaknak. 

– Suznak? 

– Kisegített bennünket, nem igaz? – mondja Marino. – Megtudtam 

egyet s mást erről a belbiztonsági minisztériumi balhéról, meg arról, 

hogy mekkora faszfej az exférje, hogy milyen egy szánalmas kurafi, és 

hogy miért lehet az FBI a nyomában. 

– Lehet? – Scarpetta nagy ívben belendül a Franklin utcára, első 

irodája felé tart, egykori munkahelye felé, amit most lebontanak. – 

Meglehetősen magabiztosnak tűntél az értekezleten, már ha 

értekezletnek lehet egyáltalán nevezni. Szóval az egész csak blöff volt 

részedről? Lehet? Most akkor mit is jelent ez pontosan? 

– Tegnap este felhívott mobilon – válaszolja Marino. – Sokat 

romboltak azóta, hogy megérkeztünk. És nem csak fizikai értelemben – 

pillant ki az előttük feltáruló bontási területre. 

Az előre gyártott betonépület kisebbnek tűnik, és siralmasabb 

látványt nyújt, mint amikor először látták. De az is lehet, hogy mostanra 

már megszokták a pusztítást, és csak úgy tűnik, hogy kisebb és 

siralmasabb. Scarpetta lelassít, ahogy a Tizennegyedik utcához 

közeledik, parkolóhelyet keres. 

– Lehet, hogy egészen Caryig fel kell mennünk – mondja végül. – 

Van ott egy fizető parkoló, csupán egy vagy két háztömbbel a Cary 

felett, legalábbis régebben volt. 

– A pokolba vele! Hajts fel a főúton az épületig, aztán fordulj le! – 

mondja Marino. – Majd én gondoskodom az engedélyről. –Lehajol, 



242 

kicipzárazza fekete keményvászon irattáskáját, majd előkapja belőle a 

vezető igazságügyi orvos szakértő vörös igazolványtábláját. A 

műszerfal és a szélvédő közé csúsztatja. 

– Hát ezt meg hogy szerezted? – Scarpetta nem hisz a szemének. – 

Hogy a pokolba sikerült egy ilyenhez hozzájutnod? 

– A dolgok csak úgy megtörténnek, amikor veszed az időt és a 

fáradságot, hogy a csajokkal csevegj a központi adminisztrációs 

irodában. 

– Nagyon rossz vagy! – rázza meg a fejét Scarpetta. – Bár igaz, meg 

kellett volna tartanom egyet – teszi hozzá, mert egykor a parkolás közel 

sem jelentett akkora problémát vagy kényelmetlenséget, mint most. 

Bármilyen bűnügyi helyszínre kimehetett, és ott parkolt, ahol csak akart. 

Megállhatott csúcsidőben a bíróság épülete előtt, s bepasszírozhatta a 

kocsiját a leglehetetlenebb helyekre is, mert ott virított szélvédőjén a 

vörös kis igazolványtábla, s rajta a VEZETŐ IGAZSÁGÜGYI ORVOS 

SZAKÉRTŐ felirat. 

– Miért hívott fel tegnap este Mrs. Paulsson? – Nem tudja rávenni 

magát arra, hogy Suznak nevezze. 

– Beszélgetni akart – mondja Marino, s kinyitja a kocsi ajtaját. – 

Ugyan már, gyere, essünk túl ezen! Csizmát kellett volna húznod. 
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27. 

Az elmúlt éjjel óta Marino egyfolytában Suzra gondol. Tetszik neki, 

ahogy vállig érő haját viseli, és az is, hogy szőke. Amúgy is a szőke a 

kedvence, mindig is az volt. 

Amikor először találkozott vele a háznál, már akkor megtetszett neki 

arca íve és ajka teltsége. Tetszett neki, ahogy a nő ránézett. Nagynak, 

fontosnak és erősnek érezte magát attól, ahogy ránézett, és a szeméből 

pontosan ki tudta olvasni, a nő úgy hiszi, ő tudja, hogy kell megoldani a 

problémákat, noha az övéi – bármeddig nézhet bárkit – messze a 

megoldhatóság határain túl vannak. Magára istenre kellene ahhoz 

néznie, hogy megoldódjanak a gondjai, ám ez nem fog megtörténni, 

mert isten valószínűleg nem arra jár, amerre a Marinóhoz hasonló 

emberek 

Valószínűleg az fogta meg Mrs. Paulssonban a legjobban, ahogy 

ránézett, és Gilly szobájának átkutatása során, amikor közel lépett 

hozzá, nagyon is tudatában volt a közelségének. Tudta, a baj 

szélsebesen száguld felé. Tudta, ha Scarpetta megérzi az igazságot, 

akkor aztán majd hallgathat. 

Ő és Scarpetta most vastag vörös agyagtengeren gázolnak keresztül, 

és mindig elképed azon, hogy a doki a leglehetetlenebb cipőben is képes 

bármin átmenni, nem torpan meg, és nem is panaszkodik. A nedves, 

vörös sár beszívja Marino bakancsát, a lába csúszkál, ahogy óvatosan 

rakosgatja egyiket a másik elé, ám a doki szemmel láthatóan észre sem 

veszi, hogy nem bakancsot visel. Lapos sarkú, fekete fűzős cipő van 

rajta, ami kényelmes, és illik a kosztümjéhez; legalábbis illett. Most 
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azonban vörös agyaggöröngyökön tapos, és ez a vörös agyag 

telefröcsköli nadrágja és hosszú kabátja szegélyét, mialatt ő és Marino 

egykori munkahelyük félig lerombolt épülete felé veszik az irányt. 

A bontást végző segédmunkások abbahagyják a tevékenységüket, 

ahogy Marino és Scarpetta, mint valami két bolond, zúzalékkőn és sáron 

át egyenesen a nagybetűs erőszak felé tartanak, és az egyik nagydarab, 

védősisakot viselő férfi áthatóan megbámulja őket. Csiptetős táblát tart 

a kezében, s egy másik védősisakos férfinak magyaráz valamit. A 

csíptetőtáblás ember elindul feléjük, és integetni kezd, mintha 

okvetetlenkedő turistákat akarna elhessegetni. Marino is elkezd 

kalimpálni a férfinak, hogy jöjjön csak, mert beszélniük kell. Amikor a 

csíptetőtáblás férfi közelebb ér hozzájuk, és észreveszi Marino fekete 

LAPD-s baseballsapkáját, megváltozik a viselkedése. Még a végén 

kiderül, hogy a sapka átkozottul jó dolog, gondolja Marino. Nem kell 

hamis igazolványt mutogatnia, sőt egyáltalán nem kell azonosítania 

magát, mert a sapka gondoskodik helyette a bemutatkozásról. Ami azt 

illeti, egyéb dolgokról is gondoskodik. –Marino nyomozó vagyok – 

mondja a csíptetőtáblás férfinak. 

– Ő itt Dr. Scarpetta, az igazságügyi orvos szakértő. 

– Ó! – esik le a tantusz a csíptetőtáblás férfinak. – Ted Whitby miatt 

vannak itt. – Megrázza a fejét. – Nem akartam elhinni. Akkor talán 

maguk is hallottak a családjáról. 

– Inkább mondja el maga! – kéri Marino. 

– A felesége az első gyerekükkel terhes. Ez Ted második házassága. 

Különben is, látják odaát azt a fickót? – fordul az agyonrongált épület 

felé, s egy szürke ruhás emberre mutat, aki épp akkor kászálódik ki az 

egyik daru irányítófülkéjéből. – Az ott Sam Stiles, és neki meg Tednek 

megvolt egymással a maguk problémája, hogy így fogalmazzak. Az 

asszony, mármint Ted felesége azt állítja, hogy Sam túl közel lendítette 

a bontógolyót Ted traktorjához, aki emiatt esett le és került a gép alá. 

– Miért gondolja, hogy leesett? – kérdezi Scarpetta. 
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Azt akarja megtudni, hogy mit látott a fickó, gondolja Marino. Még 

mindig úgy hiszi, hogy Ted Whitbyt látta közvetlenül a halála előtt, és 

amikor látta, akkor a saját két lábán állt és a motoron matatott valamit. 

Talán pontosan az történt a férfival, amit a doki látott. Őt ismerve 

valószínűleg igen. 

– Nem feltétlenül gondolom ezt, asszonyom – válaszolja a 

csíptetőtáblás férfi, aki úgy Marinóval lehet egykorú, ám rengeteg a haja 

és az arcán a ránc. A bőre napbarnított és szabad levegőn 

megpatinásodott, mint egy cowboyé, a szeme pedig ragyogó kék. 

– Csak azt akarom mondani, hogy az asszony, gondolom, most már 

özvegynek kell mondani, járatja a száját mindenfelé. Természetesen 

pénzt akar. Hát nem mindig ez történik? Nem mintha nem éreznék vele 

maximálisan együtt. De nem lehet ártatlanokat megvádolni csak azért, 

mert meghal valaki. 

– Ön hol volt, amikor megtörtént? – kérdezi a doki. 

– Közvetlenül itt, néhány méternyire a balesettől – mutat az épület 

jobb elülső sarkára, vagyis arra, ami megmaradt belőle. 

– Látta? 

– Nem, asszonyom. Nem tudok senkiről, aki látta volna. Ted a hátsó 

parkolóban volt, és a motoron dolgozott, mert akadozott. Én arra 

tippelnék, hogy megcsúszott, és a többi már történelem. A következő 

dolog, amit én vagy bárki más láthatott, az volt, hogy a traktor üresen 

dübörög, majd nekilódul az ajtó melletti sárga póznának, amiben aztán 

el is akad. Ted már a földön feküdt, súlyosan megsérülve. Nagyon 

csúnyán vérzett. Komolyan mondom, csúnya volt. 

– Eszméletén volt, amikor odaért hozzá? – kérdezi a doki, és szokása 

szerint szorgalmasan jegyzetel fekete notesztömbjébe, vállán hosszú 

szíjon fekete helyszínelőtáska lóg. 

– Nem hallottam, hogy mondott volna valamit. – A csíptetőtáblás 

férfi arcán fájdalmas kifejezés suhan át, és lekapja róluk a tekintetét. 

Nagyot nyel, s megköszörüli a torkát. – Nyitva volt a szeme, és 

lélegezni próbált Többnyire ez az, ami beugrik az agyamba, és 
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valószínűleg soha nem is fogom elfelejteni. Ted, amint lélegezni próbál, 

és ahogy elkékül az arca. Aztán vége, ilyen gyorsan történt minden. 

Hamarosan természetesen a rendőrség is kiért, meg egy mentőautó, ám 

senki nem tudott érte tenni semmit. 

Marino csak álldogál mellettük a sárban, és hallgat, aztán úgy dönt, 

jobban teszi, ha ő is feltesz egy-két kérdést, mert kényelmetlenül érzi 

magát, ha túl sokáig kell csukott szemmel ácsorognia, mintha hülye 

lenne. Scarpetta miatt érzi magát annak, pedig a doki nem tesz ezért 

semmit, soha nem is tenne, de így még rosszabb. 

– Ez a Sam Stiles haver – biccent fekete LAPD sapkájával a 

mozdulatlan daru meg a gépkarra erősített kábel végén enyhén 

himbálózó épületbontó golyóbis felé. – Merre járt, amikor Tedet 

elgázolta a jármű? A közelében volt? 

– Nem, nem, ez nevetséges! Az az elképzelés, hogy Tedet a 

rombológolyó sodorta le a traktorjáról olyan nevetséges, hogy vicces 

lenne, ha lenne bármi mulatságos ebben a történetben. Van fogalma 

arról, mit tenne a rombológolyó egy emberrel? 

– Biztos nem lenne csinos – állapítja meg Marino. 

– Egy szempillantás alatta kiloccsantaná az összes agyat a fejéből. 

Annak a flótásnak már semmilyen traktorra nem lenne szüksége ahhoz, 

hogy meghaljon. 

Scarpetta mindent lejegyzetel. Néha-néha elgondolkodva körülnéz, 

és valami mást is leír. Egyszer Marino véletlenül belebotlott az 

íróasztalán lévő jegyzeteibe, amikor a doktornő nem tartózkodott az 

irodájában. Kíváncsian arra, hogy vajon mi járhat a fejében, kihasználta 

a kínálkozó alkalmat, hogy szemügyre vegye az írást. Egyetlen szón 

kívül semmit nem volt képes kisilabizálni, ám ez az egy szó történetesen 

az ő neve, Marino volt. Nem mintha csúnyán írna, ám a saját, titkos 

nyelvét használja, bizarr és érthetetlen gyorsírását, amit titkárnőjén, 

Rose-on kívül senki nem képes kibetűzni. 
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Scarpetta most megkérdezi a csíptetőtáblás embertől a nevét, aki azt 

mondja, hogy Bud Lightnak1 hívják, amit Marino igen könnyen 

megjegyez, még akkor is, ha nem hisz a világos Budban, sem a világos 

Millerben, sem a világos Michelobban, de ami azt illeti, semmiben sem, 

ami világos. A doktornő elmagyarázza, hogy tudnia kell, pontosan hol 

találták meg a szerencsétlenül járt munkást, mivel talajmintát kell 

vennie. Úgy tűnik, Bud egy cseppet sem lepődik meg ezen. Talán azt 

hiszi, hogy a csinos igazságügyi orvos szakértőnők meg a megtermett, 

LAPD sapkás zsaruk mindig vesznek talajmintát, amikor egy építkezési 

munkást elgázol valami traktor. Így hát ismét elindulnak a sűrű 

agyagtengeren át, egyre közelebb jutva az épülethez, s mindeközben 

Marino folyvást Suzra gondol. 

Tegnap éjjel épp egy újabb pohárnyi whiskyt akart ledönteni a 

Jampec-csarnokban, s igen kellemes beszélgetést folytatott Június Eise-

szel, vagy más néven Eisesteinnel, ahogy Marino nevezi évek óta az 

öreget. Browning hazament, s Marino egy ideje már megállás nélkül 

fecsegett, amikor megcsörrent a mobiltelefonja. Ennél a pontnál már 

meglehetősen jól érezte magát, és valószínűleg nem kellett volna 

felvennie. Valószínűleg ki kellett volna kapcsolnia, de azért nem tette, 

mert Scarpetta nem sokkal azelőtt felhívta, hogy Fielding nem nyitja ki 

az ajtót, és Marino azt mondta neki, hogy hívja vissza, ha szüksége van 

rá. Valójában ezért vette fel, bár az is igaz, hogy amikor egynél több 

pohárral iszik, ami a mostani esetben jóval több volt ennél, hajlamosabb 

kinyitni az ajtót, felvenni a telefont vagy szóba elegyedni idegenekkel. 

– Marino – harsogta túl a Jampec-csarnok ricsaját. 

– Suzanna Paulsson vagyok. Elnézést, hogy ilyenkor zavarom. – 

Azzal a nő elsírta magát. 

Nem számít, hogy mit mondott ezután, és különben sem képes 

felidézni a teljes beszélgetésüket, ahogy áttapicskol a vastag sárhalmon, 

miközben Scarpetta beletúr válltáskájába, mert steril, fa nyelvlenyomót 

                                                
1 Light= világos (angol) 
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és műanyag fagyasztótasakot keres. Az előző éjszaka eseményeinek 

legfontosabb részére Marino nem emlékszik, és valószínűleg soha nem 

is fog, mert ő és Suz whiskyt ittak, saját főzetében erjesztett színtiszta 

bourbont, mégpedig sokat. Farmert és halvány rózsaszín pulóvert viselt, 

amikor bevezette a nappaliba és elhúzta az ablakok előtt a sötétítő 

függönyt, majd leült mellé a kanapéra, és mesélt neki a geciláda 

exférjéről meg a Belbiztonsági Minisztériumról, a női pilótákról meg 

más párokról, akiket a férje rendszeresen meghívott hozzájuk. 

Rendszeresen visszatért ezekre a párokra, mintha valamiért fontosak 

lennének, és Marino megkérdezte, hogy róluk beszélt-e, amikor a minap 

itt járt Scarpettával. Suz azonban nem volt hajlandó nyíltan válaszolni 

neki. Mindig ugyanazt mondta. Egyre csak azt hajtogatta, hogy 

„Kérdezd Frankét!” 

„De én téged kérdezlek” – válaszolta Marino. 

„Kérdezd Frankét! – egyre csak ezt hajtogatta. – Mindenféle 

népséget idehívogatott. Kérdezd tőle!” 

„Miért hívta ide őket?” 

„Majd megtudod” – mondta. 

Marino hátralép és Scarpettát figyeli, amint gumikesztyűt húz, és 

feltép egy fehér papírcsomagot. Semmi nem maradt a traktorvezető 

halálának helyszínén, csupán a sáros aszfalt a hatalmas főbejárat 

melletti mellékajtó előtt. Csak nézi, ahogy a doki jegyzetel, majd 

körbenéz a sáros járdán, és eszébe jut az előző nap reggele, amikor a 

bérelt autóval cirkáltak itt, a múltról beszéltek, és ha visszatekerhetné 

tegnap reggelig az időt, hát megtenné. Bárcsak megtehetné! A gyomra 

savas, és rohamokban tör rá az émelygés. Feje sebes ritmusú táncot jár 

zakatoló szívével. Nagyot lélegez a hideg levegőből, és megízleli az 

épületről körülöttük mindenfelé potyogó por- és betonszemcsék ízét. 

– Szóval mit is keres pontosan, már ha nem bánja, hogy 

megkérdezem? – hajol Scarpetta felé Bud. 
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A doktornő a fa nyelvlenyomóval óvatosan megkapirgál egy kisebb, 

homokkal kevert, s valamitől – talán vértől – elszíneződő piszokfoltot. 

– Csak megvizsgálom, mi ez itt – magyarázza. 

– Tudja, meg szoktam nézni néhányat azok közül a sorozatok közül. 

Legalábbis belekontárkodom abba, amit az asszony néz. 

– Ne higgyen el mindent, amit lát! – Scarpetta még több piszkot 

potyogtat a tasakba, aztán a nyelvlenyomót is. Lezárja, s valamit ír rá 

azzal az olvashatatlan írásával, amit Marino képtelen kibetűzni. 

Óvatosan belehelyezi a tasakot a járdára tett helyszínelő pakkba. 

– Szóval nem viszik vissza a hivatalba ezt a piszkot, és nem teszik 

bele valami mágikus gépbe? – viccelődik Bud. 

– Szó sincs mágiáról – feleli Scarpetta, s újabb fehér csomagot nyit 

ki, miközben leguggol a parkolóban, nem messze az ajtótól, amit ő 

szokott minden reggel kinyitni, amikor még ő volt itt a vezető. 

A délelőtt során felvillant néhányszor valami Marino lelkének lüktető 

sötétségében. Elektromos villogásról van szó, mint a súlyosan működési 

hibás, komolyan károsodott televízió képernyőjének a pislogása, s ez a 

pislogás olyan gyors, hogy nem látni, milyen műsor megy éppen, csak 

zavaros képek sugallják, mi lehet az. Ajkak és nyelvek. Kezek és 

lehunyt szemek töredékképei. A saját szája, amint végigsimít rajta. Amit 

biztosan tud az az, hogy ma reggel hét perccel öt után meztelenül ébredt 

a nő ágyában. 

Scarpetta úgy dolgozik, mint egy régész. Már amennyit Marino a 

régészek módszereiről tud. Óvatosan lekapirgálja a sáros terület tetejét, 

ahol Marino úgy hiszi, talán sötét vérpettyeket látott. Kabátja szétterül 

körülötte és végigsöpri a mocskos aszfaltot, de nem törődik vele. 

Bárcsak a többi nő is olyan keveset törődne a jelentéktelen dolgokkal, 

mint ő! Bárcsak a többi nő is olyan sokat törődne a fontos dolgokkal, 

mint ő! Marino úgy képzeli, Scarpetta megértene egy félresikerült görbe 

éjszakát. Kávét készítene, s elég sokáig tenne-venne, hogy 
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kibeszélhessék a történteket. Nem zárná magára a fürdőszobaajtót, s 

nem üvöltené torkaszakadtából, hogy takarodjon el a házából! 

Marino gyorsan elindul visszafelé a parkolóból, át a vörös 

sártengeren, csúszkálós bakanccsal. Megcsúszik, de egy röffenéssel 

visszanyeri az egyensúlyát, ám a röffenés öklendezéssé válik, és hányni 

kezd, mélyen előrehajolva öklendezi fel a keserű, barna löttyöt, ami 

nagyot placcsan a bakancsán. Minden ízében reszket, nem jut szóhoz, és 

azt hiszi, menten meghal, aztán megérzi a kezet a könyökén. Ezer közül 

is felismerné ezt a kezet, ezt az erős, biztos kezet. 

– Gyere! – mondja a nő csendesen, s megszorítja a karját. –Menjünk 

vissza a kocsihoz! Minden rendben van. Öleld át a vállamat, és az isten 

szerelmére, nézz a lábad elé, különben mindketten elvágódunk. 

Marino kabátujjával megtörli a száját. Könny lepi el a szemét, ahogy 

akaratát a testére erőltetve rakosgatja egyik ingatag lábát a másik elé, s a 

doktornőbe kapaszkodva és minden erejét összeszedve csúszkál át a 

sáros, vérvörös csatamezőn, ami azt a lerombolt épületet veszi körül, 

ahol először találkozott Scarpettával. 

– Mi van akkor, doki, ha megerőszakoltam? – kérdezi, és olyan 

hányinger tör rá, hogy majd belehal. – Mi van akkor, ha megtettem? 
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28. 

Izzasztó a meleg a hotelszobában, de Scarpetta feladta a hiábavaló 

küzdelmet a termosztáttal. Az ablaknál ül egy széken, s az ágyon fekvő 

Marinót figyeli. 

A férfi kinyúlva hever fekete nadrágjában és fekete pólójában, 

baseballsapkája magányosan árválkodik a komódon, fekete bakancsa 

szintén elárvultan a padlón. 

– Kell valami táplálék a gyomrodba – szólal meg Scarpetta az ablak 

melletti székről. 

Nem messze tőle a szőnyegen fekszik sárpettyes, műszálas anyagú 

helyszínelő-felszerelése, egy másik székre borítva pedig sárpettyes 

kabátja. Bármerre is járt eddig a szobában, vörös sárpettyeket hullajtott 

maga után, és amikor tekintete a saját maga keltette nyomvonalra siklik, 

azonnal bűnügyi helyszín jut eszébe, s aztán Suzanna Paulsson 

hálószobája, meg az, hogy vajon milyen bűntény történt vagy nem 

történt meg nála az elmúlt tizenkét órában. 

– Képtelen vagyok most bármit is lenyelni – válaszolja Marino 

petyhüdt pozíciójából. – Mi van, ha elmegy a rendőrségre? 

Scarpettának nem áll szándékában hamis reményekkel áltatni a férfit. 

Nem tudja semmivel sem biztatni, mert ő maga sem tud semmit. 

– Fel tudsz ülni, Marino? Jobb lenne, ha felülnél. Rendelni fogok 

valamit. 

Feláll a székről, s ahogy az ágy melletti telefonhoz lép, még több 

száradó sárdarabot és – pikkelyt hagy maga után. Kosztümkabátja 
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zsebében megtalálja olvasószemüvegét, orrára biggyeszti, majd elkezdi 

a telefont tanulmányozni. Képtelen rájönni, hogy melyik a szobaszerviz 

száma, így a nullát tárcsázza, s az operátor kapcsolja is neki a 

szobaszervizt. 

– Három nagy üveg ásványvizet kérek – adja le a rendelést. 

– Két kanna forró Earl Grey teát, egy bagelt pirítva meg egy tányér 

zabkását. Nem, köszönöm. Ennyi elég lesz. 

Marino ülőpozícióba tornássza magát, s feltornyozza háta mögött a 

párnákat. Scarpetta magán érzi a tekintetét, amint visszatér a székéhez 

és leül rá, fáradtan, mert túl sok minden szakadt a nyakába egyszerre, az 

agya vad ménes, amiben a lovak pillanatnyilag ötven különböző irányba 

vágtatnak. Festékszemcsék meg más anyagmaradvány-bizonyítékok 

zakatolnak agyában, a talajminták a nejlontáskájában, Gilly meg a 

traktorvezető, az, hogy mit csinál éppen Lucy, hogy mivel foglalkozhat 

éppen Benton, és mindeközben megpróbálja Marinót nemi 

erőszaktevőként maga elé képzelni. A férfi már korábban is viselkedett 

ostobán – nem is! –, hanem sík hülyén nőkkel. Összekeverte a munkát 

és a magánéletet, pontosabban szólva a múltban többször is keveredett 

szexuális kapcsolatba tanúkkal meg áldozatokkal, amiért mindig fizetnie 

kellett valamilyen módon, de soha nem többet, mint amennyit még 

megengedhetett magának. Soha azelőtt nem vádolták meg nemi 

erőszakkal vagy kellett amiatt aggódnia, hogy talán megerőszakolt 

valakit. 

– Mindent meg kell tennünk azért, hogy túl legyünk ezen – kezdi. – 

Csak hogy tudd, nem hiszem, hogy megerőszakoltad Suzanna 

Paulssont. Nyilvánvalóan az a probléma, hogy ő azt hiszi-e, megtetted, 

vagy azt akarja-e hinni, hogy megtetted. Amennyiben ez utóbbiról lenne 

szó, akkor meg kell tudnunk az indítékot. De kezdjük azzal, amire 

emlékszel, a legutolsó dologra, amire emlékszel. És Marino – néz a 

férfira –, ha tényleg megerőszakoltad, akkor az köztünk sem marad 

annyiban, ugye tudod? 
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Marino az ágyon ülve szó nélkül bámulja a doktornőt. Arca 

elvörösödik, szeme üveges a félelemtől és a fájdalomtól, s jobb 

halántékán lüktet egy ér. Néha-néha megérinti ezt az eret. 

– Tudom, valószínűleg nem égsz a vágytól, hogy az utolsó betűig 

mindenről beszámolj, amit tegnap éjjel tettél, de nem segíthetek, ha nem 

teszed meg. Nem vagyok finnyás – teszi hozzá Scarpetta, és azok után, 

amin keresztülmentek, a megjegyzés akár vicces is lehetne. Ám egy 

darabig semmi nem lesz vicces. 

– Nem tudom, képes vagyok-e rá. – Marino elfordítja a tekintetét a 

doktornőről. 

– Mindaz, amit képes vagyok elképzelni, sokkal rosszabb annál, mint 

bármi, amit elkövethettél – mondja Scarpetta csendes, ám tárgyilagos 

hangon. 

– Rendben. Valószínűleg már amúgy sem vagy olyan naiv, mint egy 

kisgyerek. 

– Aligha – hagyja rá Scarpetta. – Ha ettől jobban érzed magad, akkor 

elárulom, hogy én is csináltam már néhány dolgot. – Halványan 

elmosolyodik. – Bármilyen nehezedre is esik ezt elképzelni. 
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29. 

Nem esik nehezére elképzelni. Az elmúlt évek során jobban esett 

neki nem elképzelni, hogy miket csinált más férfiakkal, különösen pedig 

Bentonnal. 

Marino elbámul a doktornő feje mellett, ki az ablakon. Egyszerű 

bútorzatú egyágyas szobája a harmadik emeleten van, és onnan, ahol 

most ül, nem látja az utcát, csak a feje felett a szürke eget. Aprónak érzi 

magát, s gyerekes késztetés tör rá, hogy elbújjon a takaró alá, elaludjon, 

és abban reménykedjen, hogy amikor felébred, azt tapasztalja, hogy 

nem is történt semmi. Arra akar ébredni, hogy itt van Richmondban a 

dokival, egy ügyön dolgoznak, és semmi nem történt. Vicces, hányszor 

ébredt már arra egy hotelszobában, hogy arra vágyott, bárcsak ott lenne 

mellette Scarpetta, és őt nézné! Hát most itt van vele ebben a szállodai 

szobában, és őt nézi. Megpróbálja kitalálni, hol is kezdje, aztán a 

gyerekes késztetés megint a hatalmába keríti, és elakad a hangja. Elhal 

valahol a szíve és a szája között, mint a sötétségbe belevesző 

szentjánosbogár. 

Álmai a doktornőről régiek, igen régiek, évek óta kísértik; ha nagyon 

őszinte akar lenni, tulajdonképpen első találkozásuk óta. Erotikus 

képzelgései a leggyakorlottabb, legkreatívabb, leghihetetlenebb szexről 

szólnak, amiben valaha is része volt, és nem akarja, hogy a doktornő 

bármikor is tudomást szerezzen róluk, nem hagyhatja, hogy tudomást 

szerezzen róluk, mert soha nem adta fel teljesen a reményt, hogy 

egyszer majd talán közöttük is történhet valami. 
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Ám ha most elkezd arról beszélni, amire emlékszik, akkor a doki 

talán megsejt egy kicsit abból, hogy milyen lehet vele, Marinóval lenni. 

Az pedig minden esélyt szertefoszlatna. Nem számít, milyen távoli ez az 

esély, örökre meghalna. Ha részletesen bevallaná azt a keveset, amire 

ténylegesen emlékszik, akkor bepillantást engedne abba, hogy milyen 

lenne vele. Ez pedig mindent tönkretenne. Azt a fantáziálásai sem élnék 

túl, s akkor már az sem lenne neki. Azt fontolgatja, hazudni fog. 

– Menjünk vissza odáig, amikor megérkeztél a Jampec csarnokba – 

szólal meg Scarpetta, s rászegezi a tekintetét. – Hánykor értél oda? 

Remek! Beszélhet a Jampec-csarnokról. 

– Hét körül – válaszolja. – Eise-szel találkoztam ott, aztán 

megérkezett Browning is, és ettünk valamit. 

– Részleteket! – követeli Scarpetta anélkül, hogy megmozdulna a 

széken. A szemét továbbra sem veszi le Marinóról. – Mit ettél ott, és mit 

ettél korábban aznap? 

– Azt hittem, a Jampeccel kezdünk, nem pedig azzal, amit korábban 

ettem. 

– Reggeliztél tegnap? – makacskodik Scarpetta ugyanazzal a 

következetességgel és türelemmel, amivel a hátramaradottakkal is 

szokott kommunikálni, miután megsemmisítette őket a véletlen vagy az 

isteni akarat vagy egy gyilkos. 

– Még a szobámban ittam kávét – válaszolja Marino. 

– Tízórai? Ebéd? 

– Egyik sem. 

– Egy másik alkalommal majd elbeszélgetünk erről is – mondja a 

doktornő. – Szóval egész nap nem ettél semmit, csak kávéztál, aztán 

hétkor lementél a Jampec-csarnokba. Éhgyomorra ittál? 

– Néhány sörrel kezdtem. Aztán marharostélyost ettem salátával. 

– Semmi krumpli vagy kenyér? Semmi szénhidrát? Szóval 

betartottad a diétádat. 
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– Hé! Körülbelül ez az egyetlen jó szokás, amihez tegnap tartottam 

magam, az egyszer biztos. 

Scarpetta nem válaszol, és Marino megérzi, hogy azt gondolja, az 

alacsony szénhidráttartalmú diéta nem feltétlenül nevezhető jó 

szokásnak, ám ebben a pillanatban nem fog táplálkozástudományi 

előadást tartani neki, amikor az ágyon ücsörög, szenved a 

másnaposságtól és a rátörő fájdalmaktól, és páni rémület telepszik rá, 

mert talán bűntettet követett el, vagy hamarosan annak elkövetésével 

fogják megvádolni, feltéve, hogy ezt még nem tették meg. Az ablakon 

át kinéz a szürke égre, s lelki szemei előtt feltűnik a richmondi 

rendőrség jelöletlen Crown Victoriája, amint őt keresve az utcákat rója. 

A pokolba is, talán maga Browning nyomozó van odakint, készen arra, 

hogy végrehajtsa az ellene kiadott elfogatóparancsot. 

– Azután mi történt? – kérdezi Scarpetta. 

Marino elképzeli önmagát a Crown Vic hátsó ülésén, és azon 

morfondírozik, hogy vajon Browning megbilincselné-e. Szakmai 

tiszteletből talán engedné Marinót korlátozásmentesen ücsörögni hátul, 

de az is lehet, hogy megfeledkezne a tiszteletről, és rákattintaná a 

csuklójára a karperecet. Végül arra a következtetésre jut, hogy a 

nyomozó kénytelen lenne megbilincselni. 

– Tehát hétkor megittál néhány sört, majd rostélyost és salátát ettél – 

nógatja Scarpetta a rá oly jellemző könnyed, ám hajthatatlan módon. – 

Pontosan hány sört ittál? 

– Négyet, azt hiszem. 

– Nem hiszed. Pontosan hányat? 

– Hatot – válaszolja. 

– Pohárral, üveggel vagy dobozzal? Nagy üvegest? Kis üvegest? Más 

szóval arra lennék kíváncsi, hogy mennyi az annyi. 

– Hat kisüveges Budweiser. Mellesleg nekem ez nem olyan sok. 

Ennyit simán bírok. Hat sör nekem olyan, mint neked fél. 
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– Nem valószínű – válaszolja a doktornő. – De majd később 

visszatérünk a matekra. 

– Nos, nincs szükségem kiselőadásra – motyogja Marino, s a 

doktornőre pillant, aztán dacos csendben merőn a szemébe néz. 

– Hat sör, egy rostélyos meg egy saláta a Jampec-csarnokban Junius 

Eise-szel meg Browning nyomozóval. És mikor hallottad a pletykát, 

hogy visszaköltözöm Richmondba? Talán az Eise-szel és Browninggal 

elköltött vacsora során? 

– Az anyját, most aztán levontad a kézenfekvő következtetést! – tör 

ki Marino savanyú házsártossággal. 

Eise és Browning vele szemben ül a bokszban, a gyertyaláng inog a 

vörös üveg gömbtartóban, s mindhárman sört isznak. Eise megkérdezi 

Marinót, hogy mit gondol Scarpettáról, mit gondol róla valójában. 

Tényleg olyan nagyágyú doktorfőnök? Scarpetta nagyágyú, de nem úgy 

viselkedik, Marino pontosan ezt válaszolta. Erre nagyon is jól 

emlékszik, meg arra is, hogy miként érzett, amikor Eise és Browning 

elkezdett róla beszélni, arról, hogy ismét kinevezik vezetőnek, és 

visszaköltözik Richmondba. A doktornő egy szót sem szólt Marinónak 

efféléről, még csak nem is utalt rá, s a férfi megalázottnak és dühösnek 

érezte magát. Ekkor kezdett sör helyett whiskyt inni. 

Mindig is azt gondoltam, hogy dögös, annak az idióta Eise-nek volt 

képe ezt mondani, s Marino ekkor váltott sörről whiskyre. Valóban 

tehetséges, tette hozzá néhány perccel később, amikor kaján vigyorral 

kosarat formált két kezéből a mellkasa előtt. Nem tiltakoznék, ha 

belebújhatnék az ilyen tehetséget felmutató laborköpenybe. Nos, de 

időtlen idők óta vele dolgozol, nem igaz, így lehet, hogy neked már fel 

sem tűnik, milyen bombázó. Browning azt mondta, ő személy szerint 

soha nem látta még a dokit, de hallott már róla, és ő is vigyorgott, mint a 

vadalma. 

Marino nem tudta, mit mondjon erre, így hát megitta első whiskyjét 

és azonnal kikérte a másodikat is. Már csak a gondolattól is, hogy Eise 
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Scarpetta testét bámulja, rátört a késztetés, hogy behúzzon neki egyet. 

Természetesen nem tette meg. Egyszerűen tovább ücsörgött a bokszban, 

és ivott, és megpróbált nem gondolni arra, hogy néz ki Scarpetta, 

amikor leveszi a köpenyét, amikor a széktámlára teríti, vagy az 

ajtófogasra akasztja. Minden tőle telhetőt megtett azért, hogy kizárja 

agyából azokat a képeket, melyekben Scarpetta leveszi kosztümkabátját, 

kigombolja blúza hosszú ujján a gombokat, és fel- meg leveszi mindazt, 

amit kell, amikor egy halott ember várja. Mindig is természetes 

könnyedséggel viselkedett, nem hivalkodott, nem mutogatta azt, amije 

van, s nem is volt tudatában annak, hogy mennyire nem hétköznapi 

mindaz, amit a természettől kapott. Arra sem figyelt, hogy mások 

megbámulják-e, amikor kigombolja, leveszi, idelép és odanyúl, mert a 

munkájára koncentrál, a holtakat pedig nem érdekli a látvány. Már csak 

azért sem, mert ugyebár meghaltak. Csak Marino él még. Talán 

Scarpetta azt hiszi, ő is halott. 

– Elismétlem még egyszer, nem áll szándékomban visszaköltözni 

Richmondba – közli Scarpetta a székről, keresztbe tett lábbal. Kék 

nadrágja szegélyét sárpettyek borítják, s cipőjét annyira beszennyezte az 

agyag, hogy nehéz elképzelni, milyen ragyogó fekete volt aznap reggel. 

– Mellesleg pedig ugye te sem gondolod komolyan, hogy efféle terveket 

szövögetnék, anélkül, hogy megosztanám veled, ugye nem? 

– Soha nem lehet tudni – válaszolja Marino. 

– Most már tudod. Nem költözöm vissza ide. Különösen most nem. 

Kopognak az ajtón, s Marino szíve nagyot dobban, mert lelki szemei 

előtt a rendőrség, a börtön és a bíróság képe villan fel egyszerre. 

Megkönnyebbülten hunyja le a szemét, amikor az ajtó túloldalán 

megszólal egy hang: 

– Szobaszerviz. 

– Majd én kinyitom! – ajánlja fel Scarpetta. 

Marino mozdulatlanul ül az ágyon, csak a tekintete követi a 

doktornőt, amint áthalad a kicsiny szobán, és kinyitja az ajtót. Ha 
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egyedül lenne, ha ő nem ücsörögne az ágyon, valószínűleg 

megkérdezné, ki van ott, és kinézne a kémlelőnyíláson is. De nem 

aggódik, mert Marino itt van vele, s a bokájára szíjazott tokban egy 280-

as félautomatát tart, nem mintha szükség lenne bármilyen lövöldözésre. 

Azonban nem bánná, ha a szart is kiverhetné most valakiből. Ebben a 

pillanatban végtelenül boldogan vágná hatalmas öklét valakinek az 

állkapcsába, aztán a gyomorszájába, ahogy akkor szokta, amikor még 

bokszolt. 

– Hogy s mint ma? – kérdezi a pattanásos arcú, egyenruhás 

fiatalember, ahogy begördíti a kerekes tálalótálcát. 

– Jól, nagyon jól – válaszolja a doktornő, s rövid matatás után 

takarosan összehajtogatott tízdolláros bankjegyet húz elő a 

nadrágzsebéből. – Hagyja csak ott! Köszönöm! – nyomja a fiatalember 

kezébe az összehajtott bankót. 

– Köszönöm, asszonyom! Remélem, csodaszép lesz a napjuk? 

Azzal elindul kifelé. Halkan csukódik mögötte az ajtó. 

Marino nem mozdul, csak tekintete követi a doktornőt. Figyeli, amint 

kicsomagolja a bagelt és a zabkását a műanyag fóliából. Figyeli, amint 

felnyit egy adag vajat, majd belekeveri a zabkásába, s kissé megsózza. 

Újabb adag vajat bont fel, aztán rákeni a bagelre, majd teletölt két 

csészét teával. Nem tesz cukrot az italba. Ami azt illeti, egyáltalán nincs 

cukor a tálalóasztalkán. 

– Tessék – mondja, s a zabkását meg az egyik csésze erős teát az ágy 

melletti asztalkára helyezi. – Egyél! – Visszalép a tálalókocsihoz, s 

odaviszi neki a bagelt is. – Minél többet eszel, annál jobb. Talán ha 

kicsit jobban érzed magad, az emlékezeted is csodálatos javulást mutat. 

A zabkása látványa azonnali és heves tiltakozást vált ki Marino 

beleiből, ám engedelmesen kézbe veszi a tálat, s lassú mozdulattal 

belemártja a kanalat, ám erről Scarpetta jut eszébe, amint a nyelv-

lenyomót a sárba dugja a járdán, s erről megint más jut az eszébe, 

valami, ami hasonló állagú, mint a zabkása, s ettől újabb undor- és 
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bűntudathullám rohanja meg. Bár csak túl részeg lett volna ahhoz, hogy 

megtegye! De megtette. A zabkása látványától egyszerre biztos lesz 

abban, hogy tegnap éjjel megtette, befejezte, amit elkezdett. 

– Képtelen vagyok megenni – mondja. 

– Edd meg! – válaszolja Scarpetta, aki mint valami bíró, visszaül a 

székre, egyenes tartással, s egyenesen rászegezi a tekintetét. 

Belekóstol a zabkásába, és őt magát is meglepi, menyire finom. Jó 

érzés lenyelni. Mielőtt észrevenné, már el is tüntette a teljes tálat, s most 

a bagellel birkózik, ám eközben mindvégig magán érzi a doktornő 

tekintetét. Nem beszél, de Marino átkozottul jól tudja, hogy miért nem 

mond egy szót sem, és miért nézi őt vég nélkül. Még nem mondta el 

neki az igazságot. Visszatartja a részleteket, melyek minden bizonnyal 

szétzúzzák fantazmagóriáit. Ha egyszer Scarpetta megtudja, akkor neki 

esélye sem marad, s a bagel egyszerre csontszáraz a torkában, s ő nem 

tudja lenyelni. 

– Némiképp jobban érzed magad? Igyál egy kis teát! – javasolja a 

doktornő, s most valóban olyan, mint egy sötét ruhába öltözött bíró, 

ahogy egyenesen ül a széken a szürke ablak előtt. – Edd meg az egész 

bagelt és igyál meg legalább egy csésze teát! Szükséged van az ételre, 

és ki vagy száradva. Van nálam Advil. 

– Igen, az Advil talán jót tesz! – mondja Marino, s engedelmesen 

rágcsálja a szájában a falatot. 

A doktornő lehajol a műszálas táskához, s a többi tabletta zörgésétől 

kísérve kivesz egy kis flakon Advilt. Marino tovább rág és teát nyel, 

egyszerre nagyon éhes, s figyeli a doktornőt, aki ismét odamegy hozzá, 

egészen oda, ahol a háta neki van polcolva a párnáknak, s könnyedén 

lekapja a gyerekbiztos kupakot, mert az ő kézügyességén semmi ilyesmi 

nem tud kifogni. Kiráz két tablettát, és a férfi kezébe nyomja. Ujjai 

mozgékonyak és erősek, aprónak tűnnek az ő hatalmas tenyerében, 

könnyedén végigsimítják a borét, s a doktornő érintése jobban esik neki, 

mint a legtöbb dolog, amit valaha is érzett. 
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– Köszi – morogja, s a doktornő visszatelepszik a székre. 

Ha kell, egy hónapig is ott fog ülni, gondolja Marino. Talán hagynia 

kellene, hogy ott üljön egy hónapig. Nem megy innen sehova, amíg el 

nem mond neki mindent. Bár csak ne nézne így rá! 

– Hogy van a memóriád? – kérdezi a doktornő. 

– Tudod, néhány dolog örökre kiesik. Egyszerűen csak kiesik – 

válaszolja, majd felhajtja a maradék teát, és a tablettákra koncentrál, 

nehogy megakadjon valamelyik a torkán. 

– Néhány dolog valóban soha nem tér vissza – válaszolja Scarpetta. – 

Vagy soha nem is tűnt el igazán. Másokról viszont csak beszélni nehéz. 

Tehát whiskyt ittál Eise-szel és Browninggal, aztán mi történt? 

Körülbelül hánykor kezdtél el whiskyzni? 

– Talán fél kilenc, kilenc lehetett. Csörögni kezdett a telefonom, Suz 

volt az. Igen feldúlt volt, és azt mondta, beszélnie kell velem, majd 

megkérdezte, hogy el tudok-e menni hozzá. – Elhallgat, Scarpetta 

reakciójára vár. Nem kell kimondania. Elég, ha gondolja. 

– Kérlek, folytasd! – szólal meg Scarpetta. 

– Tudom, mit gondolsz. Azt gondolod, hogy nem kellett volna 

odamennem, miután megittam néhány pohárral. 

– Fogalmad sincs arról, hogy mit gondolok – válaszolja a székéről. 

– Jól éreztem magam, tiszta volt az agyam. 

– Definiáld a néhányat! – teszi hozzá a doktornő. 

– A sör és egypár whisky. 

– Egypár? 

– Háromnál nem több. 

– A hat sör az annyi, mint száznyolcvan milliliter alkohol. Három 

whisky újabb százhúsz vagy százötven millilitert jelent, attól függően, 

mennyire jól ismered a pincért – számolgat. – Mondjuk azt, hogy 

mindezt háromórás időszak alatt. Ez körülbelül háromszáz milliliter, és 

akkor még lefelé kerekítettem. Tegyük fel, hogy a szervezeted harminc 
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millilitert bontott le egy óra alatt, ez az átlag. Még mindig kétszáztíz 

milliliter volt a véredben, amikor kiléptél a Jampec-csarnokból. 

– A francba! – tör ki Marino. – Boldogan leélném az életemet matek 

nélkül. Jól éreztem magam. Hidd el, ha mondom! 

– Jól tartottad magad. De jogilag részeg voltál, nem is kicsit – 

mondja az ügyvéd-orvos. – Számításaim szerint legalább 0,1 ezrelékkel 

meghaladtad a jogi szempontból józanságot jelentő véralkoholszint 

felső határát. Feltételezem épen és egészségesen eljutottál hozzá. Hány 

óra volt ekkor? 

– Fél tizenegy, talán. Úgy értem, nem nézegettem az órámat minden 

átkozott percben! – Scarpettára bámul, sötétnek és renyhének érzi 

magát, ahogy az ágy párnáiba roskad. Ami ezután következett, 

zavarosan hullámzik belsejében, s neki semmi kedve belépni ebbe az 

örvénylésbe. 

– Figyelek – mondja Scarpetta. – Hogy érzed magad? Kérsz, még 

teát? Ételt? 

Tagadóan megrázza a fejét, és ismét a tablettákra koncentrál, amiatt 

aggódik, hogy talán megakadtak valahol, és lyukat égetnek a torkába. 

Annyi helyen ég a bőre, hogy újabb két marást nehéz lenne felismerni, 

ám nincs szüksége rájuk. 

– Enyhült a fejfájásod? 

– Voltál már agykurkásznál? – szegezi hirtelen a doktornőnek a 

kérdést Marino. – Mert így érzem magam. Mintha egy agykurkásszal 

ülnék egy szobában. De mivel soha nem jártam még egynél sem, nem 

tudom, milyen érzés. Azt hittem, te tudod. – Nem tudja, miért mondta 

ezt, csak úgy kicsúszott a száján. Scarpettára néz, tehetetlenül és 

dühösen, s kétségbeesetten kutat valami után, ami távol tartja a 

dagadozó sötétségtől. 

– Ne rólam beszéljünk most! – válaszolja a doktornő. – Nem vagyok 

agykurkász, és ezt te mindenkinél jobban tudod. A beszélgetésünk nem 

arról szól, hogy miért tetted, amit tettél. Arról szól, hogy mit tettél. Itt 
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most ezen múlik minden. A pszichiáterek nem sokat törődnek a mivel, 

sokkal inkább a miérttel. 

– Tudom. A miről van szó. Rendben, a mi a probléma, az egyszer 

biztos, mint a halál. Nem is tudom, doki. Isten tudhatja csak – hazudja. 

– Azért segítsünk neki egy kicsit! Odaértél a házhoz. Hogyan? Nem 

volt nálad a bérelt kocsi. 

– Taxival. 

– Megvan a nyugta? 

– Valószínűleg a kabátom zsebében. 

– Jó lenne, ha meglenne – sugalmazza Scarpetta. 

– A zsebemben kell lennie. 

– Majd később megnézed. Mi történt ezután? 

– Kiszálltam a taxiból, ós az ajtóhoz mentem. Becsöngettem, ő pedig 

ajtót nyitott, és beengedett. – A hullámzó sötétség közvetlenül az arca 

előtt dagadozik már, mint valami vihar, ami másodperceken belül 

lezúdulni készül. Mély levegőt vesz, a feje lüktet. 

– Marino, minden rendben van – szólal meg halkan Scarpetta. 

Nekem elmondhatod. Találjuk ki azt, ami történt! A pontos történést. 

Csupán ezt akarjuk kitalálni. 

– Ó… hm, bakancsot viselt, surranószerűt, vasalt orrú, fekete 

bőrbakancsot. Katonai bakancsot. És egy hatalmas, terepmintás pólót. – 

Az örvénylő sötétség magába szippantja, úgy tűnik, egészben lenyeli, 

többet felemészt belőle, mint amit lehetségesnek tartott. – Semmi mást, 

csak ezt, és ez némiképp megdöbbentett, és nem értettem, miért öltözött 

így. De semmit nem gondoltam róla, legalábbis nem úgy, ahogy talán 

elképzelem. Aztán becsukta mögöttem az ajtót, és megfogott. 

– Hol fogott meg? 

– Azt mondta, hogy abban a percben megkívánt, amikor aznap reggel 

beléptünk hozzá – mondja, némiképp kiszínezve az eseményeket, de 

nem túlságosan, mert bármilyen szavakat is használt pontosan, 

Marinóhoz ez az üzenet jutott el. Akarta. Az első pillanattól fogva 
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akarta, ahogy meglátta, amikor Scarpettával együtt becsengettek hozzá, 

hogy kikérdezzék Gillyről. 

– Azt mondtad, megfogott. Hol? Melyik testrészeden? 

– A zsebemben. 

– Az elülső vagy a hátsó zsebedben? 

– Elöl. – Marino lesüti a szemét, s nagyot pislant ahogy fekete 

terepnadrágja mély elülső zsebeire pillant. 

– Ugyanez a nadrág volt rajtad akkor is? – kérdezi Scarpetta, s egy 

pillanatra sem veszi le róla a tekintetét. 

– Igen. Ez a nadrág. Nem igazán volt időm arra, hogy átöltözzek. 

Nem igazán volt időm arra, hogy ma reggel visszajöjjek a szobámba. 

Taxiba ültem, és egyenesen a hullaházba mentem. 

– Hamarosan arra is kitérünk – válaszolja a doktornő. – Szóval mi 

történt azután, hogy a zsebedbe tette a kezét? 

– Miért akarod tudni mindezt? 

– Tudod, hogy miért. Nagyon is jól tudod – mondja azon a nyugodt, 

kiegyensúlyozott hangján, miközben Marinót nézi. 

Akinek eszébe jut, ahogy Suz keze mélyen a zsebébe merül, és 

behúzza magával a házba, felnevet, és azt mondja, milyen jól néz ki, 

majd a lábával belöki a bejárati ajtót. Úgy kavarog a tejfehér köd a 

gondolatai közt, mint ahogy annak a taxinak a fényszórói előtt, ami 

elvitte a házig, s tudta jól, hogy a nagybetűs ismeretlen felé tart, de 

mégis továbbment, s aztán a nő a zsebeibe mélyesztette a kezét, és 

magával húzta, be a nappaliba, nevetve és egy terepmintás pólót meg a 

katonai bakancsot leszámítva semmibe öltözve. Hozzányomta a testét, 

és Marino tudta, a nő érzi őt, és Suzanne is tudta, hogy a férfi is érzi a 

testére tapadó puha domborulatokat. 

– Behozott egy üveg whiskyt a konyhából – folytatja, s noha hallja 

saját hangját, semmit nem lát maga körül a szobában, miközben 

Scarpettának mesél. Egyfajta transzban van, úgy mesél a doktornőnek. – 

Mindkettőnknek töltött, de én mondtam neki, hogy nem kéne többet 
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innom. De lehet, hogy nem is mondtam. Nem tudom. Rávett, hogy vele 

tartsak. Megkérdeztem tőle, mi ez a terepmintás cucc, és azt mondta, ő 

utazott ilyesmiben… Frank. Egyenruhákban. A fickó korábban rávette, 

hogy beöltözzön neki, s úgy játszottak. 

– Gilly is otthon volt, amikor meg szokta kérni Suzanne-t, hogy 

egyenruhát vegyen fel és játsszanak? 

– Hogy mi? 

– Talán később visszatérünk Gillyre. Mit játszott Frank és Suz? 

– Játékokat. 

– Tegnap éjjel azt akarta, hogy efféle játékokat játssz vele? – kérdezi 

Scarpetta. 

A szoba sötét, s Marino érzi a sötétséget, de nem látja, amit tett, mert 

az elviselhetetlen, és csak arra tud gondolni, miközben megpróbál igazat 

mondani, hogy a reményeinek örökre lőttek. Scarpetta elképzeli majd 

őt, és akkor már soha nem történhet kettejük között semmi, soha, és 

nem is lesz értelme többé újra reménykednie, még a legcsekélyebb 

mértékben sem, mert ő tudni fogja, hogy milyen lehet vele lenni. 

– Ez fontos, Marino – mondja csendesen. – Mesélj nekem a játékról! 

Marino nagyot nyel, úgy érzi, megakadtak a tabletták a torkán, 

mélyen odabent, és most égetnek. Inna még teát, de képtelen 

megmozdulni, és nem tudja rávenni magát arra, hogy megkérje 

Scarpettát, hozzon neki teát vagy bármi mást. A doktornő egyenesen ül 

a széken, de nem feszülten, erős, ügyes keze a karfán pihen. Kihúzza 

magát, de nyugodtnak látszik a sárpettyes kosztümében. Szeme éles és 

veséig látó, miközben csak rá figyel. 

– Azt mondta, hogy üldözzem – vág bele Marino. – Én pedig ittam. 

Aztán megkérdeztem, hogy mit ért az üldözés alatt. Ő meg azt mondta, 

hogy menjek be a hálószobába, az ő hálószobájába, bújjak el az ajtó 

mögött, és adjak neki időt. Azt mondta, várjak öt percig, pontosan öt 

percig, aztán induljak a keresésére, mintha… mintha meg akarnám ölni. 

Én meg azt mondtam erre, hogy ez nem helyes. Nos, nem igazán 
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mondtam neki. – Újabb mély lélegzetet vesz. – Valószínűleg nem 

mondtam ki előtte, mert rávett arra, hogy vele tartsak. 

– Hány óra volt ekkor? 

– Körülbelül egy órája lehettem már ott. 

– Abban a pillanatban a nadrágodba teszi a kezét, ahogy belépsz a 

bejárati ajtaján, körülbelül fél tizenegykor, és hirtelen eltelik egy óra? 

Semmi nem történt ez alatt az egy óra alatt? 

– Ittunk. A nappaliban, a kanapén. – Most már nem hajlandó a 

doktornőre nézni. Soha többé nem néz rá. 

– Fel volt kapcsolva a villany? Be volt húzva a függöny vagy nem? 

– Tüzet gyújtott a kandallóban. A lámpa le volt kapcsolva. Nem 

emlékszem a függönyre. – Eltöpreng egy kicsit. – Be volt húzva. 

– Mit csináltatok a kanapén? 

– Beszélgettünk. És egymásra gerjedtünk, azt hiszem. 

– Ne találgass! És nem értem, hogy mit jelent ez. Mit jelent az, 

amikor azt mondod, hogy egymásra gerjedtetek? – kérdezi Scarpetta. – 

Csókolóztatok? Simogattátok egymást? Levetkőztetek? Sor került 

tényleges aktusra? Volt orális szex? 

Marino is érzi, hogy rákvörös lesz az arca. 

– Nem. Úgy értem, az első részét csináltuk. Többnyire csókolóztunk. 

Tudod, egymásra gerjedtünk. Ahogy az emberek szokták. Begerjedni. A 

kanapén voltunk, és a játékról beszéltünk. – Az arca lángol. Tudja jól, 

Scarpetta is látja, milyen vörös az arca, és nem hajlandó a doktornőre 

nézni. 

Le volt kapcsolva a világítás, és a kandalló lángjainak fénye a nő 

bőrén táncolt, sápadt bőrén, és amikor megragadta Marinót, az fájt, de 

fel is izgatta, aztán egyszerűen csak fájt. Szólt neki, hogy legyen óvatos, 

mert fáj, de erre csak felnevetett, és azt mondta, hogy ő durván szereti, 

nagyon durván, és megkérte, hogy harapja meg, ám Marino nemet 

mondott, nem akarta megharapni, legalábbis erősen nem. Tetszeni fog, 

ígérte neki, tetszeni fog, ha erősen harapsz. Nem tudod, mit hagysz ki, 
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ha soha nem csináltad még keményen. Miközben beszélt, a kandalló 

lángjainak fénye a bőrén táncolt, a tánc követte a nő mozdulatait, s 

Marino megpróbálta a nyelvét a szájában tartani, és megpróbált a 

kedvében járni, miközben keresztbe tette a lábát úgy helyezkedve, hogy 

a nő ne tudjon neki fájdalmat okozni. Ne legyél ilyen anyámasszony 

katonája, ismételgette folyton, s megpróbálta hanyatt dönteni a kanapén 

és leerőszakolni a cipzárját, de Marinónak sikerült távol tartania 

magától. A tűz fényében fehéren felvillanó fogakra gondolt, meg arra, 

hogy milyen lenne, ha rácsattannának azok az erős, fehér fogak. 

– A kanapén kezdődött a játék? – kérdezi Scarpetta arról a távoli 

székről. 

– Itt kezdtünk el beszélni róla. Aztán felálltam, ő pedig bevitt a 

hálóba, és azt mondta, álljak az ajtó mögé, és várjak öt percet, ahogy az 

előbb is mondtam. 

– Még mindig ittál? 

– Azt hiszem, töltött még egy pohárral. 

– Ne találgass! Nagy adagokat ittatok? Vagy kicsit? Ekkor már 

hánynál tartottál? 

– Az a nő semmit nem csinál kicsiben. Duplákat ittunk. Legalább 

hármat, amire azt mondta, hogy álljak az ajtó mögé. Innentől már kezd 

igen zavaros lenni – mondja. – Miután a játék elkezdődött, minden kezd 

elhomályosodni. Talán ez az átkozott szerencsém. 

– Ez egyáltalán nem szerencsés dolog. Próbálj meg visszaemlékezni! 

Tudnunk kell, hogy mi történt. A mit. Nem a miértet. Nem érdekel a 

miért, Marino. Bízz bennem! Nem tudsz olyat mondani, amit ne 

hallottam volna korábban. Vagy láttam volna. Nem döbbenek meg 

egykönnyen. 

– Nem erről van szó, doki. Biztos vagyok benne, hogy nem. De talán 

én igen. Talán nem gondoltam volna magamról, és talán magam is 

megdöbbenek. Emlékszem, az órámra pillantottam, és igen nehezemre 

esett kivenni az időt. A szemem már amúgy sem a régi, de csúnyán 
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homályos volt minden, és be voltam indulva, igazán beindulva, de nem 

igazán jó értelemben. Hogy őszinte legyek, nem is tudom, miért 

mentem bele. 

Patakokban csorgott róla az izzadság az ajtó mögött, ahogy 

megpróbálta kivenni az óráján az időt, aztán némán számolni kezdett, 

egészen hatvanig jutott, de ekkor belezavarodott, és elfelejtette, hol tart, 

aztán újrakezdte, egészen addig, amíg biztos nem volt abban, hogy letelt 

az öt perc. Izgalma nem az a fajta volt, amit valaha is érzett nővel 

kapcsolatban, bármilyen nővel és bármilyen aktus során, nem 

emlékezett rá, hogy valaha is történt volna vele ehhez hasonló. Kilépett 

az ajtó mögül, s ekkor tudatosult benne, hogy az egész házban vaksötét 

uralkodik. A saját kezét sem látta mindaddig, amíg közvetlenül az orra 

elé nem tartotta, s a fal mentén tapogatta ki az útját. Rádöbbent, hogy a 

nő hallja, s ez volt az a pillanat, amikor részeg tompaságában tudatosult 

benne… bármennyire is részeg volt, valahogy tudatosult benne, hogy a 

szíve hevesen ver, a tüdeje pedig zihál, mert izgatott volt és félt, de most 

nem akarja, hogy Scarpetta megtudja, mennyire félt. Lehajolt a 

bokájához, de elvesztette az egyensúlyát, s a következő pillanatban a 

folyosó padlóján elterülve tapogatózott a pisztolya után, ám az nem volt 

a tokjában. Nem tudja, mennyi ideig ült ott. Még az is lehet, hogy 

elaludt néhány percre. 

Amikor magához tért, még mindig nem találta a pisztolyát, a szíve a 

torkában dobogott, s ő mozdulatlanul ült a fapadlón, alig lélegzett, 

izzadság csorgott a szemébe, fülelt, megpróbálta kitalálni, hol van az a 

kurva. A sötétség teljes volt, sűrű és levegőtlen, s fekete lepelként borult 

rá, miközben megpróbált zaj nélkül talpra kászálódni, nehogy elárulja a 

helyzetét. Az a rohadék is ott volt valahol, és Marinónak nem volt 

fegyvere. Karját evezőlapátként széttárva, leheletnyit érintve kétoldalt a 

falat, haladt előre, fülelve, ugrásra készen, mert tudta, ha nem a 

meglepetés erejétől segítve kapja el azt a szarcsimbókot, akkor lelövik. 
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Lassan mozgott, mint a macska, agya az ellenségre koncentrált, és 

egyre csak az a gondolat tört magának újra és újra utat hozzá, hogy 

miképp került ő a házba, és milyen házba, és milyen szarcsimbók, és 

különben is hol a mentőegység? Hol a kurva életbe vannak a többiek? 

Ó, egek, talán elintézték őket! Talán ő maradt egyedül, és most őt is 

elintézik, mert nincs nála a fegyvere, és valahogy elveszítette a rádióját, 

és nem tudja, hol van. Aztán meg érezte az ütést. 

Alámerült a dagadó sötétségbe, majd felbukkant belőle, tudata ide-

oda hullámzott; ahogy a forró sötétség mozgott, kiszorította belőle a 

szuszt, s ő egyszerre megérezte a fájdalmat, az égető dalmát, ám a 

feketeség továbbterjedt, majd megragadta és iszonyatos, szörcsögő 

hangokat adott ki magából. 

– Nem tudom, mi történt – hallja saját hangját, s önmagát is meglepi 

azzal, hogy szavai normálisan hangzanak, mert ő úgy érzi, megőrült. – 

Egyszerűen nem tudom. Az ágyában ébredtem fel. 

– Felöltözve? 

– Nem. 

– Hol voltak a ruháid meg a többi holmid? 

– Egy széken. 

– Egy széken? Összehajtogatva egy széken? 

– Igen, meglehetős gondossággal összehajtogatva. Mármint a ruháim, 

a pisztolyom meg a kupac tetején. Felültem az ágyban, de senki nem 

volt ott velem – mondja. 

– Gyűrött volt az ágynemű az ő oldalán? Olyan volt, mintha ő is ott 

aludt volna? 

– Az ágytakaró le volt húzva, s az ágynemű összevissza hevert. De 

senki nem volt ott. Körülnéztem, és halvány dunsztom sem volt arról, 

hol a pokolban vagyok, aztán eszembe jutott, hogy taxival elmentem 

hozzá, s az is, ahogy abban az öltözetben ajtót nyitott, tudod, előző este. 

Körbenéztem, és egy üveg whiskyt találtam az én oldalamon az 

éjjeliszekrényen, meg egy törülközőt. A törülköző véres volt, én meg 

majd beszartam emiatt a rémülettől. Megpróbáltam felkelni, de nem 

sikerült. Csak ültem az ágyon. Nem tudtam felkelni. 
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Feltűnik neki, hogy a teáscsészéje tele van, és elborzad a 

felismeréstől, hogy nem vette észre, amikor Scarpetta felállt, és 

újratöltette a csészét, de az is lehet, hogy ő tette, ám efelől komoly 

kétségei vannak. Az az érzése, hogy ugyanabban a testhelyzetben van az 

ágyon, mint korábban, s az órára pillant, ami szerint három óra telt cl 

azóta, hogy ő és Scarpetta beszélgetni kezdtek a hotelszobában. 

– Elképzelhetőnek tartod, hogy bedrogozott? – kérdezi Scarpetta. – 

Sajnos nem hinném, hogy egy drogteszt pillanatnyilag hasznunkra 

lenne. Túl sok idő telt el. De az is igaz, hogy a drogtól függ. 

– Ó, az aztán igazán remek lenne! Ha drogtesztet csinálok, akkor 

akár saját magam is felhívhatom a rendőrséget, feltéve, hogy ő még nem 

tette meg. 

– Mesélj nekem a véres törülközőről! – kéri Scarpetta. 

– Nem tudom, kinek a vére volt rajta. Talán az enyém. Fájt a szám. – 

Megérinti. – Kibasszottul fájt. Gondolom, ebben utazik, a fájdalomban, 

de csak annyit mondhatok… nos, nem tudom, mit tettem, mert nem 

találkoztam vele. A fürdőszobában volt, és amikor elkezdtem a nevén 

szólítgatni, hogy kiderítsem, hova a pokolba tűnt, elkezdett visítani, azt 

sikítozta, hogy takarodjak a házából, és azt mondta, hogy… szóval 

mindenféle ilyesmit mondott. 

– Nem feltételezem, hogy magaddal hoztad a véres törülközőt. 

– Még azt sem tudom, hogy hívtam taxit, amivel elmenekültem 

onnan. Az a helyzet, hogy nem emlékszem arra, hogy hívtam volna. 

Pedig nyilvánvalóan ezt tettem. Nem, nem hoztam el a törülközőt, az 

isten verje meg! 

– Egyenesen a hullaházba jöttél! – A doktornő kissé elfintorodik, 

mintha ez a rész valahogy nem illene a képbe. 

– Megálltam kávézni. Egy élelmiszerboltban. Végül az irodától 

néhány tömbnyire tetettem ki magam, hogy sétáljak egy kicsit, mert azt 

reméltem, attól kitisztul egy kicsit a fejem. Némiképp segített. Félig újra 
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embernek éreztem magam, aztán belépek az irodába, és mi az ördög, ott 

jön velem szemben! 

– Meghallgattad az üzeneteidet, mielőtt bejöttél volna a VIOSZH-ba? 

– Ó! Talán igen. 

– Máskülönben nem tudhattál az értekezletről. 

– Nem. Tudtam az értekezletről – mondja Marino. – Eise elmesélte a 

Jampec-csarnokban, hogy továbbított valami információt Marcusnak. 

Azt mondta, e-mailben. – Megpróbál visszaemlékezni. – Ó igen, most 

már tudom! Marcus azonnal a telefonra tapadt, ahogy megnyitotta ezt az 

e-mailt, és azt mondta, másnap reggelre összehív egy értekezletet, aztán 

megkérte Eise-t, hogy ő is legyen az értekezlet kezdetére az épületben, 

arra az esetre, hátha szükség lesz rá, hogy elmagyarázzon egy-két 

dolgot. 

– Szóval te már tegnap este tudtál az értekezletről – állapítja meg 

Scarpetta. 

– Igen, tegnap este hallottam róla először, és úgy tűnt, Eise mondott 

valamit, amiből azt vettem le, hogy te is ott leszel, szóval tudtam, hogy 

nekem is be kell mennem. 

– Tudtad, hogy fél tízkor lesz az értekezlet? 

– Tudnom kellett. Sajnálom, hogy olyan ködös az agyam, doki. De 

tényleg tudtam az értekezletről. – Scarpettára néz, de fogalma sincs, mi 

jár a nő agyában. – Miért? Mi olyan fontos az értekezlettel 

kapcsolatban? 

– Az, hogy ma reggel fél kilencig nekem nem szólt róla – válaszolja. 

– Lövöldözi körülötted a talajt, mert meg akar ugráltatni – mondja 

Marino, és gyűlöli Dr. Marcust. – Pattanjunk fel egy gépre, és menjünk 

vissza Floridába! Ő meg bassza meg! 

– Amikor ma reggel találkoztál Mrs. Paulssonnal az irodában, beszélt 

veled? 

– Rám nézett és továbbment. Mintha nem ismerne. Doki, én nem 

értek semmit ezzel kapcsolatban. Csak azt tudom, hogy valami történt, 
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ami rossz, és jobban be vagyok gyulladva, mint eddig bármikor az 

életben, és most nem fogom megúszni. A rengeteg szarság után, amit 

elkövettem, ez lesz az, ami visszaszáll a fejemre. Meglátod, ez lesz az. 

Scarpetta lassan felkel a székről: fáradtnak tűnik, de teljes 

készültségben van, s Marino látja az aggódást a szemében, de azt is, 

hogy a doktornő gondolkodik, összeköti a szálakat, amire ő 

pillanatnyilag képtelen volna, az biztos. A tekintete intenzív 

gondolkodásról árulkodik, ahogy kinéz az ablakon, majd a 

tálalókocsihoz lép, s kiönti csészéjébe a maradék teát. 

– Megsebesített, ugye? – szólal meg végül, s immár az ágya mellett 

áll és lenéz rá. – Mutasd meg, mit tett veled! 

– Az ördögbe is, nem! Nem, nem tehetem! – nyüszíti Marino olyan 

hangon, amitől tízéves kiskölyöknek hat. – Nem tehetem! Nincs az az 

isten! 

– Akarod, hogy segítsek, vagy nem? Azt hiszed, van valami 

olyasmid, amit még nem láttam volna azelőtt? 

Marino a kezébe temeti az arcát. 

– Nem tehetem. 

– Felhívhatod a rendőrséget, ők pedig bevisznek az őrsre, és ott 

fényképezik le a sérüléseidet. És ezzel meg is nyitottál egy aktát. Talán 

ezt szeretnéd? Nem rossz terv, feltéve, hogy a nő már felhívta a 

zsarukat. De azt gyanítom, hogy nem tette. 

Marino leereszti a kezét, és felnéz Scarpettára: 

– Miért? 

– Hogy miért gyanítom ezt? Nagyon egyszerű. Mindenki tudja, hogy 

ebben a hotelben szálltunk meg. Browning nyomozó is tudja, hogy itt 

vagy, nem igaz? Hát nincs meg neki a telefonszámod? Miért nem 

bukkant akkor még fel senki, hogy letartóztasson? Azt hiszed, nem 

lenne tele a környék zsaruval, ha Gilly Paulsson anyja felhívta volna a 

kilenc-tizenegyet, és bejelenti, hogy megerőszakoltad? És miért nem állt 

neki sikítozni, amikor összefutott veled az irodában? Az előző éjjel 
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erőszakoltad meg, de ő nem rendez jelenetet, és a zsarukat sem hívja 

azonnal? 

– Ki van zárva, hogy én hívom fel a zsarukat – közli Marino. 

– Akkor csak én maradtam neked. – Scarpetta visszalépdel a 

székéhez, s felkapja műanyag helyszínelő táskáját. Kicipzározza, majd 

elővesz egy digitális fényképezőgépet. 

– Te szent szar! – tör ki Marinóból, aki úgy bámul a 

fényképezőgépre, mintha fegyvert szegeznének rá. 

– Nekem úgy tűnik, te vagy itt az áldozat – mondja Scarpetta. – Úgy 

tűnik, azt akarja, hogy azt hidd, tettél vele valamit. Vajon miért? 

– Dögöljek meg, ha tudom! Nem tudom megtenni, doki. 

– Másnapos vagy Marino, de nem hülye. 

A férfi a doktornőre néz. Aztán a kezében tartott fényképezőgépre. 

Aztán ismét Scarpettára, ahogy ott áll a szoba közepén sötét, sárpettyes 

kosztümjében. 

– Azért vagyunk itt, hogy kiderítsük a lánya halálának az okát, 

Marino. Anyuci egyértelműen valami befolyásra, pénzre, figyelemre 

vagy mit tudom én, mire hajt, és feltett szándékom, hogy megtudjam, 

mit akar. Ó, igen! Meg fogom tudni! Vedd le az inged, a nadrágod, 

vegyél le mindent, amit kell, hogy meg tudd mutatni nekem, mit tett 

veled az a nő tegnap éjjel a beteg kis játéka során. 

– De mit fogsz rólam gondolni? – mondja Marino, és áthúzza a fején 

a fekete pólót, óvatosan, mert a szövet sérti a bőrét, ahol hozzáér a 

harapásokhoz meg a véraláfutásokhoz, melyek az egész mellkasát 

beborítják. 

– Nagyszerű. Maradj nyugodtan! Az isten áldjon meg, miért nem 

mutattad ezt meg nekem korábban? El kell látnunk, mert elfertőződhet. 

És még te aggódsz amiatt, hogy felhívja a rendőrséget? Elment az 

eszed? – Mindeközben ide-oda mozog körülötte, fényképeket készít, 

közelképet minden egyes sérülésről. 
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– Az a helyzet, azt nem láttam, hogy én mit lettem vele – mondja 

Marino némiképp nyugodtabban, mert tudatosul benne, talán nem is 

olyan vészes, ha a doki megvizsgálja, mint ahogy azt gondolta. 

– Ha csak ennek a felét tetted volna vele, kicsorbultak volna a fogaid. 

Marino rendkívüli gondossággal megvizsgálja a fogait, de semmit 

nem érez, csak a megszokott fogait a megszokott helyükön, a maguk 

megszokott érzetével. Hála istennek, nem fáj a foga! 

– Mi a helyzet a hátaddal? – magasodik fölé a doktornő. 

– Nem fáj. 

– Hajolj előre! Hadd nézzem meg! 

Marino előrehajol, és Scarpetta óvatosan elveszi a háta mögül a 

párnákat. Egyszerre megérzi meleg ujjait a lapockái között, melyek 

finoman végigfutnak csupasz bőrén, kissé előrébb tolják a törzsét, 

miközben a doktornő megvizsgálja a hátát, s Marino megpróbálja 

felidézni, vajon megérintette-e már valaha Scarpetta a csupasz vállát. 

Biztosan nem. Emlékezne rá. 

– Mi a helyzet a nemi szerveddel? – kérdezi Scarpetta, mintha az 

időjárásról fecsegne. Amikor nem válaszol, így folytatja: – Marino, 

megsebesítette a nemi szervedet? Van odalent valami, amit le kellene 

fényképeznem, a kezelésről nem is beszélve, vagy azt fogjuk játszani, 

hogy valami csodával határos módon nem vagyok tisztában azzal, hogy 

hím ivarszerveid vannak, csakúgy, mint az emberiség felének? Nos, 

nyilvánvalóan megsebezte a nemi szervedet, különben egyszerűen 

rávágtad volna, hogy nem. Igazam van? 

– Igazad – motyogja Marino, s védekezőn ágyéka elé teszi a kezét. – 

Igen, fáj, rendben? De talán már eleget fényképeztél ahhoz, hogy 

bebizonyítsd az álláspontodat, azt, hogy megsebzett, attól függetlenül, 

hogy én mit tettem vele, feltéve, hogy tettem valamit. 

Scarpetta az ágyon ül, alig több mint félméternyire tőle, és őt nézi. 

– Mit szólsz a szóbeli leíráshoz? Aztán majd eldöntjük, hogy le kell-e 

venned a nadrágodat. 
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– Megharapott. Mindenhol. És horzsolások meg zúzódások vannak 

rajtam. 

– Orvos vagyok – mondja Scarpetta. 

– Tisztában vagyok vele. De nem az én orvosom. 

– Az lennék, ha meghalnál. Ha megölt volna, szerinted ki akart volna 

megvizsgálni, és megtudni minden átkozott részletet az egészről? De 

nem vagy halott, amiért szerfelett hálás vagyok, de megtámadtak, és 

talán ugyanolyan sérüléseid vannak, amilyenek akkor lennének, ha 

meghaltál volna. És ez az egész tökéletesen nevetséges, még nekem is, 

ahogy most mondom. Szóval lennél olyan kedves és hagynád, hogy 

megnézzem és eldöntsem, szükséged van-e orvosi kezelésre, és kell-e 

fényképeket készítenünk? 

– Milyen orvosi kezelésre gondolsz? 

– Valószínűleg semmi olyasmire, amit egy kis fertőtlenítő ne tudna 

megoldani. Veszek majd Betadine-t a gyógyszertárban. 

Marino megpróbálja elképzelni, mi történik, ha Scarpetta meglátja. 

Soha nem látta még. Nem tudja, mije van, és lehet, hogy nem esik sem 

az átlagos alá, sem fölé, és mint mindig, az átlagossal soha nincs semmi 

probléma, de Marinónak fogalma sincs arról, mire számítson, mert 

fogalma sincs, a doki mit szeret vagy mihez van hozzászokva. Szóval 

valószínűleg nem bölcs dolog levenni a nadrágját. Aztán lelki szemei 

előtt felvillan a kép, ahogy egy jelöletlen kocsi hátsó ülésén utazik, 

majd a fogdában lefényképezik, és bíróság elé kerül, így hát kigombolja 

a nadrágját, és lehúzza a cipzárját. 

– Ha kinevetsz, egész hátralévő életedben gyűlölni foglak – mondja, 

s az arca vörösen lángol, ő maga pedig izzad, s az izzadság marja a 

bőrét, ahol éri. 

– Ó, te szegény fiú – szólal meg döbbenten Scarpetta. – Az az őrült 

kurva! 
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30. 

Hidegen, keményen kopognak az esőcseppek, amikor Scarpetta 

lehúzódik az út szélére, és leparkol Suzanna Paulsson háza előtt. 

Néhány percig járatja még a motort, s a kocsiban marad, miközben az 

ablaktörlők őrülten jobbra-balra csapkodnak, s kinéz a lejtős verandára 

vezető, egyenetlen téglajárdára, és elképzeli Marinót, amint tegnap éjjel 

idejön. Ennél többet nem is nagyon kell elképzelnie. 

Marino többet mondott el neki, mint ahogy azt gondolja. Amit 

Scarpetta látott, az rosszabb, mint amiről Marino tud. Lehet, hogy nem 

kötött az orrára minden részletet, de amit elmondott, az így is elég volt. 

Leállítja az ablaktörlőt, és csak nézi az üvegre fröcsögő, majd lecsorgó 

vizet, aztán az eső olyan erővel kezd zuhogni, hogy az állandó, nedves 

csobogáson kívül semmit sem hall, és a szélvédőn kopogó víz hullámzó 

jégáradatnak tűnik. Suzanna Paulsson otthon van. Autója a járdaszegély 

mellett áll, s a házban ég néhány helyen a lámpa. Az biztos, hogy ebben 

az időben sehova nem indult el gyalog. 

Scarpetta bérelt autójában nincs esernyő, és kalapot sem hozott 

magával. Kiszáll, s a víz csattogása egyszerre sokkal hangosabb, eső ver 

az arcába, ahogy végigsiet a csúszós, öreg téglasétányon a ház felé, ahol 

korábban egy lány lakott, aki már halott, és ahol egy anya él, aki 

szexuálisan aberrált. Talán némiképp teátrális szexuálisan aberráltnak 

titulálni. Scarpetta felülvizsgálja előbbi gondolatát, ám sokkal 

dühösebb, mint amilyennek Marino gondolja. A férfi talán nincs is 

tudatában annak, hogy ő egyáltalán mérges, ám az igazság az, hogy 

meglehetősen az, és Mrs. Paulsson hamarosan megtudja, milyen az, 
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amikor Scarpetta haragos. Határozott mozdulattal megkocogtatja az 

ananász formájú bronzkopogtatót a bejárati ajtón, és azon 

morfondírozik, mit tegyen, ha az asszony nem hajlandó kinyitni, ha ő is 

eljátssza azt, hogy nincs otthon, ahogy Fielding tette. Ismét bekopogtat 

a bronzananásszal, ezúttal lassabban és keményebben. 

A vihar miatt az éjszaka gyorsan közeledik, sebesen mozgó fekete 

tintafelhő gyanánt, és Scarpetta tisztán ki tudja venni a saját lélegzetét, 

ahogy ott áll a verandán, körülötte szertefröccsenő vízcseppek, s újra 

meg újra megzörgeti a kopogtatót. „Akkor sem mozdulok el innen – 

gondolja. – Ebből most nem fogsz kimászni, és egy másodpercig se 

hidd, hogy van esély arra, hogy megforduljak és elmenjek!” Előveszi a 

mobiltelefonját meg egy papírfecnit a kabátzsebéből, és a számra néz, 

amit még tegnap firkantott le, amikor itt járt, amikor még kedves és 

békés volt ezzel a nővel, amikor még együtt érzett vele. Bepötyögi a 

számokat, s szinte azonnal meghallja a házban kicsörgő készüléket, és 

újra az ajtóhoz üti az ananászt, olyan erősen, ahogy csak bírja. Az sem 

érdekli, ha darabokra törik a kopogtató. 

Újabb perc telik el, s ő újra tárcsázza a számot, s a házban újra meg 

újra kicsöng a telefon, ám még azelőtt megszakítja a hívást, hogy az 

üzenetrögzítő bekapcsolna. „Otthon vagy – gondolja. – Ne is tettesd, 

hogy nem! Valószínűleg tudod, hogy én vagyok idekint.” Scarpetta 

ellép az ajtótól, és felnéz a kis téglaház homlokzatára, a kivilágított 

ablakokra. Könnyű fehér függönyök fedik őket csupán, melyek lágy, 

puha fénnyel telítődnek, s ebben a pillanatban észreveszi a tőle jobbra 

lévő ablak előtt elsuhanó árnyékot. Jól látja az emberi körvonalat, amint 

ellibben az ablak előtt, megtorpan, majd megfordul, és nyomban 

eltűnik. 

Megint bekopog, és újratárcsázza a számot. Ezúttal azonban nem 

szakítja meg a hívást az üzenetrögzítő bekapcsolásakor, hanem beleszól 

a telefonba: 
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– Mrs. Paulsson, Dr. Kay Scarpetta vagyok. Kérem, nyissa ki az 

ajtót! Rendkívül fontos! Idekint állok a bejárati ajtaja előtt. Tudom, 

hogy otthon van! – Befejezi a hívást, és kopog még néhányat, s 

egyszerre az árnyék ismét megmozdul, ezúttal az ajtótól balra lévő 

ablak előtt, aztán egyszerre kinyílik az ajtó. 

– Szent egek! – kiált fel Mrs. Paulsson meglepetést színlelve, ami 

egy cseppet sem meggyőző. – Nem tudtam elképzelni, ki lehet az. 

Micsoda vihar! Jöjjön azonnal be az esőről! Nem szoktam ajtót nyitni, 

amikor nem tudom, hogy ki kopogtat. 

Scarpetta esőpatakot húzva maga után belep a nappaliba, s leveszi 

hosszú, sötét, csuromvizes kabátját. Hideg vízcseppek csorognak a 

hajából, amelyet kisimít az arcából, s ekkor döbben rá, hogy olyan vizes 

a haja, mintha most lépett volna ki a zuhany alól. 

– Az isten szerelmére, tüdőgyulladást fog kapni! – sopánkodik Mrs. 

Paulsson. – De hát én mondom magának? Hiszen ön orvos. Jöjjön be a 

konyhába, készítek magának egy forró italt. 

Scarpetta körbehordozza tekintetét az aprócska nappalin, a 

kandallóban árválkodó kihűlt hamun és elszenesedett hasábcsonkokon, 

a skótmintás gyapjútakaróval lefedett kanapén az ablak alatt, a helyiség 

két oldalán lévő ajtókon, melyek a ház más helyiségeibe vezetnek. Mrs. 

Paulsson észreveszi Scarpetta vizsgálódását, s merev, szinte rideg 

kifejezés terül szét az arcán, mely akar csinos is lehetne, ha nem lenne 

olyan közönséges és bárdolatlan. 

– Miért jött ide? – kérdezi Mrs. Paulsson a korábbitól eltérő 

hangnemben. – Mi dolga van itt? Azt hittem, talán Gilly miatt jött, de 

most már látom, hogy nem. 

– Nem vagyok biztos abban, hogy itt bárki is foglalkozik Gillyvel – 

válaszolja Scarpetta, aki a nappali közepén ácsorog, víztócsák gyűlnek 

alatta a keményfa padlón, és feltérképezi a szobát, s ezt egyértelművé 

teszi a nő számára is. 
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– Nincs joga ezt mondani! – csattan fel Mrs. Paulsson. – Azt hiszem, 

most azonnal el kellene mennie! Nincs szükségem arra, hogy az 

olyanok, mint maga, idejöjjenek a házamba! 

– Nem megyek el. Hívja a rendőrséget, ha akarja! De egészen addig 

egy tapodtat sem mozdulok, amíg el nem beszélgetünk a tegnap éjjel 

történtekről. 

– Abban a pillanatban ki kellett volna hívnom a rendőrséget. 

Közvetlenül azután, amit az a szörnyeteg művelt. Azok után, amin 

keresztülmentem, ideállít, és így kihasználja a helyzetemet. Zaklatni egy 

embert, akit olyan mérhetetlen fajdalom ért, mint engem! Tudnom 

kellett volna! Már a kinézete is olyan. 

– Rajta! – biztatja Scarpetta. – Hívja csak a rendőrséget! Nekem is 

van egy történetem. Szép kis történet. Ha nem bánja, most körülnézek. 

Tudom, hol a konyha. Azt is, hogy hol van Gilly szobája. Feltételezem, 

ha kimegyek ezen az ajtón, és nem jobbra, hanem balra fordulok, akkor 

a maga hálószobájába jutok – mondja, s azzal el is indul arrafelé. 

– Nem járkálhat csak úgy ide-oda a házamban! – kiáltja Mrs. 

Paulsson. – Ebben a pillanatban takarodjon a házamból! Semmi oka és 

semmi joga itt szaglászni! 

A hálószoba nagyobb, mint Gillyé, de nem sokkal. Franciaágy, két 

oldalán kicsiny, antik, diófa éjjeliszekrény, s az egyik falra bezsúfolva 

két ruháskomód áll benne. A szoba egyik ajtaja apró fürdőbe nyílik, a 

másik meg egy ruhatároló fülkébe, és a nyitott ajtón át a doktornő jól 

látja a fülke padlóján a fekete bőrsurranót. Beletúr kosztümkabátja 

zsebébe, s egy pár pamutkesztyűt húz elő. Azonnal fel is húzza 

mindkettőt, majd a ruhatároló fülke ajtajába áll, s a surranót vizsgálja. 

Végigpásztázza a fogasrúdon lógó ruhákat, majd váratlanul megfordul, 

és a fürdőbe megy. Azonnal észreveszi a kád peremére ledobott 

terepmintás pólót. 

– Szép kis történetet mesélt magának, nem igaz? – hallatszik Mrs. 

Paulsson hangja az ágy végéből. – Maga pedig hisz neki. Nos, majd 



280 

meglátjuk, kinek hisz a rendőrség. Nem hinném, hogy magának vagy 

neki. 

– Milyen gyakran játszott katonásdit, amikor a lánya is itthon volt, és 

láthatta? – néz Scarpetta egyenesen a szemébe. – Nyilvánvalóan Frank 

szeretett katonásdit játszani, nem igaz? Tőle tanulta a játékot, ugye? 

Vagy maga agyalta ki ezeket a szánalmasan visszataszító perverziókat? 

Mennyit látott ebből Gilly, és kik vettek részt a játékban magával, 

amikor a kislány itt volt? Gruppen-szex? Ezt jelenti az „ők”? Más 

embereket, akik részt vettek magával és Frankkel a játékban? 

– Hogy merészel ilyesmivel megvádolni?! – kiált felháborodva az 

asszony, s arca eltorzul a dühtől és a megvetéstől. – Nem tudok 

semmilyen játékról! 

– Ó, már jelenleg is igen sok a vádaskodásból, és ez valószínűleg 

csak rosszabb lesz! – mondja Scarpetta, aki maga is az ágyhoz lép, és 

kesztyűs kezével felhajtja a takarót. – Nem úgy tűnik, mintha áthúzta 

volna az ágyneműt. Ez nagyszerű. Látja itt a lepedőn a vérpöttyöket? 

Mennyit lenne hajlandó feltenni arra, hogy Marino vére az? Nem a 

magáé. – Hosszasan az asszonyra néz. – Ő vérzett, nem maga. Hát, ez 

már önmagában is érdekes. És úgy hiszem, van itt valahol egy véres 

törülköző is. – Körülnéz. – Talán már kimosta, de nem számít. Mosás 

után is ki tudjuk mutatni az anyagból azt, amire szükségünk van. 

– Nem elég, hogy megtörténik velem ez a szörnyűség, de maga még 

a dagadt zsarunál is rosszabb! – panaszkodik Mrs. Paulsson, immár más 

hangnemben. – Azt hinné az ember, hogy egy másik nő legalább 

minimális együttérzést képes tanúsítani ilyen helyzetben. 

– Olyasvalaki iránt, aki szétmarcangol egy másik emberi, aztán azzal 

vádolja meg, hogy megerőszakolta? Nem hiszem, hogy egyetlen 

tisztességes nőt is talál ezen a bolygón, aki együttérzést tanúsítana ilyen 

viselkedés láttán, Mrs. Paulsson. – Azzal Scarpetta lejjebb rántja az 

ágytakarót. 

– Mit művel? Nem teheti ezt! 
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– Dehogynem, és még többet is. Csak figyeljen! – Lehúzza az 

ágyneműt, majd a párnákkal együtt belegöngyöli a steppelt paplanba. 

– Nem teheti ezt! Maga nem zsaru. 

– Ó, sokkal rosszabb vagyok a zsaruknál. Higgyen nekem? –

Scarpetta felkapja az ágyneműkupacot, s a csupasz matracra dobja. – 

Mivel folytassuk? – néz körül. – Talán nem tűnt fel magának, amikor 

ma reggel összefutott Marinóval az igazságügyi orvos szakértő 

hivatalában, de ugyanazt a nadrágot viselte, amit tegnap éjjel. És 

ugyanazt az alsóneműt. Egész nap, ami azt illeti. Talán maga is tudja, 

hogy amikor egy férfi nemi aktust létesít, igen nagy valószínűséggel 

hagy egy kis maszatot az alsónadrágján, de számos esetben a nadrágján 

is. Ám az övében nem volt. Egy cseppnyi maszatot nem hagyott sem az 

alsóján, sem a nadrágján, csak vérfoltokat azokból a sebekből, melyeket 

maga okozott. És nem tudom, tisztában van-e azzal, hogy be lehet látni 

a függönyein keresztül, és a szomszédok jól látják, ha van magánál 

valaki. Tudják, ha van magánál valaki, ha veszekszik, vagy éppen 

romantikus találkája van. Persze csak akkor, ha idebent állnak. Ki 

tudhatja, mit láttak a szomszédok az utca túloldalán, amikor önnél égett 

a villany vagy a kandallóban a tűz? 

– Talán jól indult a dolog kettőnk között, de aztán már nem volt 

kontroll – mondja Mrs. Paulsson, aki úgy tűnik, döntésre jutott 

magában. – Meglehetősen ártatlanul indult, csak egy férfi és egy nő, 

akik jól érezték magukat egymással. Talán némiképp elragadtattam 

magam, mert akkora csalódást okozott. Teljesen felpörgetett, aztán nem 

volt tovább. Nem tudta megtenni. Egy olyan nagy ember, mint ő, és 

nem tudta megtenni. 

– Nem csodálom, amikor folyamatosan whiskyvel itatta – mondja 

Scarpetta, s egyre biztosabb abban, hogy Marino nem tette meg. 

Elképzelni sem tudja, hogy miképp lehetett volna rá képes. A probléma 

csupán az, hogy a férfi még mindig aggódik amiatt, hogy megtette, s 
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egyúttal amiatt is, hogy nem tudta megtenni, szóval gyakorlatilag 

lehetetlen vele beszélni. 

Scarpetta leguggol a gardróbban, és felemeli a bakancsot. Az ágyra 

teszi, ahol igen fenyegetőnek és hatalmasnak hat a csupasz matracon. 

– Az Frank bakancsa – tudatja vele Mrs. Paulsson. 

– Ha maga viselte az éjjel, benne lesz a DNS-e. 

– Túlságosan nagy nekem. 

– Hallotta, amit mondtam. A DNS igen sok mindent elárul. –Belép a 

fürdőbe, s felkapja a terepmintás inget. – Feltételezem ez is Franké. 

Mrs. Paulsson erre nem tud mit mondani. 

– Most már lemehetünk a konyhába, ha gondolja – mondja Scarpetta. 

– Igazán jólesne valami meleg ital. Talán egy kis kávé. Milyen whiskyt 

ittak tegnap éjjel? Magának sem kellene túlságosan jól éreznie magát, 

hacsak nem töltögette gyakrabban az ő poharát, mint a sajátját. Marino 

igen rossz formában van ma. Igen rosszban. Orvosi kezelésre szorult. – 

Ezalatt Scarpetta sietősen halad a ház hátsó része, a konyha felé. 

– Mit akar ezzel mondani? 

– Csak annyit, hogy orvosra volt szüksége. 

– Orvoshoz ment? 

– Megvizsgálták és lefényképezték. A legapróbb sérülését is. 

Egyáltalán nincs jó formában – mondja Scarpetta, s belép a konyhába, 

ahol a mosogató mellett kiszúrja a kávéfőzőt, igen közel ahhoz a 

ponthoz, ahol előző nap a köhögéscsillapító szirup állt. A szirup már 

nincs ott. Egyáltalán nincs szem előtt. Leveszi a kesztyűt s kosztümének 

zsebébe gyűri. 

– Meg is érdemli azok után, amit tett. 

– Most már abbahagyhatja ezt a mesét! – figyelmezteti Scarpetta, s a 

kávéfőző üvegkannáját megtölti vízzel. – A maga meséje hazugság, 

ezért akár le is állhat vele. Ha magának is vannak sérülései, akkor 

nézzük meg őket! 

– Ha meg is mutatom őket valakinek, az a rendőrség lesz! 
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– Hol tartja a kávét? 

– Nem tudom, mit hisz, de akármi is legyen, az nem az igazság – 

válaszolja Mrs. Paulsson, s közben kinyitja a hűtőt, és kirak egy tasak 

kávét a kanna mellé. Kinyitja az egyik szekrényt, s egy doboz szűrőt is 

elővesz, ám ezt leszámítva hagyja, hogy Scarpetta kiszolgálja magát. 

– Úgy tűnik, mostanában nehéz kideríteni az igazságot - válaszolja 

Scarpetta, s kinyitja a kávészacskót, beletesz egy szűrőt a kávéfőzőbe, 

majd a kávéstasakban talált mérőlapáttal kiadagolja kávét. – Nem is 

értem, miért. Úgy tűnik, nem tudjuk kitalálni az igazságot arról, hogy 

mi történt Gillyvel. Most megint úgy látszik, a tegnap éjjel történtekről 

sem derül ki az igazság. Szeretném hallani, hogy önnek miféle 

mondandója lenne az igazságról, Mis. Paulsson. Tulajdonképpen azért 

döntöttem úgy, hogy beugrom magához ma éjjel. 

– Semmit nem akartam mondani Pete-ről – tör ki az asszony 

keserűen. – Nem gondolja, hogy már megtettem volna, ha akartam 

volna? Igazság szerint azt hittem, jól érzi magát. 

– Jól érzi magát? – Scarpetta a konyhapultnak dől, és keresztbefonja 

a karját. A kávé csordogálni kezd, s az illat a konyha legtávolabbi 

szegletét is betölti. – Ha maga is úgy nézne ki ma, ahogy ő, igencsak 

elcsodálkoznék azon, ha azt állítaná, jól érezte magát. 

– Fogalma sincs arról, hogy én hogy nézek ki. 

– A mozgásából meg tudom ítélni, hogy Marino nem bántotta magát. 

Tulajdonképpen nem igazán tett semmit, annyi whisky után 

semmiképpen sem! Hiszen épp maga mondta ezt. 

– Van valami maguk között? Ezért van itt? – pillant alamuszin 

Scarpettára, és érdeklődés villan a szemében. 

– Igen, van valami közöttünk. Ám ez olyasvalami, amit nem 

valószínű, hogy maga megért. Nem említettem még, hogy ügyvéd is 

vagyok? Akarja hallani, mi történik azokkal, akik hamisan zaklatással, 

pláne nemi erőszakkal vádolnak meg valakit? Volt már börtönben? 

– Maga féltékeny. Most már tudom, mire megy ki a játék? –

mosolyodik el önelégülten. 
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– Gondoljon, amit akar. De gondoljon a börtönre is, Mrs. Paulsson. 

Gondoljon arra, hogy nemi erőszakot kiált, de a bizonyítékok alapján 

kiderül, hogy ön hazudozik. 

– Nem fogok nemi erőszakot kiáltani, ne aggódjon! – mondja az 

asszony, s még keményebb lesz az arca. – Amúgy sem erőszakol meg 

engem senki. Próbálja csak meg bárki! Ő egy hatalmasra nőtt óvodás. 

Ezt tudom róla mondani. Óvodás. Azt hittem, jól lehet majd vele 

szórakozni. Nos, rosszul hittem. A magáé lehet, doktor vagy ügyvéd 

kisasszony vagy bármi is maga. 

Lefőtt a kávé, Scarpetta pedig megkérdezi, hol találja a csészéket. 

Mrs. Paulsson elővesz az egyik szekrényből kettőt, majd hozzá két 

kávéskanalat is. Állva kortyolgatják az italt, aztán Mrs. Paulsson elsírja 

magát. Az alsó ajkába harap, s kicsordulnak a könnyei, végigcsorognak 

az arcán, s elkezdi rázni a fejét. 

– Nem megyek börtönbe – mondja. 

– Én is jobban örülnék ennek a megoldásnak. Én sem szeretném, ha 

börtönbe kerülne – mondja Scarpetta, s belekortyol a kávéjába. – Miért 

tette? 

– Amit két ember tesz egymással, az magánügy. – Nem hajlandó a 

doktornőre nézni. 

– Amikor valaki vért ont, és megsebez egy másik embert, az már 

nem magánügy, hanem bűntény. A durva szex a maga agyszüleménye? 

– Maga biztos valamiféle puritán – válaszolja az asszony, s lassú 

léptekkel az asztalhoz ballag, majd leül. – Gondolom, igen sok 

mindenről még csak nem is hallott. 

– Talán igaza van. Meséljen nekem a játékról! 

– Mondja meg neki, hogy meséljen ő! 

– Tudom, Marinónak mi mondanivalója van a maga játékáról, vagy 

legalábbis arról, amit tegnap éjjel játszottak. – Scarpetta belekortyol a 

kávéba. – Már egy ideje űzi ezt a játékot, igazam van? A volt férjével, 

Frankkel kezdődött? 
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– Nem kell beszámolnom erről magának – mondja az asszony az 

asztalnál ülve. – Nem látom, miért kellene. 

– A rózsa, amit Gilly komódjában találtunk. Azt mondta, talán Frank 

tud róla valamit. Mit értett ez alatt? 

Az asszony nem válaszol, dühösnek tűnik, és remeg a gyűlölettől, 

ahogy a bögrét két kézre fogva ücsörög az asztalnál. 

– Mrs. Paulsson, elképzelhetőnek tartja, hogy Frank tett valamit 

Gillyvel? 

– Nem tudom, ki hagyta ott a rózsát – válaszolja aztán az asszony, s 

ugyanazt a pontot bámulja a falon, mint előző nap. – Azt tudom, hogy 

én nem. Tudom, hogy nem volt ott korábban, vagy ha mégis, akkor nem 

látható helyen. És történetesen láttam a fiókjait is. Épp előző nap 

mentem be hozzá, hogy elpakoljam a tiszta ruháit meg még néhány 

holmit. Gilly igen rendetlen volt. Mindig én szedegettem össze utána a 

cókmókját. Még soha azelőtt nem láttam ilyet. Képtelen volt vigyázni az 

értékeire. – Hirtelen észbe kap, elhallgat, s tovább bámulja a falat. 

Scarpetta vár egy kicsit, hátha az asszony újra beszélni kezd. Talán 

egy perc telhet el, a körülöttük lévő csend sűrű, súlyos. 

– A legrosszabb a konyha volt – mondja végül Mrs. Paulsson. – 

Kirámolta a hűtőből az összes ételt, aztán otthagyta a pulton. Még a 

jégkrémet is. El sem tudom mondani, mennyi ételt dobtam ki. – Az 

arcát elönti a fájdalom. – És tejet. Mindig ki kellett öntenem, mert fél 

napokra odakint hagyta. – A hangja bizonytalan, időnként megremeg. – 

Tudja, milyen állandóan, unos-untalan más után pakolni? 

– Igen – válaszolja Scarpetta. – Ez az egyik oka annak, hogy 

elváltam. 

– Nos, az apja sem sokkal jobb – mondja az asszony, továbbra is a 

falat bámulva. – Kettejük mellett semmi mást nem csináltam, csak 

pakoltam. 

– Ha tett is Frank valamit Gillyvel, ön szerint mi lehetett az? –

kérdezi Scarpetta, gondosan ügyelve arra, hogy ne eldöntendő, egyszerű 
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igennel vagy nemmel megválaszolható kérdéseket tegyen fel. Mrs. 

Paulsson mereven nézi a falat, nem is pislant. 

– A maga módján tett valamit. 

– Fizikai értelemben kérdeztem. Gilly meghalt. 

Az asszony szemét ismét elfutja a könny, ám nyers kézmozdulattal 

letörli, és tovább bámulja a falat. 

– Nem volt itt, amikor megtörtént. Ebben a házban semmiképpen 

sem, legalábbis az én tudomásom szerint. 

– Amikor mi történt? 

– Amikor a gyógyszertárba mentem. Bármi is történt akkor. –Megint 

megtörli a szemét. – Amikor hazaértem, nyitva találtam az ablakot. 

Amikor elmentem, be volt csukva. Nem tudom, Gilly nyitotta-e ki. Nem 

mondom azt, hogy Frank tette. Azt mondom, hogy valami köze volt 

hozzá. Bármi került is a közelébe, az meghalt vagy tönkrement. 

Némiképp vicces ilyet gondolni egy orvosról. Magának értenie kell. 

– Most elmegyek, Mrs. Paulsson. Tudom, nem volt könnyű a 

beszélgetésünk, egyetlen beszélgetés sem könnyű mostanában. Tudja a 

mobiltelefonom számát. Ha bármi eszébe jut, amit fontosnak talál, 

hívjon fel, ön is jobban jár vele! 

Az asszony bólint, a falat bámulja és sír. 

– Talán járt itt valaki korábban, akiről nem ártana tudnunk. Valaki 

Franken kívül. Talán valaki, akit a volt férje hívott ide, valakit, akit 

ismert. Talán olyasvalaki, aki részt vett a játékban. 

Az asszony nem áll fel a székről, miközben Scarpetta elindul az ajtó 

felé. 

– Bárki, aki az eszébe jut – mondja Scarpetta. – Gilly nem 

influenzában halt meg – ismétli. – Tudnunk kell, mi történt vele, hogy 

pontosan mi történt vele. És tudni is fogjuk. Előbb vagy utóbb. Hiszek 

abban, hogy ön is inkább az előbbit akarná, nem igaz? 

Az asszony szó nélkül bámulja a falat. 
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– Bármikor felhívhat – beszél tovább Scarpetta. – Most elmegyek. 

Ha bármire szüksége van, hívjon fel! Kérnék néhány nagy 

szemeteszsákot, ha van belőlük itthon. 

– A mosogató alatt. Ha arra kell, amire gondolok, akkor nincs rájuk 

szüksége – motyogja. 

Scarpetta kinyitja a mosogató alatti szekrényt, s négy nagy, műanyag 

szemeteszsákot húz elő egy dobozból. 

– Azért elviszem őket – válaszolja. – Remélhetőleg nem lesz rájuk 

szükség. 

Átmegy a hálószobába, ahol összegyűjti a felgöngyölt ágyneműt, a 

csizmát és a pólót, majd mindet beletömi a műanyag zsákokba. A 

nappaliban magára veszi a kabátját, és újra kilép az esőbe, négy 

nejlonzsákot cipelve, kettő súlyos, mert az ágynemű van benne, ám a 

maradék kettőben a pólón és a bakancson kívül nincs semmi. A 

téglasétányon felgyülemlett víztócsák átcsapnak a cipője felett, hideg 

víz árasztja el a lábát, s az eső immár havas esővé dermedve csap le 

körös-körül. 
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31. 

A Görbe Út sörözőben a sötétség az úr, és az ott dolgozó nők már 

pillantásra sem méltatják Edgar Allan Pogue-ot. Tekintetük először 

kíváncsiságot, majd lekicsinylő megvetést, végül teljes közömbösséget 

tükrözött. Megragadja az egyik maraschino koktélcseresznye szárát, s 

ráérősen csomót köt rá. 

Véres Naplemente koktélt iszik a Görbe Útban, a ház specialitását, 

amely vodka és egyéb cucc keveréke, és ahogy jobban belegondol, az 

egyéb cuccnak egy része narancsszínű és zavarosan lebeg a pohár alján. 

A Véres Naplemente tényleg úgy néz ki, mint a naplemente, egészen 

addig, amíg a pohár párszor meg nem billen, és össze nem keverednek 

benne az italok, a szirupok meg az egyéb cucc, mert attól kezdve 

egyszerűen csak narancssárga. Amikor a jég elolvad, bármi is van a 

pohárban, olyan, mint az a narancslé, amit gyerekkorában szokott inni. 

Műanyag narancsformában árulták, és zöld szívószállal – ami a narancs 

szárát volt hivatott imitálni – itta a hígított, unalmas löttyöt, ám az 

ötletes csomagolás mindig azt a képzetet keltette benne, hogy ezúttal 

friss és finom italt fog inni. Minden alkalommal, amikor Dél-Floridába 

utaztak, vég nélkül nyaggatta az anyját, hogy vegyen neki műanyag 

narancsot, és minden alkalommal újra csalódott. 

Az emberek pontosan olyanok, mint a műanyag narancsok és a 

bennük lévő lötty. Más dolog megnézni egy embert és megint más 

megismerni. Felemeli a poharát, és meglötyköli az alján maradt 

mosogatólét. Azon morfondírozik, hogy rendel magának még egy Véres 

Naplementét, s utánagondol, mennyi készpénz van még nála, egyúttal 
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számot vet józan életvitelével is. Nem ivós fajta. Soha életében nem volt 

az. Mérhetetlenül aggódik amiatt, hogy ivóssá válhat, és képtelen 

anélkül meginni egy Véres Naplementét vagy bármilyen más löttyöt, 

hogy ne elemezné ki valamennyi lenyelt kortyot, hogy ne aggódna a 

szervezetére gyakorolt hatás miatt. Az elhízás miatt is aggódik, 

márpedig az alkohol hizlal. Az anyja kövér volt. Idővel még kövérebb 

lett, ami szégyen-gyalázat volt, mert egykor igen csinosnak számított. 

„Családi vonás. Ha így eszel tovább, hamarosan megtudod, miről 

beszélek. Pontosan így kezdődik, deréktájban” – szokta mondogatni. 

– Kérek még egyet! – mondja Edgar Allan Pogue bárkinek, aki 

odafigyel rá. 

A Görbe Út nagyon kicsi klubhelyiség, melyben itt-ott fekete 

terítővel letakart asztalok sorakoznak szándékos összevisszaságban. 

Valamennyin gyertya található, ám amikor ő itt van, soha nem ég egyik 

sem. Az egyik sarokban biliárdasztal áll, ám amikor itt van, senki nem 

játszik rajta, és azt gyanítja, az idejáró kuncsaftokat nem érdekli a 

biliárd, és a sokat látott, vörös filcanyaggal borított játékasztal talán egy 

korábbi időszakból maradhatott itt. Igen valószínű, hogy a Görbe Út 

egykor valami más volt. Minden más volt egykor. 

– Azt hiszem, kérek még egyet! – mondja. 

Azt itt dolgozó nők hoszteszek, nem pincérnők, így aztán el is várják, 

hogy hoszteszként bánjanak velük. Úriemberek szállingóznak ki és be a 

sörözőbe, akik nem csettintgetnek ujjaikkal a hölgyeknek, mert azok 

hoszteszek, és tiszteletet követelnek, annyi tiszteletet, hogy Pogue úgy 

érzi, ők tesznek neki szívességet azzal, hogy beengedik, és hagyják, 

hogy elköltse a pénzét erre az istenverte, nyúlós-ragacsos Véres 

Naplementére. A szeme megvillan a sötétben, és megállapodik egy kis 

vörösön. A nő feszes és igen rövid fekete pulóvert visel, mely alá blúzt 

kellett volna vennie, de nem tette. A pulóver alig takarja a 

takarnivalókat, és soha nem látta, hogy lehajolt volna, hacsak nem az 

asztalterítőt kellett leráznia vagy egy italt a vendég elé helyeznie. Az 



290 

előrehajlás különleges férfiak kiváltsága, azoké a különleges férfiaké, 

akik busás borravalót hagynak, és tudják, mitől döglik a légy. A 

pulóverhez egy-két fekete pántcsíkra függesztett kötényszerű mellrész is 

tartozik, ami nem nagyobb, mint egy A4-és papírlap, fekete 

anyagváltozatban. A kötényelőke laza esésű. Amikor a vörös hajú bedől 

egy beszélgetéshez vagy hogy felvegyen egy üres poharat, melle 

csakúgy fickándozik odabent, még akár ki is buggyanhatna belőle, de 

sötét van, nagyon sötét, s az ő asztala előtt egyszer sem dőlt be, 

valószínűleg nem is fog, és onnan ahol ül, nem látja a lényeget. 

Feláll az ajtó mellett lévő asztaltól, mert nem kívánja világgá 

ordítani, hogy újabb Véres Naplementét akar, és már amúgy sem biztos 

benne, hogy valóban akar-e. Egyre csak az élénk színű műanyag 

narancs meg a zöld szívószál jár az eszében, és minél többször villan fel 

a kép lelki szemei előtt, és emlékszik vissza arra, hogy mekkora 

csalódást okozott, annál igazságtalanabbnak tartja az egészet. Az asztal 

mellett ácsorog, aztán zsebébe nyúl és elővesz egy húszast. A Görbe 

Útban a pénz olyan, mint kutyának a szalonna. A vörös hajú odacsattog 

hozzá kicsi, ám annál magasabb sarkú, hegyes orrú cipőjében, 

kötényelőkéjében ugrándozva, feszes miniszoknyába passzírozva. 

Közelről kiderül, hogy öreg. Ötvenhét vagy ötvennyolc lehet, talán 

hatvan is. 

– Elmész édes? – Felkapja a húszast az asztalról, de egy pillantásra 

sem méltatja Pogue-ot. 

Anyajegy van a jobb arcán, s ki van rajzolva, valószínűleg 

szemceruzával. Pogue sokkal jobban meg tudta volna csinálni. 

– Akartam még egyet – mondja. 

– Hát nem mindannyian, aranyom? – A nő nevetése fájdalmas 

nyávogásra emlékezteti. – Várj egy kicsit, hozok még egyet! 

– Már túl késő – válaszolja. 

– Bessie lyány, hol a whiskym? – kérdezi egy halk szavú férfi az 

egyik közeli asztalnál. 
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Pogue látta már korábban is, hatalmas, új Cadillackel jár, 

ezüstszínűvel. Nagyon öreg, legalább nyolcvan vagy nyolcvanegy éves, 

talán nyolcvankettő, s most halványkék kreppöltönyt visel, hozzá illő 

halványkék nyakkendővel. Bessie riszálva odabilleg hozzá, behajol 

előtte, és Pogue egyszerre már nincs is ott, bár még nem hagyta el a 

helyiséget. Így hát úgy dönt, elmegy. Akár el is mehet, hisz 

gyakorlatilag már nincs ott. A súlyos, sötét ajtón át kisétál a kaviccsal 

felszórt parkolóba, ki a sötétbe, ki a járdát szegélyező fekete olajfák és 

pálmák közé. Megáll a fák sűrű árnyékában, s az északi 26-os sugárúton 

lévő Shell kútra néz, fel az éjszakában ragyogó, sárgán világító hatalmas 

tengeri kagylóra, és élvezi a bőrén a meleg szellőt, s elégedettséggel 

tölti el, hogy néhány percig csak ácsorog és nézelődik. 

A kivilágított kagylóról ismét a műanyag narancsok jutnak eszébe. 

Nem tudja, miért, hacsak azért nem, mert anyja vásárolt neki még anno 

a benzinkutakon, és talán így is volt. Akkor érthető lenne az asszociáció, 

ha valóban az anyja vásárolt volna neki néhanapján egyet-egyet, még 

amikor a floridai Verno Beachre kocsikáztak nyaranta, meglátogatni a 

nagyanyját, akinek viszont volt pénze, nem is kevés; valószínűleg nem 

került darabonként tíz centnél többe. Ő és az anyja mindig egy 

Uszadékfa nevű fogadóban szálltak meg, ám nem nagyon emlékszik 

már rá, azt leszámítva, hogy az épület úgy nézett ki, mintha valóban 

úsztatott fából húzták volna fel, s esténként ugyanazon a felfújható, 

műanyag tutajon aludt, mellyel napközben a vízben pancsolt. 

A tutaj nem volt túl nagy, éjjelente a karja meg a lába ugyanúgy 

lelógott róla, mint amikor napközben a hullámok közt kalimpált, és ezen 

aludt a nappaliban, anyja meg a bezárt ajtajú hálószobában, ahonnan 

csak az ablakban csörömpölő légkondicionáló zaja szűrődött ki. Eszébe 

jut, milyen melege szokott lenni. Csuromvizes volt az izzadságtól, lesült 

bőre a műanyaghoz ragadt, s minden egyes mozdulatnál mintha 

sebtapaszt rántottak volna le róla, s ez így ment egész éjjel, egész héten. 
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Ez volt a nyaralásuk. Minden évben ez volt a nyaralásuk, minden 

nyáron, minden augusztusban. 

Pogue tekintete követi az ide-oda suhanó fényszórókat és hátsó 

lámpákat, az éjszakában tovaröppenő fehér és vörös szempárokat, s 

felnéz maga elé, balra, arra vár, hogy a jelzőlámpa szabad utat engedjen. 

Amikor ez megtörténik, az autósforgalom lelassul, s ő áttrappol a kelet 

felé tartó tiszta sávon, majd beleveti magát a nyugat felé tartó sávon 

guruló kocsik közé. A Shell kútnál ismét megcsodálja a feje felett a 

sötétben lebegő ragyogó sárga kagylót, s észrevesz egy öregembert, aki 

bő sortban tankol, majd a másik töltőállomásnál egy másikat, gyűrött 

öltönyben. Az árnyékban maradva nesztelen léptekkel az üvegajtóhoz 

megy, a csengettyű megszólal, amikor belép, majd egyenesen az 

italautomaták felé veszi az irányt. A pultnál az eladónő épp egy zacskó 

chipset, hat sört és a tankolás árát üti be a pénztárgépbe, s ügyet sem vet 

rá. 

A kávéautomata mellett van az üdítőautomata, s Pogue levesz ötöt a 

legnagyobb méretű műanyag poharakból meg a fedelekből, majd a 

pulthoz ballag velük. A poharakon élénk színekben rajzfilmfigurák 

pompáznak, ám a kiválasztott fedők egyszerű fehérek, és kis 

ivónyílással vannak ellátva. A pultra teszi a poharakat meg a fedőket. 

– Van maguknál műanyag narancs zöld szívószállal? Narancslére 

gondolok – mondja a pult túloldalán lévő nőnek. 

– Hogy micsoda? – fintorodik el a pénztáros, s felkapja az egyik 

poharat. – Ezek teljesen üresek. Vesz üdítőt vagy nem? 

– Nem – válaszolja Pogue. – Csak a poharakat és a fedőket kérem. 

– Nem árulunk üres poharakat. 

– Pedig csak ez kell – ismétli Pogue. 

Az eladónő a szemüvege felett az arcát tanulmányozza, s Pogue azon 

tűnődik, vajon mit lát, amikor, az övéhez hasonló arcra néz. 

– Mondom, hogy nem árulunk üres poharat. 
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– Szívesebben vennék narancsitalt, ha van maguknál – válaszolja 

Pogue. 

– Miféle narancsitalt? – lángol fel a nőben a türelmetlenség – Látja 

azt a nagy hűtőt, ott hátul? Az van, amit abban talál. 

– Műanyag narancsban kapható, ami pont úgy néz ki, mint a valódi 

narancs, és zöld szívószál jár hozzá. 

Az eladónő fintora puszta elképedéssé olvad, és széles mosolyra 

húzódó, erősen kirúzsozott ajka halloweeni töklámpásra emlékezteti. 

– A szentségit, most már pontosan tudom, miről beszél! Azok az 

átkozott narancsitalok! Drágám, már évekkel ezelőtt kivonták a 

forgalomból. A szentségit, még csak nem is gondoltam rájuk vagy ezer 

éve! 

– Akkor csak a poharakat és a fedőket kérem – állhatatoskodik 

Pogue. 

– Egek, feladom! Annyit mondhatok csak, végtelenül hálás vagyok 

azért, hogy lassan véget ér a műszakom. 

– Hosszú éjszaka – hagyja rá Pogue. 

– És ennél már csak hosszabb lesz! – nevet fel a nő. – Azok az 

átkozott narancsok a szívószállal! – Az ajtó felé pillant, mert a bő 

rövidnadrágos öregember belépett, hogy fizessen. 

Pogue ügyet sem vet az öregemberre. Az eladónőt bámulja, festett 

haját, mely olyan erős szálú, mint a horgászzsinór, meg púderes bőrét, 

ami puha, ráncos ruhaanyagra emlékezteti. A bőrét olyannak látja, mint 

egy lepke szárnyát: ha megérintené, hímpor peregne le róla, úgy ahogy 

a pillangó szárnyáról. Kitűzős azonosítóján az EDITH név áll. 

– Mondok magának valamit! – szólítja meg Edith. – Poharanként 

felszámítok magának ötven centet, s a fedőket ingyen odaadom, de most 

már a többi vendéggel kell foglalkoznom. – Ujjai végigszántanak a 

kassza gombjain, s a fiók halk kattanással kinyílik. 

Pogue egy ötdolláros bankjegyet nyújt át Edithnek, s ujjaik 

összeérnek, ahogy elveszi a visszajárót, a nő keze hűvös, fürge és lágy, 
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de Pogue tudja, hogy megereszkedett rajta a bőr, úgy, ahogy a hozzá 

hasonló korú nőknek szokott. Odakint a párás éjszakában megvárja, 

amíg a jelzőlámpa szabad utat enged, majd ugyanúgy kel át az úton, 

ahogy néhány perccel korábban, idefelé tette. Elidőzik ugyanazon fekete 

olajfák és pálmák alatt, s a Görbe Út söröző bejárati ajtaját mustrálja. 

Amikor már egy ideje senki nem jön ki, és senki nem megy be rajta, a 

kocsijához siet és beszáll. 
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32. 

– El kellene mondanod neki! – mondja Marino. – Még ha nem is úgy 

alakul, ahogy várod, akkor is tudnia kéne róla, hogy mi folyik itt. 

– Így teszik meg az emberek az első lépést a rossz úton – válaszolja 

Scarpetta. 

– És így jutnak helyzeti előnyhöz. 

– Nem ebben az esetben. 

– Te vagy a főnök, doki. 

Marino elterülve fekszik ágyán a Marriott szállodában a Broad 

Streeten, Scarpetta pedig ugyanazon a széken ül, amelyen korábban is, 

ám ezúttal közelebb Marinóhoz. A férfi hatalmasnak, de kevésbé 

fenyegetőnek tűnik bő, fehér pamutpizsamájában, melyet a doktornő 

vásárolt neki az egyik áruházban a folyó déli partján. A világos, puha 

anyagon a Betadine-nel fertőtlenített sebek sötétnarancs foltokban ütnek 

át. Marino azt állítja, sérülései már nem fájnak annyira, közel sem 

annyira, mint korábban. Scarpetta is megvált sárpettyes, éjkék 

nadrágkosztümjétől, s most rozsdabarna kordbársony nadrágot, sötétkék 

garbót és papucscipőt visel. Mivel nem akarta, hogy a férfi az ő 

szobájában legyen, ezért úgy döntött, hogy Marinóé is elég biztonságos, 

így most itt vannak. Elfogyasztották már a szobaszervizzel rendelt 

szendvicseket, s most csak beszélgetnek. 

– Még mindig nem értem, hogy miért nem meséled el neki – mondja 

Marino, s mindketten pontosan tudják, hogy bányászik. Kíváncsisága a 

Bentonnal való kapcsolata iránt olyannyira mindent átható, mint a 
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sivatagi homok. Scarpetta mindig észreveszi, s már az idegeire megy, de 

nincs értelme azzal próbálkoznia, hogy leállítsa Marinót. 

– Először is holnap reggel el fogom vinni a talajmintákat a laborba – 

mondja Marinónak. – Pillanatok alatt meg fogjuk tudni, hogy követett-e 

el valaki hibát. Ha igen, akkor nincs értelme mesélni Bentonnak róla. A 

szakmai hiba nem tartozik az ügyhöz. Egyszerűen csak egy hiba. Igaz, 

súlyos. 

– De te magad sem hiszed, hogy ez történt – néz Marino a doktornőre 

a háta mögött feltornyozott párnák közül. Már sokkal jobb a színe is, és 

a tekintete sem olyan megtört. 

– Nem tudom, mit higgyek – mondja Scarpetta. – Sehogy sincs 

értelme a történteknek. Hogyan másképp magyaráznád a traktorvezetőn 

talált anyagmaradványt, ha nem szakmai hibával? Hogy bukkanhat fel 

ugyanaz a bizonyíték a Gilly Paulsson-ügyben? Talán neked van valami 

elképzelésed róla. 

Marino a fejét töri, s mindeközben szemét az ablakra szegezi, melyet 

kitölt a sötétség és a belváros fényei. 

– Nem tudom, hogy történhetett – mondja végül. – Istenre esküszöm, 

semmivel nem tudok előrukkolni azon kívül, amit az értekezleten 

mondtam. És akkor is csak eljátszottam, hogy kurva okos vagyok. 

– Kicsoda? Te? – kérdezi Scarpetta szárazan. 

– Becsületszavamra. Hogyan lehet ugyanaz a nyom azon a 

hogyishívják Whitbyn, mint a lányon? Először is Gilly két héttel 

korábban halt meg. Szóval miért lenne a pasason is ugyanaz a nyom, 

különösen két héttel a lány halála után? Egyáltalán nem tetszik ez 

nekem – dönt végül. 

A doktornő hangulata ismét mélypontra zuhan, s egy betegség 

közeledtét érzi, amiről már megtanulta, hogy nem más, mint a félelem. 

Pillanatnyilag az egyetlen logikus magyarázatot a keresztfertőzés vagy a 

félrecímkézés jelenti. Ráadásul mindkettő könnyebben megtörténhet, 

mint ahogy azt bárki gondolná. Csak annyi kell, hogy egy bizonyítékos 
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tasak vagy kémcső a nem megfelelő borítékba vagy állványra kerüljön, 

vagy hogy rossz címkét ragasszon valaki a mintára. 

Mindezt akár öt másodpercnyi figyelemkihagyás vagy zavarodottság 

is előidézheti, s a bizonyíték egyszerre olyan forrásból származik, 

aminek vagy nincs értelme, vagy ami még rosszabb, olyan kérdést 

válaszol meg, ami a gyanúsítottat szabadlábra helyezheti, vagy bíróság 

elé állíthatja, börtönbe, végső esetben a kivégzőkamrába juttathatja. 

Eszébe jut a protézis. Látja maga előtt, amint a Fort Lee-ből kirendelt 

katona megpróbálja a rossz protézist beleerőszakolni a halott, kövér 

asszony szájába. Ennyi kell csupán, ehhez hasonló egyetlen 

másodpercnyi figyelmetlenség. 

– Még mindig nem értem, miért nem mondod el Bentonnak – 

állhatatoskodik Marino, s az ágya melletti asztalkán lévő vízzel teli 

pohárért nyúl. – Mi a baj azzal, ha megiszom néhány sört? 

– Mi haszna lenne? – Scarpetta ölében néhány iratmappa hever, s a 

beszélgetés közben szórakozottan lapozgatja a jelentések másolatait, 

hátha a Gillyről és a traktorvezetőről eddig megtudott ismeretanyagban 

új, váratlan információt fedez fel. – Az alkohol befolyásolja a gyógyulás 

folyamatát – mondja. – Amúgy sem bizonyult túl megbízható barátnak, 

nem igaz? 

– Az elmúlt éjjel biztosan nem. 

– Rendelj, amit akarsz! Nem fogom megmondani neked, hogy mit 

csinálj. 

Marino habozik, s a doktornő megérzi, hogy szeretné, ha 

megmondaná neki, mit tegyen, ám nem hajlandó rá. Korábban már 

elkövette ezt a hibát, s csak az energiáját fecsérelte vele, és nem akar 

másodpilóta lenni mellette, amikor kamikáze módjára végigbombázza 

az életét. Marino a telefonra sandít, keze az ölében, s a víz után nyúl. 

– Hogy érzed magad? – kérdezi Scarpetta, s lapoz egyet. – Kérsz 

még egy Advilt? 
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– Jól vagyok. Semmi olyan bajom nincs, amit néhány sör ne 

gyógyítana meg. 

– Rajtad áll. – Megint lapoz, s a Mr. Whitby megrepedezett és 

szétszaggatott szerveiről készített hosszadalmas listát tanulmányozza. 

– Biztos vagy abban, hogy nem hívja fel a zsarukat? – kérdezi 

Marino. 

Scarpetta magán érzi a férfi tekintetét. Úgy ragyog rá, mint az égő 

lámpakörtéből sugárzó melegség, és nem hibáztatja, amiért képtelen 

úrrá lenni a rémületén. Az a helyzet, hogy már pusztán a vádemelés is 

tönkretenné. Bemocskolódna a neve a törvényvégrehajtás szervei előtt, s 

igen valószínű, hogy a richmondi bíróság bűnösnek találná pusztán 

azért, mert férfi, egy igen nagydarab férfi, Mrs. Paulsson pedig ügyesen 

játssza a szánalomra méltó, támasz nélkül maradt anya szerepét. A nő 

puszta gondolata is feldühíti Scarpettát. 

– Biztos – mondja. – Hazugnak neveztem. Ma éjjel arról a mágikus 

bizonyítékról fog álmodni, amit elhoztam tőle. Legfőképpen azonban a 

játékról lesznek rémálmai. A legkevésbé sem akarja, hogy a zsaruk vagy 

bárki más tudomást szerezzen a kis játékáról vagy játékairól, amit vagy 

amiket a kis otthonában űz. Hadd kérdezzek valamit! – néz fel az ölében 

heverő papírhalomból. – Ha Gilly élne, és otthon lakna, akkor szerinted 

Suz, ahogy te hívod, megtette volna azt, amit tegnap éjjel? Persze 

tudom, hogy csak feltételezéseket gyártunk. De mégis, mit súgnak az 

ösztöneid? 

– Azt hiszem, ő kurvára azt teszi, amit csak akar – válaszolja Marino 

zsibbatag hangon, a szégyenérzet tompította neheztelés és felháborodás 

visszafojtott tónusában. 

– Nem emlékszel arra, hogy részeg volt-e? 

– Fel volt pörögve – válaszolja. – Olyan magasan repült, mint egy 

felturbózott sárkányrepülő. 

– Alkoholtól vagy esetleg valami más is rásegített? 
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– Nem láttam, hogy tablettát kapott volna be, nem szívott, és nem is 

lőtte be magát. De valószínűleg igen sok olyan dolog történt az éjjel, 

amit nem láttam. 

– Valakinek beszélnie kell Frank Paulssonnal – mondja Scarpetta, s 

egy újabb jelentést vesz szemügyre. – Attól függően, hogy mire jutunk 

holnap, talán megkérhetnénk Lucyt, hogy segítsen. 

Marino arcára jelentőségteljes kifejezés telepszik, s órák óta most 

mosolyodik el először. 

– Szent szar! Micsoda ötlet! Hiszen ő is pilóta! Szabadítsuk rá arra a 

perverz állatra! 

– Pontosan ezt tesszük. – A doktornő megint lapoz egyet, s mélyen, 

halkan felsóhajt. – Semmi – mondja. – Abszolút semmi, ami egy 

fikarcnyival is többet elárulna Gillyről. Megfulladt, és festék- meg 

fémdarabkák voltak a szájában. Mr. Whitby sérülései érthetőek, 

következetesek; pont olyanok, amilyenekre az ember számít, ha elgázol 

valakit egy traktor. Akárhogy is van, meg kell tudnunk, volt-e valami 

kapcsolata a Paulsson családdal. 

– Neki tudnia kell – mondja Marino. 

– Nem fogod felhívni! – Ebben a szituációban mégis meg kell 

mondania neki, hogy mit tegyen. Marino nem fogja felhívni Suzanna 

Paulssont. – Ne kísértsd a sorsot! – néz fel a férfira. 

– Nem azt mondtam, hogy felhívom. De talán ismerte a 

traktorvezetőt. A pokolba is, talán a fickó is benne volt a játékban. 

Talán az övék a perverzek klubja. 

– Nos, akárhogy is van, nem szomszédok – futja át Scarpetta Whitby 

aktájában a személyes adatokat. – A repülőtér mellett lakott, nem 

mintha feltétlenül számítana valamit. Holnap, amíg a laborban vagyok, 

talán utánanézhetnél. 

Marino nem válaszol. Egyetlen richmondi zsaruval sem akar 

beszélni. 

– Elébe kell menned – mondja a doktornő, s becsukja a mappát. 
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– Minek kell elébe mennem? – Marino az ágy melletti telefon felé 

sandít, valószínűleg megint a sör jutott az eszébe. 

– Te is tudod. 

– Gyűlölöm, amikor így beszélsz! – mondja, s egyszerre nyűgös lesz, 

ezzel párhuzamosan pedig zsémbes is. – Mintha egy-két szóból ki kéne 

találnom azt, amire gondolsz. Gondolom, néhány fickó igen hálás lenne, 

ha ismerne olyan nőt, aki nem mond néhány szónál többet. 

Scarpetta összekulcsolja a kezét az ölében lévő iratmappán, s úgy 

tűnik, szórakoztatja a helyzet. Amikor igaza van, Marino azonnal 

házsártossá válik. Kivárja, hogy mit reagál a férfi. 

– Rendben – mondja a férfi, mert képtelen elviselni sokáig a csendet. 

– Minek kellene elébe mennem? Csak mondd meg, hogy mi a pokolnak 

kellene elébe mennem az őrültek házán kívül, mert pillanatnyilag úgy 

érzem, félőrült lettem, és leginkább ott lenne a helyem. 

– A félelmed elé kell menned. Azért félsz a rendőrségtől, mert még 

mindig attól tartasz, hogy Mrs. Paulsson felhívta őket. Nem hívta fel. 

Nem is fogja. Tedd túl magad a történteken, és akkor a félelmed is 

elmúlik. 

– Nem a félelemről van szó. Ostobának érzem magam! – vág vissza. 

– Remek. Akkor szépen felhívod Browning nyomozót, vagy valaki 

mást, mert ha nem teszed, akkor vagy ostoba. Most pedig visszamegyek 

a szobámba – teszi hozzá, s felkel a székről, amelyet visszavisz a 

helyére, az ablak mellé. – Találkozunk nyolckor az előcsarnokban. 
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33. 

Az ágyban megiszik egy pohár bort, ám nem valami jó fajta 

Cabernet, igen markáns, fanyar utóízzel. Ennek ellenére az utolsó 

cseppig kiüríti a poharat, ahogy egyedül üldögél a hotelszobában. 

Aspenben két órával korábban van, s talán Benton elment vacsorázni 

vagy megbeszélésen van, mélyen belemerülve az ügyébe, a titkos 

ügyébe, amelyet nem hajlandó megbeszélni vele. Scarpetta elrendezi a 

háta mögött feldúcolt párnákat, és az éjjeliszekrényre, a telefon mellé 

helyezi az üres borospoharat. A telefonra bámul, majd a tévére, s azon 

tűnődik, bekapcsolja-e. Végül úgy dönt, hogy nem tévézik, aztán ismét 

a telefonra néz, majd felemeli a kagylót. Benton mobilját tárcsázza, 

mert a férfi azt mondta neki, ne hívja vezetékesen, és amikor ezt 

mondta, komolyan is gondolta. Ezt egyértelművé tette. „Ne hívj a 

lakáson! – mondta neki. – Nem reagálok a vezetékes hívásokra.” 

„Ennek így semmi értelme – válaszolta akkor Scarpetta, és most úgy 

tűnik, mindez hónapokkal ezelőtt történt. – Miért ne vennéd fel a 

telefont otthon?” 

„Nem akarom, hogy bármi is elterelje a figyelmemet – válaszolta. – 

Egyszerűen nem fogom felvenni a vezetékes telefont. Ha tényleg el kell 

érned, Kay, akkor hívj a mobilon! Ne vedd magadra, kérlek! Ennek 

most így kell lennie. Tudod te is, hogy van ez.” 

Benton mobilja kétszer kicsöng, mielőtt felveszi. 

– Mit csinálsz? – kérdezi Scarpetta az ággyal szemközti üres 

tévéképernyőre meredve. 
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– Szia! – feleli a férfi lágyan, ám kissé tartózkodóan. – A 

dolgozószobámban vagyok. 

Scarpetta maga elé képzeli a harmadik emeleti szobát, amelyet a férfi 

dolgozószobává alakított aspeni apartmanjában. Maga elé képzeli, amint 

az íróasztalánál ül, s a számítógép képernyőjén megnyitott 

dokumentumot tanulmányozza. Az ügyén dolgozik, s a doktornő jobban 

érzi magát attól a tudattól, hogy a férfi otthon van és dolgozik. 

– Elég kemény napom volt – mondja a nő. – És a tiéd hogy alakult? 

– Mondd el, mi történt! 

Scarpetta mesélni kezd Dr. Marcusról, de nem akar belemélyedni. 

Aztán Marinóról kezd mesélni, de nem igazán találja a szavakat. Agya 

egyszerre nehézkessé válik, és valamilyen különös oknál fogva harapós 

hangulatba kerül, ha Bentonra gondol. Hiányzik neki a férfi, mégis 

csípős vele, és egy csepp kedve sincs megosztani vele a történteket. 

– Miért nem mesélsz inkább te? – vált témát. – Síeltél vagy 

snowboardoztál már? 

– Nem. 

– Havazik? 

– Ebben a pillanatban igen – válaszolja a férfi. – És hol vagy? 

– Hogy hol vagyok? – Scarpetta kezd bosszússá válni. Nem számít, 

mit mondott neki a férfi napokkal korábban, vagy hogy ő maga mit tud. 

Megbántottnak érzi magát és bosszús. – A 

Általánosságban véve kérdezed, mert nem emlékszel arra, hogy hol 

vagyok? Richmondban, ha annyira tudni akarod. 

– Persze. Nem így értettem. 

– Van ott valaki? Megbeszélésed van? – kérdezi Scarpetta. 

– Igencsak – válaszolja a férfi. 

Nem tud beszélni, és Scarpetta már sajnálja, hogy felhívta. Pontosan 

tudja, milyen Benton, amikor nem érzi biztonságosnak a beszélgetést, és 

azt kívánja, bárcsak ne hívta volna fel! Elképzeli az irodájában, és azon 

tűnődik, mivel foglalkozhat éppen. Talán amiatt aggódik, hogy 
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lehallgatják. Nem kellett volna felhívnia. Az is lehet, hogy csupán 

mélyen belemerült valamibe, de jobban szeretné azt hinni, hogy a férfi 

inkább óvatos, semmint olyannyira eltöprengő, hogy ne tudna figyelni 

rá. Nem kellett volna felhívnia. 

– Rendben – mondja. – Sajnálom, hogy felhívtalak. Már két napja 

nem beszéltünk. De megértem, hogy épp a kellős közepén vagy 

valaminek, bármi is legyen az, én meg fáradt vagyok. 

– Azért hívtál, mert fáradt vagy? 

Benton incselkedik vele, s leheletfinom gúny is szövődik szavaiba, 

Scarpetta talán egy kicsit az elevenébe vágott. Nem akarja azt gondolni, 

hogy csak azért hívta fel, mert fáradt, okoskodik. A nő elmosolyodik 

magában, s a fülére szorítja a kagylót. 

– Te is tudod, milyen leszek, ha elfáradok – viccel. – Ilyenkor nem 

tudok uralkodni magamon. – Hirtelen háttérzajt hall, talán hangot, női 

hangot. – Van ott valaki? – kérdezi, ám ezúttal nem viccel. 

Hosszú csend telepszik a vonalra, aztán ismét meghallja a távoli 

hangot. Talán Bentonnál megy a rádió vagy a tévé. Aztán már semmit 

nem hall. 

– Benton! – szól bele a kagylóba. – Ott vagy? Benton! A francba – 

motyogja. – A francba! – mondja ki hangosan, s leteszi a kagylót. 
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34. 

A Hollywood Plazában a Publixban igen nagy a forgalom. Edgar 

Allan Pogue műanyag bevásárlószatyrokkal megrakodva sétál át a 

parkolón, ám szeme minden irányban pásztázza a környezetét, nem 

veszi-e észre valaki. Senki. Az sem számítana, ha mégis kiszúrta volna 

valami járókelő. Senki nem fog emlékezni vagy gondolni rá. Soha 

senki. Mellesleg pedig csak azt teszi, ami helyes. Szívességet a 

világnak, gondolja, ahogy továbblépked a parkoló magas lámpái által 

vetett ragyogó fényfoltok mentén. Árnyékban marad, és gyors 

tempóban, de sietség nélkül halad. 

Fehér kocsija ugyanolyan, mint Dél-Florida körülbelül másik 

húszezer fehér kocsija, és a parkoló egyik távoli szegletében állt le vele, 

két másik fehér jármű közé. A két fehér autó közül az egyik, a Lincoln, 

amely korábban az övétől balra állt, már nincs ott, ám a sors szeszélye 

folytán egy másik fehér autó – ezúttal egy Chrysler – foglalta el a 

helyét. Az ehhez hasonló mágikus, tiszta pillanatokban Pogue tudja, 

hogy figyelik és irányítják odafentről. A szem figyeli őt. A szem 

irányítja tetteit, a magasabb rendű erő, minden istenek istene, az isten, 

aki az Olümposz legtetején ül, minden istenek közül a legnagyobb, aki 

emberi ésszel fel nem fogható léptékkel hatalmasabb bármely 

filmszínésznél vagy halandó embernél, aki a személyiségében 

bekövetkező defekt folytán a halhatatlanokhoz merészeli hasonlítani 

magát. Mint ő. Mint a Nagy Hal. 

Távirányítójával kinyitja az autót, majd felemeli a csomagtartó 

tetejét, s újabb szatyrot emel ki, amely történetesen az All Season 



305 

Poolsból való. Fehér autója első ülésén üldögél a meleg sötétségben, s 

azon tűnődik, vajon elég jól lát-e majd az elvégzendő feladathoz. A 

parkoló lámpáinak fénye alig éri el ülése peremét, s ő arra vár, hogy a 

szeme hozzászokjon a fényviszonyokhoz, ami hamarosan be is 

következik. Ráadja a gyújtást, hogy tudjon zenét hallgatni, s ülése alján 

lenyom egy gombot, amivel a lehető leghátrébb tudja tolni. Munkájához 

rengeteg helyre lesz szüksége, s szíve vad zakatolásba kezd, ahogy 

kinyitja a műanyag táskát, majd előhúz belőle egy pár vastag 

gumikesztyűt, egy doboz kristálycukrot, egy üveg szénsavas üdítőt, 

néhány tekercs alufóliát meg szigetelőszalagot, néhány vastag alkoholos 

filcet meg egy borsmentás rágógumit. Szája azóta áporodott szivar ízű, 

amióta délután hatkor kilépett apartmanjából. Most azonban nem 

szivarozhat. Egy újabb szivarral megszabadulhatna az állott, rossz 

dohányíztől, ám most nem füstölhet. Kibontja a rágógumit, majd kivesz 

a csomagból egy darabot, összegöngyölt és a szájába teszi. Aztán két 

újabb rágóval megismétli ugyanezt, s kivár, mielőtt fogait a három szál 

rágógumiba mélyesztené; nyálmirigyei fájdalmasan berobbannak, 

mintha tűvel hasogatnák az állkapcsát, s erőteljes, kemény 

mozdulatokkal rágni kezd. 

A sötétben ül és rág. Hamarosan azonban bosszantani kezdi a 

rapzene, s addig keresgél a csatornákon, míg végül talál valami 

hallgathatót, amelyet manapság felnőtt rocknak neveznek. Kinyitja a 

kesztyűtartót, s elővesz belőle egy lezárható, műanyag ételtároló 

tasakot. Fekete emberi hajtincsek feszülnek a tiszta műanyagnak, 

mintha csak valódi emberi fejbőr lenne benne. Óvatosan kiveszi a puha, 

göndör tincses parókát, s önfeledten végigsimítja néhányszor, ahogy 

végignéz alkimista felszerelésének utasülésen felsorakoztatott kellékein. 

Beindítja az autót. 

Hollywood belvárosának pasztellszínei ködképek gyanánt lebegnek 

el mellette, és a pálmafák között fel-felvillanó apró, fehér fények 

galaxisok, ő pedig időn és téren át mozogva magába szívja annak az 
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energiáját, ami ott várakozik mellette, az utasülésen. A Hollywood 

körúton keletre fordul, s pontosan két mérföld per órával a megengedett 

sebességhatár alatt halad az A1A autópálya felé. Az úttól kissé feljebb a 

Hollywood Beach masszív, halvány rózsaszín és terrakotta 

szórakozóhelye, a másik oldalon pedig a végtelen óceán. 
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35. 

Az óceán felett hajnalodik, és a mandarin meg a rózsa színei úgy 

folynak szét a mélykék horizonton, mintha a nap tojás lenne, amelyet 

épp az imént tört fel egy óriási, láthatatlan kéz. Rudy Musil lehúzódik 

olívazöld Hummerjével Lucy kocsifeljárórája, s lenyomja az elektromos 

kaput nyitó távirányító gombját; ösztönösen körülnéz, feltérképezi a 

környéket és fülel. Maga sem tudja, miért, de olyan erős nyugtalanság 

szállta meg aznap reggel, hogy kipattant az ágyból, és úgy döntött, 

ellenőrzi, minden rendben van-e Lucy háza táján. 

A fémkapu fekete rácsai lassan szétgördülnek, s meg-megremegnek a 

menetvonal egyes részeinél, mert a nyomvonal ívelt, és bár maga a kapu 

is az, úgy tűnik, mégsem kedveli az íveket. Csupán egy a számtalan 

tervezési hiba közül; Rudynak gyakran jut ez az eszébe, amikor eljön 

Lucy lazacszínű udvarházába. Az összes közül az volt a legnagyobb 

hiba, amikor megvette ezt az átkozott házat, gondolja. Úgy él, mint 

valami újgazdag, átkozott drogbáró. A Ferrari csak egy dolog. Azt meg 

tudja érteni, ha valaki a legjobb autót és a legjobb helikoptert akarja. 

Ami azt illeti, ő tökéletesen meg van elégedve a Hummerével, de ez is 

egy más dolog. 

Már akkor észrevette, amikor a kocsifeljáróra fordult, de nem vet rá 

második pillantást, és nem is gondol róla semmit, amíg át nem hajt a 

nyitott kapun, és ki nem száll a kocsijából. Aztán visszamegy az 

újságokért, és észreveszi, hogy a postaládán fel van állítva a jelzőzászló. 

Lucy nem ide kapja a leveleit, és nincs is itthon, hogy felállítsa a 

zászlót. Még akkor sem tenné, ha itthon lenne. Bejövő és kimenő 
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leveleivel a háztól félórányi autóútra, a délebbre fekvő hollywoodi 

kiképzőtáborban és adminisztrációs központban foglalkoznak. 

Hát ez igen fura, gondolja, s a postaládához ballag, majd megáll 

mellette, az újság az egyik kezében, a másikkal pedig lelapítgatja 

napszítta hajtincseit, mert azok minden reggel önálló életre kelnek. Nem 

zuhanyozott, és nem is borotválkozott még, pedig már ráférne. Egész 

éjjel csak hánykolódott az ágyában, és csatakosra izzadta magát, 

bárhogy is forgolódott, nem tudott kényelmesen elhelyezkedni. 

Körülnéz, s közben agya veszettül dolgozik. Senki nincs odakint az 

utcán. Senki nem kocog, és senki nem sétáltatja a kutyáját. Egy dolog 

biztos, amit észrevett a környékkel kapcsolatban, hogy az itt lakók 

maguknak valók, és nem használják ki a fényűző otthonaik nyújtotta 

lehetőségeket, de még a szerényebbeket sem. Ritkán ül ki valaki a 

teraszra vagy az udvarba, és nem igazán használják a medencéket, s 

azon kevesek, akiknek vitorlásuk is van, ritkán hajóznak ki vele. Milyen 

hátborzongató egy hely, gondolja. Milyen barátságtalan, különcködő, 

utálatos hely, gondolja, immár mérgesen. 

Az összes lehetséges hely közül pont ide kellett költöznie. „Miért 

ide? Mi a pokolért ide? Mi az ördögért akarod seggfejekkel körülvenni 

magad? Minden szabályodat megszegted, Lucy, egytől egyig” – 

gondolja, s ezzel egyidőben felrántja a postaláda ajtaját és benéz; abban 

a másodpercben félre is ugrik. Ösztönei szemernyi gondolkodás nélkül 

legalább három méterrel lökik hátrébb, és az adrenalin még azelőtt az 

egekig szökik a vérében, mielőtt agyában tudatosulna a látvány. 

– A francba! – káromkodja el magát. – A büdös kurva francba! 
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36. 

A belvárosban szokás szerint iszonyatos a forgalom, és Scarpetta 

csak azért döntött a vezetés mellett, mert Marino még mindig 

nehézkesen mozog. Úgy tűnik, a kényes pontokon a legfájdalmasabbak 

a sérülései; enyhén széttárt, kissé behajlított lábbal jár, s néhány perccel 

ezelőtt is csak igen körülményesen tudott bekászálódni a SUV-ba. 

Scarpetta tisztában van azzal, amit látott, ám a meggyalázott, gyenge 

szövet lilásvöröses színárnyalata néma sikoly lehetett csak a most 

minden bizonnyal a tetőfokán tomboló, lármás, zajos fájdalomhoz 

képest. Marino egy ideig nem lesz önmaga. 

– Hogy érzed magad? – kérdezi tőle újra. – Bízom benne, hogy 

őszintén elmondod. – Amit valójában mondani akar ezzel, az magától 

értetődő. Nem fogja még egyszer megkérni arra, hogy vetkőzzön le 

előtte. Ha a férfi megkéri rá, megvizsgálja, de reméli, nem lesz rá 

szükség. Mellesleg pedig amúgy sem fogja megkérni. 

– Azt hiszem, jobban vagyok – válaszolja Marino, s kibámul az öreg 

rendőrségi épületre a Kilencedik utcában. A háztömb már évek óta rossz 

állapotban van, lemálladozott róla a festék, és a tetőről is hiányzik 

néhány cserép. Most azonban még csúfabbnak hat, mert elhagyatott és 

néma. – El sem hiszem, hány évet vesztegettem el ebben a 

tákolmányban – teszi hozzá. 

– Ó, ugyan már! – Scarpetta felkattintja az indexkart, és az utastér, 

mint valami hangos óra, ketyegni kezd. – Nem szabad ilyeneket 

mondani! Ne kezdjük a napot efféle beszéddel! Bízom benne, hogy 
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elmondod, ha a duzzanat állapota rosszabbra fordul. Nagyon fontos, 

hogy elmondd nekem az igazat! 

– Már jobban vagyok. 

– Remek. 

– Bekentem ma reggel azzal a jódos vacakkal. 

– Remek – mondja a doktornő. – Zuhanyozás után mindig kend be 

vele! 

– Már nem csíp annyira. Tényleg nem. Mi van akkor, ha van 

valamilyen betegsége, például AIDS-e? Többször is eszembe jutott. Mi 

van, ha igen? Honnan tudom meg, hogy nem AIDS-és? 

– Sajnos ezt nem fogod megtudni – válaszolja Scarpetta, lassan 

araszolva előre a Clay Streeten, s tőlük balra, az üres parkolók közepén 

hatalmas, barna stadion kucorog. – Ha ettől jobban érzed magad, amikor 

ott jártam nála, semmilyen vényre kapható orvosságot nem láttam, ami 

arra utalna, hogy AIDS-e vagy bármilyen szexuális úton terjedő 

betegsége vagy fertőzése lenne. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem 

HIV-pozitív. Lehet hogy az, és ő maga sem tud róla. De ugyanezt el 

lehetne mondani mindenkiről, akivel valaha is intim kapcsolatban 

voltál. Tehát, ha betegre akarod aggódni magad, megteheted. 

– Higgy nekem, nem akarok aggódni! – válaszolja Marino. – De ez 

nem olyan, hogy használ a gumi, ha valaki összevissza harapdál. Ez 

nem az a helyzet, amikor elővigyázatossággal megvédheted magad. 

Nem igazán beszélhetünk biztonságos szexről, ha valaki megrág. 

– Ez az év eufemizmusa – jelenti ki Scarpetta, miközben befordul a 

Negyedik utcába. 

Megcsörren a mobilja, ám belenyilall az aggodalom, amikor 

felismeri Rudy számát. Ritkán hívja fel a férfi, ám amikor megteszi, 

akkor vagy boldog születésnapot kíván neki vagy rossz hírt közöl vele. 

– Szia, Rudy! – szól bele a készülékbe, s lassan kanyarog az épület 

hátsó parkolójában. – Mi újság? 
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– Nem tudom elérni Lucyt – csendül fel a fülében a férfi feszült 

hangja. – Vagy nincs térerő ott, ahol van, vagy le van merülve a 

mobilja. Ma reggel Charlestonba ment, helikopterrel – mondja Rudy. 

Scarpetta Marinóra pillant. Minden bizonnyal ő hívta fel Lucyt, 

miután tegnap éjjel a doktornő elment tőle. 

– Átkozott egy helyzet – folytatja Rudy. – Átkozott egy helyzet! 

– Rudy, mi folyik ott? – kérdezi Scarpetta, s egy pillanat alatt elönti a 

vakrémület. 

– Valaki bombát tett a postaládájába – hadarja Rudy. – Túl sok 

minden történt ahhoz, hogy el tudjam most mondani. Egy részét 

Lucynek kell elmondania neked. 

A kocsi szinte megáll, olyan lassan gördül a parkolóban a 

látogatóknak fenntartott beállók felé tartva. 

– Mikor találtad és milyen bomba? – kérdezi a doktornő. 

– Most találtam csak meg. Még egy óra sem telt el azóta. 

Átugrottam, hogy megnézzem, minden rendben van-e, és észrevettem, 

hogy a postaládán fel van állítva a zászló, de nem értettem, miért. 

Kinyitottam, és ott volt benne egy nagy, műanyag pohár, az egészet 

filccel narancssárgára színezték, a fedelét pedig zöldre, és 

szigetelőszalaggal leragasztották meg a nyílást is, tudod azt a kis lyukat, 

amin keresztül iszol, így nem láttam, mi van benne, ezért kikaptam a 

garázsból egy olyan hosszú karót, vagy mi a neve. Tudod, speciális fogó 

van az egyik felén, hogy ki lehessen cserélni a magasan lévő 

villanykörtéket is. Felkaptam vele azt az átkozott vacakot, hátravittem 

és elintéztem. 

Scarpetta ráérősen parkol, nem siet sehova, s az autó alig mozog, 

miközben feszült figyelemmel hallgatja Rudyt. 

– És miképp tetted ezt? Gyűlölöm megkérdezni. 

– Belelőttem. Ne aggódj! Sörétes puskával. Vegyi anyagokból 

házilag összeeszkábált bomba volt, palackbomba, te is tudod, milyen. 

Apró alufólia golyók voltak benne. 
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– Mert a fém felgyorsítja a reakciót. – Scarpetta agya azonnal elkezdi 

végigzongorázni a bomba lehetséges differenciáldiagnózisait. – A 

palackbombát tipikusan sósav tartalmú háztartási tisztítószerekből 

készítik, például vécécsésze tisztítóból, amit bármelyik Wal-Martban, 

vegyesboltban vagy háztartási boltban be lehet szerezni. Sajnos a 

formula mindenhol fent van a neten. 

– Maró szaga volt, inkább klórhoz hasonló, de mivel a medence 

mellett lőttem bele, talán annak a szagát éreztem. 

– Lehetséges, hogy medencefertőtlenítő klórgranulátumról és 

valamiféle cukros szénsavas üdítő elegyéről van szó. Az is népszerű. A 

vegyelemzésből majd megtudjuk. 

– Ne aggódj! Gondoskodom róla. 

– Maradt valami a pohárból? – kérdezi Scarpetta. 

– Ellenőrizzük az ujjlenyomatokat, és ha találunk valamit, azonnal 

elküldjük az AUAR-ba. 

– Elméletben az ujjlenyomatokról is lehet DNS-mintát venni, már 

amennyiben frissek. Talán érdemes lenne megpróbálni. 

– Mintát veszünk a pohárról és a szigetelőszalagról is. Ne aggódj! 

Minél többet mondja Rudy Scarpettának, hogy ne aggódjon, annál 

inkább ráhozza a frászt. 

– Nem hívtam fel a rendőrséget – teszi hozzá. 

– Nem az én dolgom, hogy tanácsot adjak neked ebben. – Scarpetta 

már feladta azon próbálkozását, hogy tanácsot adjon neki vagy 

bárkinek, aki a férfival kapcsolatban van. Lucynek és az embereinek a 

szabályai mások, kreatívak és veszélyesek, s meglehetősen gyakran nem 

egyeztethetők össze mindazzal, ami legális. Scarpetta megszűnt 

követelni az olyan részleteket, melyek aztán nem hagyják aludni egész 

éjjel. 

– Ez a mostani eset talán kapcsolatban áll néhány másik dologgal is – 

folytatja Rudy. – Lucynek el kell mondania neked. Ha azelőtt beszélnél 
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vele, hogy sikerül elérnem, mondd meg neki, hogy azonnal hívjon fel, 

amint tud! 

– Rudy, azt teszel, amit akarsz. De hadd mondjak annyit, hogy 

remélem, nincs odakint több szerkezet, és hogy akárki is tette, nem 

hagyott ott több meglepetést, és csak egy célpontja volt – mondja. – 

Több olyan esetem is volt már, amikor az áldozat azért halt meg, mert 

ezek a vegyi anyagok belerobbantak az arcába vagy hozzávágták a 

bombát, és az összetevői bekerültek a légcsövébe meg a tüdejébe. Ezek 

a savak olyan erősek, hogy a reakciónak nem is kell feltétlenül 

befejeződnie, mielőtt az a dolog felrobban. 

– Tudom, tudom. 

– Kérlek, valamilyen módon bizonyosodj meg arról, hogy nincs 

odakint több potenciális áldozat. Ez az egy aggaszt mindig, ha saját 

magatok intézitek a dolgaitokat. – így adja a férfi tudtára, hogy ha nem 

is szándékozik bejelentést tenni a rendőrségen, akkor legalább annyi 

felelősséggel tartozik az embereknek, hogy minden tőle telhetőt 

megtesz a védelmükben. 

– Tudom, mit kell tennem. Ne aggódj! – mondja Rudy. –Jézusom! – 

mondja Scarpetta Marinónak, miután befejezte a beszélgetést Rudyval. 

– Mi a szent isten zajlik odalent? Biztos te hívtad fel Lucyt tegnap éjjel. 

Elmondta neked, hogy mi történik odalent? Szeptember óta nem láttam. 

Fogalmam sincs, mi van vele. 

– Savas bomba? – egyenesedik ki Marino az ülésben, ugrásra készen, 

mint mindig, ha Lucyt veszély fenyegeti. 

– Vegyi anyagos palackbomba. Az a fajta, amivel már meggyűlt a 

bajunk Fairfax mellett. Emlékszel azokra a néhány évvel ezelőtti 

bombákra Észak-Virginiában? Amikor egy rakás kölyök nem tudott mit 

kezdeni magával jó dolgában meg a rengeteg szabadidejében, aztán 

kitalálták, hogy igen vicces dolog postaládákat robbantgatni, de a végén 

meghalt egy nő? 

– A szentségit! – tör ki Marino. 



314 

– Könnyen előállítható, és hihetetlenül veszélyes. Egyes vagy annál 

is alacsonyabb a pH-értéke, olyan savas, hogy nem is lehet jelölni a 

skálán. Belerobbanhatott volna Lucy arcába. Őszintén remélem, lett 

volna annyi esze, hogy nem ő maga veszi ki a postaládából. Nála 

azonban soha nem lehet tudni. 

– Otthon, a házánál? – kérdezi Marino és egyre mérgesebb lesz. – A 

bomba odahaza volt nála, a floridai házban? 

– Mit mondott neked tegnap éjjel? 

– Csak meséltem neki Frank Paulssonról, meg arról, hogy mi történik 

idefent. Ennyi. Azt mondta, gondoskodik a fickóról. Abban a hatalmas 

házban volt a bomba, ami tele van kamerával meg mindenféle 

megfigyelő lószarral? Az ő házában volt a bomba? 

– Gyere! – mondja Scarpetta, s kinyitja a kocsi ajtaját. – Amíg 

beérünk, elmondom. 
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37. 

Az ablak mellett a reggeli fény felmelegíti az íróasztalt, melynél 

Rudy ül, és a számítógép klaviatúráján gépel. Lecsap a billentyűkre, 

aztán kivár, majd sebesen ismét írni kezd, s megint vár egy kicsit, 

nyilakat nyomkod és oldalakat görget le meg fel, keres valamit az 

interneten, amiről úgy hiszi, odafent van. Valami kell, hogy legyen 

odafent. Ennek az őrültnek kellett valamit látnia, ami beindította a 

fantáziáját. Rudy most már tudja, hogy a bombát nem találomra rakták 

össze. 

A kiképzőtábor irodájában töltötte az elmúlt két órát, és ezalatt 

semmi mást nem csinált, csak a netet böngészte, s mindeközben a 

szomszédos magánlaboratóriumban az egyik bűnügyi elemző 

beszkennelte a talált ujjlenyomatokat és ujjlenyomat-töredékeket az 

AUAR adatbázisába, s ezen a szálon már eredmények is vannak. Rudy 

idegei úgy sikoltoznak, mint Lucy Ferrarijai, ha hatosba teszi őket. 

Tárcsáz a telefonon, majd a kagylót az álla alá löki, s tovább gépel, meg 

bámulja a lapos videomezőt. 

– Hello, Phil! – szól bele a készülékbe. – Nagy, műanyag pohár, rajta 

a Macska, le a kalappal!-ból vett képekkel. A legnagyobb méretű pohár, 

ami kapható. A fedél eredetileg fehér volt. Igen, igen, az a fajta nagy 

pohár, amely vegyesboltokban meg benzinkutakon is kapható, és te 

magad töltöd tele. Azonban itt van ez a Macska, le a kalappal! dolog. 

Hát nem szokatlan? Le tudjuk nyomozni? Nem, nem viccelek. Ez 

valami levédett dolog, nem igaz? De a rajzfilm, az nem most jött ki 

Tavaly karácsonytájban volt a bemutatója, ugye? Nem, nem láttam, és 
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értékelném, ha tartalékra kapcsolnál a humorral. Komolyan mondom, 

milyen helyen van még ennyi idő után is Macska, le a kalappal! pohár? 

Az lenne a legrosszabb, ha már egy ideje őrizgette volna őket. De 

érdemes megpróbálni. Igen, vannak rajta ujjlenyomatok. Ez a fickó még 

csak nem is próbálkozik. Úgy értem, le sem szarja, hogy mindenhol 

otthagyja az ujjlenyomatait. A rajz is tele volt velük, amelyet a főnök 

ajtajára ragasztott. A hálószoba is, ahol Henrit megtámadta. Most pedig 

a bombán. De ezúttal találtunk egyezést az AUAR-ban. Igen, hát el 

tudod hinni? Nem, még nincs nevünk. Talán az sincs. A találat egy 

látens-látens vizsgálat eredményeként jött ki, a részleges látens 

ujjlenyomat mintája egyezik egy másik ügy mintatöredékével. Most 

ellenőrizzük. Pillanatnyilag csak ez van a kezünkben. 

Leteszi a kagylót és visszafordul a számítógéphez. Lucynek több 

keresőprogramja van az interneten, mint ahány sugárhajtóműve a 

Pratt&Whitney-nek, de soha, egy másodpercig sem aggódott amiatt, 

hogy a világhálón lévő információtömegnek valami köze lehet hozzá. 

Nem olyan sokkal ezelőttig nem is volt oka aggódni. A különleges 

műveleteket végző emberek rendszerint nem igénylik – és nem is 

kapnak – publicitást, hacsak nem működésképtelenek vagy 

Hollywoodra éhesek, ám Lucy egyszer csak nyakig belegabalyodott 

Hollywoodba, majd Henribe, aztán az élet drámai sebességgel változott 

meg, mégpedig nem jó irányban. „A pokolba Henrivel – gondolja, 

miközben ujjai a klaviatúrán száguldoznak. – A pokolba vele! Átkozott, 

bukott színésznőcske, aki úgy döntött, ezután zsaru lesz. A pokolba 

Lucyvel, amiért felvette.” 

Új keresést indít, ezúttal kulcsszóként azt adja meg, hogy „Kay 

Scarpetta” és „unokahúg”. Na, ez érdekes! Felkap egy ceruzát, és észre 

sem veszi, hogy úgy forgatja az ujjai közt, mint valami pálcát, ahogy 

beleolvas egy cikkbe, amely tavaly szeptemberben jelent meg az AP 

hírügynökség jóvoltából. Nagyon rövid, s csupán annyit közöl, hogy 

Virginiában új vezető igazságügyi orvos szakértőt neveztek ki, Dr. Joel 
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Marcust St. Louisból, és annyit említ csak meg, hogy Scarpetta helyét 

vette át több éves kupi és káosz után satöbbi. Ám Lucy neve is 

megjelenik a rövid írásban. A cikkben az áll, hogy amióta Dr. Scarpetta 

elhagyta Virginiát, egy Végső Mentsvár nevű magánnyomozó irodának 

dolgozik tanácsadóként, melyet unokahúga, az egykori FBI-ügynök, 

Lucy Farinelli alapított. 

Nem egészen igaz, vélekedik Rudy. Scarpetta nem kifejezetten 

Lucynek dolgozik, ám ez nem jelenti azt, hogy néhanapján nem 

bonyolódnak bele mindketten ugyanabba az ügybe. Ki van zárva, hogy 

Scarpetta valaha is Lucynek dolgozzon, és Rudy személy szerint 

képtelen ezért hibáztatni, s ha jobban belegondol, ő sem tudja pontosan, 

miért dolgozik Lucynek. Egy pillanat alatt megfeledkezik a cikkről, 

mert eszébe jut, mennyire megharagudott miatta Lucyre, és hogy 

számon kérte rajta, hogy a pokolba történhet meg, hogy az ő és a Végső 

Mentsvár neve ugyanazon istenverte cikkben bukkan fel Dr. Joel 

Marcus nevével. A legutolsó, amire a Végső Mentsvárnak szüksége van, 

az a nyilvánosság, és erre soha nem is került sor egészen addig, amíg 

Lucy bele nem gabalyodott a szórakoztatóiparba, s aztán egyszerre 

mindenféle pletyka kezdett kiszivárogni különféle újságoknak meg 

televíziós magazinműsoroknak. 

Újabb keresést futtat le, hunyorogva próbál kitalálni valamit, amire 

eddig még nem gondolt, aztán ujjai, mintha önálló életre kelnének, 

agyától függetlenül gépelik be a „Henrietta Walden” nevet. 

Időpocsékolás csak, gondolja. B kategóriás, munkanélküli 

színésznőcske korszakában még Jen Thomas vagy valami efféle 

semmitmondó néven futott. Anélkül, hogy odanézne, a Pepsiért nyúl, és 

ő maga sem akar hinni a rámosolygó szerencsének. A keresés három 

találatot eredményezett. 

– Gyerünk, legyél valami érdekes! – kéri az üres irodától, ahogy az 

első találatra klikkel. 
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A nevezett Henrietta Taft Walden vagy száz évvel ezelőtt meghalt, és 

dúsgazdag abolicionista volt Virginiából, Lynchburgből. Hű, ez aztán 

akkorát üthetett, mint egy ólomnehezék! El sem tudja képzelni, milyen 

lehetett abolicionistának lenni Virginiában a polgárháború idején. Bátor 

nő volt, ezt meg kell hagyni. A második találatra klikkel. Ez a Henrietta 

Walden él, de őskövület már, s egy farmon lakik, szintén Virginiában. 

Kiállításra tenyészt nemesített lovakat. Nemrégiben adományozott 

egymillió dollárt az NAACP-nek. Lehet, hogy az előző Henrietta 

Walden leszármazottja, gondolja, s azon tűnődik, vajon Jen Thomas 

ezektől a meglehetősen tiszteletreméltó női abolicionistáktól 

kölcsönözte-e a nevét, akik közül az egyik meghalt, a másik pedig már 

fél lábbal a sírban van? Ha igen, miért? 

Maga elé képzeli Henrit platinaszőkén, és hozzá beképzelt, 

bicskanyitogató viselkedését. Miért inspirálnák azok a nők, akik 

szenvedélyesen harcoltak a feketék felszabadításáért? Talán azért, mert 

az olyan trendi, liberális hollywoodi dolog, dönt végül cinikusan, majd a 

harmadik találatra klikkel. 

Ezúttal a Hollywoodi Riporter egy rövid cikke nyílik meg a 

képernyőn. Október közepén hozták le. 

A SZEREP EZÚTTAL VALÓDI 

 

Az egykori színésznőből Los Angeles-i zsaruvá lett Henri 

Walden aláírta szerződését a nagy presztízsű, nemzetközi 

hálózattal rendelkező, magántulajdonban üzemeltetett 

biztonsági és őrző-védő ügynökséggel, a Végső Mentsvárral, 

amelyet egy hajdani különleges ügynök, a helikopterrel 

repkedő és Ferrarival autózó Lucy Farinelli tulajdonol és 

irányít egy személyben, aki történetesen a közismert Dr. Kay 

Scarpetta unokahúga. A Végső Mentsvár, amelynek központja 

a kisebbik Hollywoodban, a floridaiban székel, nemrégiben 

nyitott új irodát Los Angelesben, így kalandfilmekbe illő 

tevékenységi körét kibővítve, most már sztárvédelemmel is 
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foglalkozik. Bár az ügyfelek kiléte szigorúan titkos, a Riporter 

megtudta, hogy néhány név az A-listás filmek és a zeneipar 

legnagyobbjai közé tartozik, és olyan megafényességek is 

feltűnnek az ügyfelek között, mint Gloria Rustic színésznő és 

Rat Riddly rapzenész. 

„Életem eddigi legizgalmasabb, legnagyobb kihívást jelentő 

szerepe – nyilatkozta Walden legújabb kalandjáról. – Ki 

védhetné meg jobban a sztárokat annál, aki egykor maga is az 

iparban dolgozott?” 

A „dolgozás” talán némi túlzás, hiszen a szőke szépségnek 

igen sok szabadideje akadt szűkre szabott színésznői 

pályafutása során. Nem mintha szüksége lenne a pénzre. 

Köztudott, hogy családjának rengeteg van belőle. Walden 

többnyire kis szerepeket játszott olyan nagy költségvetésű 

filmekben, mint például a Gyors halál és a Ne várj rám! 

Figyeljék az utcán Waldent! Nála van a fegyver. 

Rudy kinyomtatja a cikket, majd hátradől a székben; ujjait finoman a 

billentyűzeten pihenteti, miközben a képernyőre mered, és azon 

töpreng, vajon Lucy tud-e a cikkről. Hogy nem tombol a dühtől, ha tud 

róla, de ha mégis tud róla, miért nem rúgta ki már hónapokkal ezelőtt 

Henrit? És miért nem mondta el neki, Rudynak? A protokoll ilyen 

mértékű megszegését még elképzelni is nehéz. Megdöbben azon, hogy 

Lucy megengedett ilyesmit, feltéve, hogy tud róla. Egyetlen példát sem 

tud felhozni, amikor a Végső Mentsvár valamelyik alkalmazottja 

interjút adott volna a médiának, vagy hogy egyáltalán csak úgy eljáratta 

a száját, hacsak nem valami aprólékosan megtervezett operáció kitervelt 

részeként. Egyetlen módon lehet csak megbizonyosodni, okoskodik 

magában, s a telefonért nyúl. 

– Hello! – mondja, amikor Lucy felveszi a telefonját. – Hol vagy? 

– St. Augustine-ban. Tankolok. – Visszafogott, bizalmatlan a hangja. 

– Már tudok arról a kibaszott bombáról. 

– Nem emiatt hívlak. Gondolom, beszéltél a nagynénéddel. 
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– Marino hívott fel. Nincs időm most erről csevegni – mondja Lucy 

mérgesen. – Valami más is van? 

– Tudtál arról, hogy a barátnőd interjút adott arról, hogy beszáll a 

csapatba? 

– Ennek az egésznek semmi köze ahhoz, hogy a barátnőm. 

– Ezt majd később megvitatjuk – mondja Rudy, és sokkal 

higgadtabban viselkedik, mint ahogy érez, mert legbelül bugyogva 

forrong. – Csak válaszolj nekem. Tudtál róla? 

– Semmilyen cikkről nem tudok. Milyen cikkről beszélsz? 

Rudy beolvassa neki a telefonba, s miután végzett, elhallgat, Lucy 

reakciójára vár, hiszen tudja, hogy valamilyen hatást ki fognak váltani 

nála a hallottak, s ettől kicsit jobban érzi magát. Ez az egész nem volt 

tisztességes, már az elejétől kezdve. Talán most Lucy kénytelen lesz 

elismerni. Amikor a nő mégsem válaszol, Rudy megkérdezi: 

– Ott vagy? 

– Igen – válaszolja Lucy hirtelen, minden átmenet nélkül és 

ingerülten. – Nem tudtam róla. 

– Nos, hát akkor már tudsz. És ezzel a nyakunkba kaptunk egy egész, 

vadonatúj naprendszert, hogy ellenőrizzük. Például a gazdag családját 

és azt, hogy van-e valami kapcsolat köztük és az úgynevezett Waldenek 

között, meg az isten tudja csak, mi a pokol merül még fel. Végső soron 

viszont az a kérdés, hogy az őrültünk is olvasta-e a cikket, és ha igen, 

akkor miért, és mi a pokol ez az egész? Nem beszélve arról, hogy a 

művészneve egy hajdani abolicionistáé, aki szintén virginiai. És te is, 

többé-kevésbé. Talán egyáltalán nem véletlen, hogy összeakadtál vele. 

– Hát ez nevetséges! Most már tényleg összevissza beszélsz? –

csattan fel Lucy indulatosan. – Fent volt azoknak a Los Angeles-i 

zsaruknak a listáján, akik valamilyen biztonsági szervezetnél dolgoznak. 

– Ó, baromság! – válaszolja Rudy, s rajta is kezd úrrá lenni a harag. – 

Baszd meg a listát! Helyi rendőrökkel készítettél interjút, s egyszer csak 

ő is ott volt köztük. Átkozottul jól tudod te is, milyen tapasztalatlan volt 

a személyi védelemben, de ennek ellenére felvetted. 
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– Nem akarok mobiltelefonon beszélni erről. Még a miénken sem. 

– Én sem. Beszélj a garnélával! – Ez náluk Benton Wesley fedőneve. 

– Komolyan kérdezem, miért nem hívod fel? Talán van néhány ötlete. 

Mondd meg neki, hogy átküldőm e-mailben a cikket. Találtunk 

ujjlenyomatot. Ugyanaz az elmebeteg hagyta az ajándékot a 

postaládádban, aki azt a csinos skiccet is véste a kocsidra. 

– Nagyon meg vagyok lepve. Mint már korábban is, ki akarna kettőt 

belőlük? Amúgy pedig beszéltem a garnélával – mondja. – Figyelemmel 

fogja kísérni, amit itt teszek. 

– Helyes! Ó, majdnem megfeledkeztem erről! Találtam egy hajszálat 

is a szigetelőszalagon. Azon a szigetelőszalagon, amivel a bombát 

rögzítette. 

– Írd le! 

– Körülbelül tizenöt centiméter hosszú, göndör, sötét. Élettelen 

hajszálnak tűnik, de ez várható volt. Hívj fel később a vonalasról! 

Nagyon sok munkám van még – mondja. – Talán a barátnőd is tud 

mesélni egyet s mást, ha egyszer az életben rá tudod venni arra, hogy az 

igazat mondja. 

– Ne nevezd a barátnőmnek! – kéri Lucy. – Ne veszekedjünk többet 

miatta! 
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38. 

Bruce felegyenesedik a székében, s ijedtség ül ki az arcára, amikor 

Scarpetta belép a VIOSZH-ba, a nyomában Marinóval, aki minden tőle 

telhetőt megtesz azért, hogy normálisan járjon 

– Ööö, utasításokat kaptam – mondja Bruce, de nem hajlandó 

doktornő szemébe nézni. – A főnök azt mondja, hogy nem jöhetnek be 

látogatók. Talán nem magára gondol. Várja önt? 

– Nem – válaszolja Scarpetta, szinte vidáman. Most már semmin 

nem lepődik meg. – Valószínűleg rám gondolt. 

– Nahát, igazán sajnálom. – Bruce erősen feszeng, arca ég a zavartól. 

– Hogy s mint, Pete? 

Marino a pultnak támaszkodik, lábát széttárja, nadrágja még a 

szokásosnál is mélyebben lóg. Ha üldözéses akcióba keveredne, talán el 

is veszítené. 

– Voltam már jobban is – válaszolja. – Szóval a kisfőnök, aki nagy 

embernek képzeli magát, nem enged be bennünket. Ezt akarod a 

tudtunkra adni, Bruce? 

– Az a fickó… – mondja Bruce, de elharapja a mondatot. Mint 

minden ember, ő is szeretné megtartani a munkáját. Szép, szürkéskék 

egyenruhát visel, pisztolyt hord, és gyönyörű épületben dolgozik. Jobb 

ragaszkodni ahhoz, ami van, még akkor is, ha ki nem állhatja Dr. 

Marcust. 

– He! – mondja Marino, és ellép a pulttól. – Nos, gyűlölöm, hogy 

csalódást kell okoznom a kisfőnöknek, de amúgy sem hozzá jöttünk 
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Bizonyítékot hoztunk, és le akarjuk adni a laborba, az 

anyagmaradványosokhoz. De érdekelne, hogy pontosan milyen 

parancsot is kaptál. A megfogalmazásra lennék kíváncsi. 

– Az a fickó… – mondja Bruce, és elkezdi a fejét ingatni, de 

elharapja a mondatot. Szereti a munkáját. 

– Minden rendben – segít neki Scarpetta. – Hangosan és tisztán 

eljutott hozzám az üzenet. Köszönöm, hogy tudatta velem. Örülök, hogy 

valaki megtette. 

– Neki kellett volna elmondania. – Bruce ismét elhallgat, és 

körülnéz. – Csak hogy tudja, mindenki rendkívül boldog, hogy ismét 

láthatja önt, Dr. Scarpetta. 

– Majdnem mindenki – mosolyodik el. – Nem probléma. Tudatná 

Mr. Eise-szel, hogy itt vagyunk? Ő vár bennünket – teszi hozzá, és 

kihangsúlyozza az őt. 

– Igen, asszonyom – feleli készségesen Bruce, némiképp felvidulva. 

Felkapja a telefont, majd tárcsázza a melléket, és továbbítja az üzenetet. 

Scarpetta és Marino néhány percig álldogál a lift előtt, várva, hogy 

megérkezzen. Egész nap nyomkodhatnák a gombot, és semmi haszna 

nem lenne, hacsak nem rendelkeznek a mágikus mágneskártyával, vagy 

nem küldi le értük a felvonót olyasvalaki, aki rendelkezik vele. Az 

ajtószárny végül szétnyílik, s ők beszállnak, majd Scarpetta megnyomja 

a harmadik emelet gombját. Fekete helyszínelőtáskája a vállán lóg. 

– Feltételezem, annak a kurafinak ennyi kellett a tanácsaidból. – 

kommentálja Marino a történteket, s a lift enyhén megbillen, ahogy 

megkezdi rövid útját felfelé. 

– Gondolom, ennyi. 

– Valóban? És mit fogsz tenni ellene? Nem hagyhatod, hogy csak 

úgy megússza ezt. Könyörög neked, hogy Richmondba gyere, aztán 

tojik rád. A helyedben én kirúgatnám. 

– A napokban úgyis ő maga fogja kirúgatni saját magát. Jobb dolgom 

is van ennél – válaszolja. A rozsdamentes ajtószárny szétnyílik, és 
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Június Eise bukkan fel a szemük előtt, aki már várta őket a fehér 

folyosón. 

– Junius, köszönöm – nyújtja a férfi felé Scarpetta a kezét. 

– Örülök, hogy újra látom. 

– Ó, én örülök, hogy segíthetek – válaszol a férfi, némi zavart 

kapkodással. 

Furcsa ember, fakó szempárral. Felső ajkának közepe vékony hegbe 

olvad, s egészen orráig húzódik: a gyatra munka tipikus jellemzője, 

amelyet Scarpetta számtalanszor látott már farkastorokkal született 

emberek esetében. Ám a férfi a kinézetétől függetlenül is furcsa, és a 

doktornő már évekkel ezelőtt is így gondolta, amikor néhanapján 

összefutott vele a laborban. Egyszer sem beszélt vele akkoriban túl 

sokat, ám alkalmanként konzultáltak bizonyos ügyekben. Amikor ő volt 

itt a főnök, kedves volt mindenkivel, és szokásává vált, hogy kimutassa 

azt a tiszteletet, amelyet őszintén érzett valamennyi laboratóriumi 

dolgozó iránt, ám soha nem volt nyíltan barátságos. Ahogy követi Eise-t 

a fehér folyosó útvesztőjén, melyet nagy üvegablakok tarkítanak, 

amelyek bepillantást engednek a laboratóriumokban dolgozó tudósok 

munkájába, belévillan a tudat, hogy amikor itt dolgozott, hidegnek és 

félelmetesnek tartották. Vezető igazságügyi orvos szakértőként minden 

tiszteletet megkapott, ám szeretetet ritkán. Nehéz volt elviselni, 

rendkívül nehéz, de megtanult együtt élni vele, mert a pozíciójával járt. 

Most azonban nem kell együtt élnie vele. 

– Hogy van, Június? – kérdezi. – Úgy hallottam, Marinóval sokáig 

égettették a lámpákat tegnap éjjel a Jampec-csarnokban. Remélem, nem 

izgatja magát túlságosan emiatt a legutóbbi anyag-maradványos talány 

miatt. Ha van valaki, aki rá tud jönni a dolog nyitjára, akkor maga az. 

Eise a doktornőre pillant, arcára hitetlenkedés ül ki: 

– Reméljük, úgy lesz – motyogja kábán, zavartan. – Nos, meg kell 

mondanom, biztos vagyok benne, hogy nem kutyultam össze semmit. 
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Nem érdekel, mások mit gondolnak. Átkozottul jól tudom, hogy nem 

tettem. 

– Maga az utolsó ember, aki összekutyulna valamit – erősíti meg 

Scarpetta. 

– Nos, köszönöm. Nagyon sokat jelent, hogy ön mondja ezt. – 

Felemeli a nyakában zsinóron lógó mágneskártyát és elhúzza a 

faliszenzor előtt, mire a zár egy kattanással kinyílik. Kinyitja az ajtót. 

– Nem az én dolgom, hogy megmondjam, mi mit jelent – teszi hozzá, 

ahogy belépnek az anyagmaradvány-elemző részlegbe. – De tudom, 

hogy nem címkéztem fel rosszul a mintát. Soha nem tettem. 

Egyetlenegyszer sem. Legalábbis egyetlen olyan alkalommal sem, 

amikor nem vettem volna még abban a pillanatban észre. 

– Értem. 

– Emlékszik Kitre? – kérdezi Eise, mintha Kit a közelben lenne, ám 

rajtuk kívül nincs ott senki. – Nincs most itt, ami azt illeti, 

betegszabadságon van. Én mondom önnek, a fél világ influenzás. De 

tudom, hogy szeretett volna találkozni önnel. Sajnálni fogja, hogy nem 

sikerült. 

– Mondja meg neki, hogy én is sajnálom – mondja Scarpetta, ahogy 

odaérnek az Eise munkaterületéhez tartozó hosszú, fekete pulthoz. 

– Tudjátok, mit? – szól közbe Marino. – Van itt egy csendes hely, 

telefonnal? 

– Mérget vehetsz rá. A részlegvezető irodája ott van, a sarkon túl. 

Bíróságon van ma egész nap. Érezd otthon magad, tudom, ő sem bánná. 

– Akkor magatokra hagylak benneteket, hogy játszadozzatok a sárral 

– mondja Marino, s lassan elsétál, kissé széttárt lábbal, mint egy 

cowboy, aki most érkezett haza a lóháton töltött hosszú, fáradságos nap 

után. 

Eise tiszta, fehér papírral borítja le a pult egy részét, s Scarpetta 

kinyitja fekete táskáját, és előveszi a talajmintákat. A férfi egy másik 

széket is odahúz, hogy a doktornő odaülhessen mellé, az összetett 
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mikroszkóp közelébe, s egy pár vizsgálókesztyűt nyújt felé. Az 

elkövetkező folyamat számos lépése közül az első a legegyszerűbb. Eise 

elővesz egy apró acélspatulát, belemártja az egyik tasakba, aztán tiszta 

tálcára lesimítja a vörös agyag és homokos piszok keverékéből álló 

mintát, majd tálcástul a mikroszkóp alá teszi. Belekémlel a nézőkébe, 

megigazítja a fókuszt, és lassan körbe-körbe mozgatja a tálcát; 

mindeközben Scarpetta elnéz mellette, mert semmit nem lát, csak a 

nedves, vöröses piszokpettyet az üvegen. Egy idő múlva aztán Eise 

kiveszi a vizsgálótálcát, s fehér papírkendőre helyezi, majd ugyanezzel 

a módszerrel elkészít néhány újabb vizsgálati anyagot. 

Már a második tasak talajmintán dolgoznak abból, amit Scarpetta 

összegyűjtött a bontási területen, amikor a férfi talál valamit. 

– Ha nem a saját szememmel látnám ezt, el sem hinném – mondja, s 

felnéz a binokuláris nézőkéből. – Nézze meg ön is? –gördíti hátra 

székét, hogy szabad teret engedjen a doktornőnek. 

Scarpetta a mikroszkóphoz gurítja székét, belenéz a nézőkébe, s 

feltárul előtte a homok és egyéb ásványi anyagok, növényszilánkok, 

rovarcsonkok és dohánydarabkák parányi tájképe – ahol minden 

megtalálható, ami egy amúgy mocskos parkolóban szokás –, de aztán 

megpillant néhány festékpettyet, melyek egy része tompaszürke. 

Ez egyáltalán nem tipikus. Valami tűvégű eszközt keresve körbenéz, 

s talál is néhányat a közelben. Óvatosan babrálja a fémszilánkokat, 

elkülöníti őket a többi elemtől, és felfedezi, hogy pontosan három van 

belőlük a vizsgálótálcán, valamennyi egy kicsivel szélesebb, mint a 

legnagyobb kovaföld- vagy kavics- vagy akármilyen más 

törmelékszemcse. A három közül kettő vörös, egy pedig fehér. Az 

eszköz volfrámszálas végét mozgatva újabb szilánkot tisztít meg, ami 

ezúttal valóban felkelti az érdeklődését. Ez utóbbit gyorsan felismeri, 

ám vár azzal, hogy ki is mondja. Biztosra akar menni. 

A legutolsó szemcse a legapróbb festékszilánkkal egyező méretű, 

szürkéssárga és különös formájú, ami nem is ásvány, de nem is emberi 



327 

kéz műve. A részecske tulajdonképpen úgy néz ki, mint valami őskori 

madár, pörölyszerű fejjel, szemmel, keskeny nyakkal és gumós, 

hagymaszerű testtel. 

– A hártya lapos lemezei. Koncentrikus köröknek tűnnek, és ott 

vannak a csontrétegek is, olyanok, mint a fatörzs évgyűrűi – mondja, és 

kissé odébb tolja a talált részecskét. – Ezek pedig a csatornaüregek. A 

lyukak, amelyeket láthatunk, a Havers-féle csatornák vagy 

csatornácskák, ahol az apró vérerek futnak. Ha betennénk a PolScope 

alá, fodrozódó, legyezőszerűen hullámos kiterjedést látnánk. Arra 

tippelnék, hogy az XRD-vizsgálat kalciumfoszfátot dobna ki. Magyarán 

szólva, csontlisztet. Nem mondhatnám, hogy a kontextust figyelembe 

véve túlságosan meg vagyok lepve. Az öreg épületben minden 

bizonnyal rengeteg csontliszt volt. 

– Megáll az eszem! – jelenti ki Eise vidáman. – Majdnem 

megbolondultam miatta. Ha egyről beszélünk, akkor ugyanezt találtam a 

beteg lány mintáiban is, a Paulsson-ügyben. Nem bánja, ha én is 

megnézem? 

Scarpetta hátragördíti a székét, megkönnyebbült, ám ennek ellenére 

ugyanolyan értetlenül áll az eset előtt, mint korábban. A festékszilánk 

meg a csontpor még csak-csak érthető a traktorvezető esetében, de 

semmiképpen sem Gilly Paulsson halálánál. Hogyan lehetséges, hogy 

ugyanazt a típusú mikroszkopikus anyagmaradványt találták a kislány 

szájában? 

– Ugyanaz az átkozott cucc! – jelenti ki Eise teljes határozottsággal. 

– Hadd mutassam meg a beteg lány anyagát! Nem fogja elhinni. – 

Felkap egy vastag borítékot az asztalán lévő halom tetejéről, és sietősen 

lehámozza a ragasztócsíkot a fedőfülről, majd kihúz belőle egy 

üveglemezekkel teli kartontároló lapot. – A kezem ügyében tartom, 

mert higgye el, olyan sokszor megnéztem már, hogy meg sem tudnám 

számolni. – A tárgyasztalra helyez egy vizsgálótálcát. – Vörös, fehér és 

kék festékrészecskék, némelyik fémszilánkhoz tapad, mások meg nem. 
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– Ide-oda mozgatja a tálcát és beállítja az élességet. – A festék 

egyrétegű, de legalábbis zománcbevonatú, és az is lehet, hogy 

módosított. Ami azt jelenti, hogy bármi is legyen a tárgy, eredetileg 

talán fehér volt, és csak később festették le, nevezetesen vörössel, 

fehérrel és kékkel. Nézze csak meg! 

Eise kínos precízséggel távolított el minden felesleget, amit a 

Paulsson-anyaggal együtt kapott, és most már csak vörös, fehér és kék 

fémszilánkok árválkodnak a vizsgálótálcán. Nagyok és színesek, mint 

egy gyerek építőkockái, ám szabálytalan alakúak. Néhány tompaezüst 

fémhez tapad, mások meg csupán egyszerű festékrészecskének tűnnek. 

A szemcsék színe és anyaga azonosnak tűnik azzal, amit Scarpetta az 

imént látott a talajmintában, és a doktornő növekvő hitetlenkedése 

egyenes úton halad a zsibbadt tompaság felé. 

Képtelen gondolkodni. Agya lelassul, mint a számítógép, amiben 

kevés a memória. Egyszerűen képtelen megtalálni a logikus 

összefüggéseket. 

– Itt van a többi részecske, amit csontlisztnek mondott. – Eise 

félrehúzza a tálcát, s egy másikat tol a mikroszkóp vizsgálólencséje alá. 

– És ez a lány mintáin volt? – Scarpetta biztosra akarja tudni, mert 

igen nehéz elhinnie. 

– Kétség sem férhet hozzá. Az ő mintáit nézi. 

– Ugyanaz az átkozott por! 

– Gondoljon csak bele, mennyi lehet belőle odalent. Ha az ember 

elkezdi összekaparni az összes mocskot odalent, akkor több port talál, 

mint ahány csillag van az univerzumban – mondja a férfi. 

– A részecskék közül néhány öregnek tűnik, mintha a csonthártya 

lebomlásakor bekövetkező természetes hámlás eredménye lenne – 

mondja Scarpetta. – Látja, milyen gömbölydedek, és fokozatosan 

elvékonyodnak a szélek? Csontvázszerű maradványoknál, erdőből 

kiásott és behozott csontoknál meg efféléknél számítanék ilyen mintára. 

A traumamentes csontoknak traumamentes a pora is. Ám néhány 
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közülük – különít el egy csontlisztrészecskét, amely csipkézett szélű, 

töredezett és a többinél néhány árnyalattal világosabb – úgy néz ki, 

mintha szétmorzsolták volna. 

Eise előrehajol, hogy maga is szemügyre vegye, aztán visszaengedi a 

doktornőt, aki ismét belekémlel a nézőkébe. 

– Az a helyzet, hogy szerintem ez a részecske megégett. Észrevette, 

milyen finom a textúrája? És úgy tűnik, vékony, fekete csík van a 

szélén. Mintha elszenesedett, megégett volna. Fogadni mernék, ha 

belenyúlnék a tálcába, és rátenném az ujjamat, valószínűleg 

hozzátapadna a bőrömön lévő olajhoz, amit egy normális csontpehely 

nem tenne – mondja, ám még mindig tanácstalanul. –Azt hiszem, 

hamvakból származik egy része annak, amit nézünk. – A ragyogó 

fénykörben árválkodó elszenesedett szegélyű, kékesfehér csipkézett 

parányra mered. – Krétaporszerű és töredezett, de nem feltétlenül hőtől 

repedt meg. Nem is tudom. Soha nem volt különösebb okom csontlisztet 

tanulmányozni, főleg nem égett csontlisztet. Az elementáranalízis majd 

megmondja. A megégett csontnál megváltozik a kalciumszint, és 

magasabb lesz a foszforérték – magyarázza anélkül, hogy levenné a 

szemét a binokuláris lencséről. – Mellesleg pedig inkább a bontási 

területről, a régi épület környékéről számítanék hamvakra a 

zúzalékkőben meg a piszokban, mert ott volt a krematórium. Isten tudja 

csak, hány holttestet hamvasztottak el azon a helyen az elmúlt évtizedek 

során. De kissé értetlenül állok az előtt, hogy abban a mintában is van 

csontliszt, amit hoztam. A hátsó ajtó melletti járdáról szedtem össze a 

mintát. Még nem kezdték el az épület hátsó részét meg a belső parkolót 

lebontani. Az anatómiai részlegnek elvileg teljesen érintetlennek kell 

lennie. Emlékszik a régi épület hátsó ajtajára? 

– Persze, hogy emlékszem. 

– Nos, onnan hoztam. Miért lenne hamvakból származó por a 

parkolóban, mégpedig a legvégében? Hacsak nem került ki valahogy az 

épületből? 
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– Arra gondol, hogy valaki belépett az anatómiai részlegbe, és a 

cipőjén kivitte a parkolóba? 

– Nem tudom, elképzelhető, de úgy tűnik, Mr. Whitby véres arca a 

járdára kerülhetett, a sáros, koszos járdára, s ez az anyagmaradvány 

beleragadt az arcán lévő véres sebbe. 

– Ugorjunk vissza ahhoz a részhez, ahol a csontliszt megtöredezik! – 

kéri Eise, némiképp tanácstalanul. – Szóval megég a csont, de aztán 

hogy töredezik meg, ha nem a hőtől? 

– Ahogy mondtam, nem tudom pontosan, de talán akkor, amikor a 

krematóriumból kikerült por összekeveredett a járdán lévő kosszal, és 

talán átment rajta a traktor meg más autók, és talán még emberek is. 

Hogy az efféle külső hatásoknak kitett csontliszt sérülhet-e? Hát, erre 

nem tudom a választ. 

– De hogy a pokolba kerülhet elhamvasztott csontliszt a beteg lány 

mintái közé? – kérdezi Eise. 

– Jogos a kérdés. – Scarpetta minden erejét összeszedve megpróbálja 

megtisztítani a fejét, és rendszerezni a gondolatait. – Így igaz. Ez az 

anyag nem a Whitby-ügyből származik. Az égett szélű, töredezett por 

nem az ő esetéből való. A kislány mintáit nézem. 

– Hamvakból származó por a beteg lány szájában? Isten szent 

anyjára! Ezt nem tudom megmagyarázni. Biztos, mint a halál, hogy 

nem. És ön? 

– Kezdjük azzal, hogy fogalmam sincs, miért került elő csontliszt a 

lány esetében – válaszolja Scarpetta. – Mit talált még ezenkívül? Úgy 

tudom, behoztak néhány dolgot ide az otthonából. 

– Csak néhány cuccot az ágyáról. Kit és én több órát töltöttünk a 

szortírozóteremben, aztán pedig a fél életemet arra áldoztam, hogy 

kiválogassam a mintáiból a pamutszálakat, mert Dr. Marcusnak a 

vattázott végű mintavételi pálcika a mániája. Biztos elírta a rendelésnél 

a mennyiséget, és most nem tud mit kezdeni a raktáron lévő készlettel – 
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panaszkodik Eise. – Természetesen, a DNS-vizsgálók szintén lecsaptak 

az ágyneműre. 

– Tudok róla – válaszolta Scarpetta. – Tüdőhámszövetet kerestek és 

találtak is. 

– Találtunk még hajszálakat is, festett, fekete hajszálakat, mégpedig a 

lepedőn. Tudom, hogy Kit odáig volt miattuk. 

– Emberi, feltételezem. Mit mondott a DNS-vizsgálat? 

– Igen, emberi. Elküldték őket a laborba mitokondriális elemzésre. 

– Mi a helyzet az állatszőrrel? Találtak kutyaszőrt? 

– Nem – válaszolja a férfi. 

– Sem az ágyneműjén, sem a pizsamáján, egyáltalán semmin, amit 

behoztak tőlük? 

– Nem. De mi a helyzet a boncfűrészről származó porral? – kérdezi a 

férfi, aki szinte megszállottja lett a csontlisztnek. – Az is lehetett a régi 

épületnél. 

– Amit itt látok, abból semmi nem hasonlít rá. – Scarpetta visszaül a 

székre, és a férfira néz. – A fűrészről származó por finom granulátum 

lenne, néhány robusztusabb szemcsével, és a pengéről lemorzsolódott 

fémdarabkákat is megtalálnánk köztük. 

– Rendben. Beszélhetnénk valami olyasmiről, amit tudok, mielőtt 

megbolondulok? 

– Kérem – mondja Scarpetta. 

– Köszönöm, Istenem! Ön kiváló csontszakértő, efelől biztosíthatom. 

– Eise visszatesz néhány vizsgálólemezt Gilly Paulsson mappájába. – 

De tudok egyet s mást a festékekről. Mind a beteg lány, mind a 

traktoros ember esetében talált festéken szemernyi nyoma sincs 

fedőrétegnek, sem alapozórétegnek, így tudjuk, hogy nem járműről 

származik. És az alatta lévő fémdarabkákat nem vonzza a mágnes, így 

tudjuk, hogy nem vastartalmúak. Valamelyik nap elvégeztem a próbát, 

és hogy rövidre fogjam, alumíniumról van szó. 
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– Tehát valamilyen alumíniumról van szó, amelyet vörös, fehér és 

kék zománcfestékkel kentek le – gondolkodik Scarpetta hangosan. – S 

mindez csontliszttel keverve. 

– Feladom – adja meg magát Eise. 

– Pillanatnyilag én is – válaszolja Scarpetta. 

– A csontliszt emberi? 

– Nem fogjuk megtudni, hacsak nem friss. 

– Milyen friss az a friss? 

– Néhány éves maximum, szemben a több évtizedessel – válaszolja a 

doktornő. – Megnézhetjük az ujjlenyomatokat, aztán kérhetünk STR- és 

mitokondriális elemzést a DNS-labortól. Mégcsak nem is tartana túl 

sokáig, feltéve, hogy a minta nem túl régi és nem túl rossz az állapota. 

A DNS-vizsgálatnál a minőség áll szemben a mennyiséggel, de ha 

fogadnom kellene rá, arra tennék, hogy nem lesz szerencsénk. Első 

körben a hamvaknál teljesen el lehet felejteni a DNS-vizsgálatot. Az itt 

lévő ép, nem égett csontporról pedig nem tudom megmondani, pontosan 

miért, de az a véleményem, hogy öreg. Egyszerűen csak megkopottnak 

és öregnek tűnik. Na mármost, elküldheti ennek a nem megégett pornak 

egy részét mitokondriális vizsgálatra, és még az STR-rel is 

megpróbálkozhatnak, ám egy ilyen kis minta esetén ez azzal jár, hogy 

az egészet fel fogják használni az elemzéshez. Az a kérdés, hogy fel 

akarjuk-e úgy áldozni a mintát, hogy tudjuk, talán semmi eredményre 

nem vezet a vizsgálat? 

– A DNS nem az én asztalom. Ha az lenne, akkor az 

anyagmaradvány költségvetése sokkal nagyobb lenne, az egyszer biztos. 

– Nos, nem is az enyém – mondja Scarpetta, s feláll a székből. – Ha 

az lenne, gondolom, a bizonyíték teljes megőrzésére szavaznék, hátha 

szükség lesz rá később. Ami számít, az annyi, hogy csontlisztet 

találtunk két olyan esetben is, melyeknek távolról sem szabadna 

kapcsolódniuk egymáshoz. 

– Ez mindenképpen számít. 
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– Meghagyom önnek az örömöt, hogy továbbítsa a jó híreket Dr. 

Marcusnak – mondja Scarpetta. 

– Imádja az e-mailjeimet. Küldök majd neki még egyet – válaszolja a 

férfi. – Bárcsak tudnék valami biztatót mondani önnek, Dr. Scarpetta! 

De az a helyzet, hogy el fogok babrálni egy ideig ezzel a néhány tasak 

sárral. Napokig. Először is ki kell terítenem az egészet a 

vizsgálóüvegjeimre, aztán alaposan kiszárítom, majd átszitálom, hogy 

elkülönítsem a részecskéket; és az maga a nagybetűs kínszenvedés, mert 

minden egyes percben a pulthoz kell ütögetni azokat az átkozott 

szitákat, hogy lepotyogtassák az anyagot a fogadócsészébe. És már 

feladtam, hogy vég nélkül olyan részecskeszétválasztóért könyörögjek, 

amelybe automatikus szitarázó van beépítve. De nem veszünk ilyet, 

nem ám, mert hat lepedőbe kerül, úgyhogy feledkezzünk meg még a 

létezéséről is! A szárítás és a szitálás néhány napot vesz igénybe, aztán 

már csak én vagyok, jómagam meg a mikroszkóp, majd később a SEM 

meg minden más, amit ki akarunk próbálni. Mellesleg pedig adtam már 

önnek a saját készítésű mütyürjeimből? Errefelé csak Eise-csipesznek 

nevezik őket. 

Talál is néhányat az íróasztalán, kiválaszt egyet, s lassú 

mozdulatokkal ide-oda forgatja, alaposan átvizsgálja, hogy nem hajolt-e 

meg a volfrámszál vagy nem kell-e megélesíteni. Büszkén felemeli, 

majd olyan ragyogó arccal nyomja Scarpetta kezébe, mintha hosszú 

szárú rózsát adna át neki. 

– Ez nagyon kedves öntől, Junius – mondja Scarpetta. – Nagyon 

köszönöm. És nem. Még soha nem adott egyet sem. 
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39. 

Mivel Scarpetta képtelen olyan szemszögből megközelíteni a 

problémát, ami elősegítené a tisztánlátást, nem töpreng tovább a festett 

alumíniumról és a csontlisztről. Úgy érzi, a végkimerültségbe hajszolja 

magát, ha továbbra is megszállottja marad a vörös, fehér és kék 

festékszilánkoknak meg a macskakorpánál is kisebb, ám 

feltételezhetően emberi csontból származó részecskéknek. 

A kora délután szürkébe borul, s a levegő olyan súlyos, hogy azzal 

fenyeget, összeomlik, mint valami esőáztatta mennyezet. Ő és Marino 

kiszállnak a kocsiból, melynek ajtajai tompán puffannak, ahogy 

becsukják őket. Scarpettán csüggedés lesz úrrá, amikor észreveszi, hogy 

Paulssonék hátsó udvarának a túloldalán álló ódivatú, mohás palatetős 

házban sehol nem ég világítás. 

– Biztos vagy abban, hogy itt lesz? - kérdezi. 

– Azt mondta. De én is tudom, hol a kulcs. Elmondta, tehát 

nyilvánvalóan nem érdekli, hogy tudjuk-e vagy sem. 

– Nem fogunk betörni, ha ezt akarod sugallni – mondja a doktornő, 

és tekintetével a repedezett sétányt követve végignéz a teraszt védő 

alumínium bejáraton, majd mögötte a bejárati ajtón és kétoldalt az 

ablakokon. A ház kicsi és öreg, s az elhanyagoltság szomorú aurája 

lengi körül. Udvarát elborítják a vakmerően terjeszkedő magnóliák és 

szúrós bokrok, melyeket évek óta nem nyírt meg senki, s fenyőfák, 

melyek oly tömören tornyosulnak az ég felé, hogy tűleveleik meg 

tobozaik rétegekben tömítik el a csatornát, és nyomnak cl mindent, ami 

megmaradt a pázsitból. 
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– Nem sugalltam semmit – válaszolja Marino, s mindkét irányban 

végignéz a csendes utcán. – Csak tudatni akartam veled, hogy elmondta, 

hol találjuk a kulcsot, és azt is, hogy a házban nincs riasztó. Te mondd 

meg, miért mondhatta ezt! 

– Nem számít – válaszolja Scarpetta, ám tudja, hogy igenis, számít. 

Lelki szemei előtt látja már, hogy mi vár rájuk. 

Az ingatlanügynök nem veszi a fáradságot arra, hogy idedugja az 

orrát, vagy nem akar belekeveredni ebbe, így lehetővé tette számukra, 

hogy kíséret nélkül járkáljanak ki-be a házba meg körülötte. Kabátja 

zsebébe mélyeszti mindkét kezét, a helyszínelő felszerelés a vállán lóg, 

és észrevehetően könnyebb a több tasaknyi föld nélkül, ami éppen most 

szárad a maradványanyag-kezelő laborban. 

– Legalább hagyd, hogy benézzek az ablakon! – lép le Marino a 

gyalogjáróról. Lassan jár, lábát kissé széttárja, s minden lépésére 

odafigyel. – Jössz, vagy továbbra is ott lógsz az autónál? – szól vissza 

anélkül, hogy megfordulna. 

Azt a keveset, amit megtudtak, a városházán derítették ki, s ez elég 

volt Marinónak ahhoz, hogy megtalálja a ház ingatlanügynökét, aki 

nyilvánvalóan az orrát sem dugta az épület felé legalább egy éve, és 

magasról tesz rá, hogy mi van vele. A tulajdonos egy Bernice Towle 

nevű asszony. Dél-Karolinában él, de egy petákot sem hajlandó költeni 

az épület rendbehozatalára vagy annyit engedni az árból, hogy az 

eladásnak legalább a távoli lehetőségét biztosítsa vele. Az 

ingatlanügynök szerint a házat csak akkor használják, amikor Mrs. 

Towle beengedi oda a saját vendégeit, ám senki nem tudja, hogy ez 

milyen gyakran történik meg, feltéve hogy megtörténik egyáltalán. A 

richmondi rendőrség nem ellenőrizte a házat vagy annak történetét, mert 

valójában senki nem lakik benne, ezért nem is releváns a Gilly 

Paulsson-ügy szempontjából. Az FBI-t ugyanezen okokból szintén nem 

érdekli a Towle-rezidencía. Marinót és Scarpettát érdekli a ház, mert 

egy erőszakos halálesetnél mindennek érdekesnek kell lennie. 
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Scarpetta a ház felé lépked. Lába alatt a beton síkos az eső teremtette 

zöldes nyálkarétegtől, és ha az ő sétánya lenne, bizony lesikálná 

fertőtlenítővel, gondolja, ahogy Marino felé közeledik. A férfi az apró, 

kissé lejtős tornácon áll, s kezével tölcsért formálva a szeme köré 

bekukucskál az egyik ablakon. 

– Ha már amúgy is birtokot háborítunk, akár el is követhetjük a 

következő bűncselekményt – szólal meg a doktornő. – Hol a kulcs? 

– Abban a virágcserépben, a bokor alatt – néz társa a hatalmas, 

gondozatlan puszpáng felé, mely alatt alig kivehető a sáros virágcserép. 

– Ott a kulcs alatta. 

Scarpetta lelép a tornácról, és átküzdi magát az ágak között, majd 

észreveszi, hogy a virágcserépben több centiméternyi zöld esővíz áll, 

ami erősen mocsárszagú. Elmozdítja a cserepet, és megpillantja a 

piszokkal és pókhálóval borított lapos, négyszögletes alakú alufólia 

csomagot. Benne a rézkulcs olyan patinás, mint egy ősrégi penny. Már 

jó ideje – legalább hónapok, de talán még régebb óta – senki nem 

érintette a kulcsot, gondolja, s visszamegy a tornácra, ahol Marino 

kezébe nyomja, mert nem ő akar az a személy lenni, aki betör a házba. 

Az ajtó nyikorogva kinyílik, és dohszagú levegő árad ki rajta. Hideg 

van odabent, s Scarpetta úgy véli, szivarszagot is érez. Marino 

villanykapcsoló után tapogat, ám amikor végre talál egyet és 

felkattintja, semmi nem történik. 

– Tessék – nyújt Scarpetta a férfi felé egy pár pamutkesztyűt. – 

Történetesen van nálam a te méretedben. 

– He! – Marino beledolgozza hatalmas lapáttenyerét a kesztyűbe, s 

Scarpetta is felhúz egy kisebb párat. 

Az egyik fal melletti asztalon lámpa áll, s a doktornő azzal 

próbálkozik; sikerrel. 

– Legalább a villanyt nem kötötték ki – mondja. – Kíváncsi lennék, 

működik-e a telefon. – Azzal felkapja az öreg, fekete készülék kagylóját 
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és a füléhez tartja, de semmit nem hall. – Nem működik – mondja. – 

Egyre csak az jár a fejemben, hogy régi szivarszagot érzek. 

– Nos, kell valami energia, különben elfagynak télen a csövek – 

mondja Marino, majd beleszimatol a levegőbe, körülnéz, és a nappali 

parányinak tűnik a hatalmas férfival a közepén. – Én nem érzek 

szivarszagot, csak port meg penészt. De te mindig képes voltál minden 

olyan piszlicsáré dolgot kiszagolni, amit én nem. 

Scarpetta a lámpa fénykörében áll, s végigpásztázza az apró, 

homályos szobát, s benne a virágmintás kárpittal behúzott kanapét az 

ablak alatt, meg a kék Anna királynő stílusú széket a sarokban. A sötét 

fából faragott dohányzóasztalon nagy halom magazin áll, s elindul 

feléjük, majd felkap egy-kettőt, hogy megtudja, mik azok. 

– Hát, erre nem számítottam – mondja, miközben a Varieté egy 

példányát vizslatja. 

– Micsoda? – lép Marino közelebb, s ő is a fekete-fehér hetilapra 

mered. 

– Kereskedelmi kiadvány a szórakoztatóipar számára – mondja 

Scarpetta. – Furcsa. Tavaly novemberi kiadás – olvassa a lapon szereplő 

dátumot. – De ennek ellenére is nagyon különös. Meg lennék lepve, ha 

Mrs. Towle-nek, vagy akárki is a tulajdonos, kapcsolata lenne a 

filmiparral. 

– Talán ő is olyan sztármániás, mint a világ nagyobbik fele – 

válaszolja Marino, de a talált magazin nem kelti fel különösképpen az 

érdeklődését. 

– A világ másik fele olyan újságokat olvas, mint a People, az 

Enlertainment Weekly meg effélék. De nem a Varietét. Ez túl 

bennfentes újság – mondja, s még több lapot vesz a kezébe. – 

Hollywood Reporter, Varieté, Varieté, Hollywood Reporter, vagy két 

évre visszamenőleg. Az utolsó hathavi anyag nincs itt. Talán lejárt az 

előfizetés. A címzett egy bizonyos Mrs. Edith Arnette, a cím pedig ezé a 

házé. Mond ez a név neked valamit? 
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– Semmit. 

– Mondta az ingatlanügynök, hogy ki lakott itt utoljára? Mrs. Towle? 

– Nem mondta, de az volt a benyomásom, hogy Mrs. Towle volt az 

utolsó lakó. 

– Nos, talán egy benyomásnál többre lesz szükségünk. Mi lenne, ha 

felhívnád? – Azzal kicipzározza a helyszínelőkészletben lévő fekete 

táskát, és előhúz egy vaskos, műanyag szemeteszsákot, hangosan 

szétrázza, s beledobálja a Varieté meg a Hollywood Reporter talált 

példányait. 

– Elviszed őket? – Marino az ajtóban áll, háttal a doktornőnek. – 

Miért? 

– Nem árthat, ha megvizsgáljuk, vannak-e rajtuk ujjlenyomatok. 

– Lopás – állapítja meg Marino, majd széthajt egy papírcetlit, s 

kibogarássza a rajta lévő számokat. 

– Eddig birtokháborítást és betörést követtünk el. Ennyi erővel már 

lophatunk is – válaszolja Scarpetta. 

– Még ha találunk is valamit, akkor sincs házkutatási engedélyünk, 

így nem sokat fog számítani – játszadozik Marino egy kicsit a 

doktornővel. 

– Azt akarod, hogy visszategyem őket? – kérdez vissza Scarpetta. 

Marino az ajtóban áll. Vállat von. 

– Ha találunk valamit, tudom, hol a kulcs. Visszacsempészem őket, 

aztán beszerezzük a házkutatási engedélyt. Már korábban is csináltam 

ilyesmit. 

– Én soha nem ismernék el ilyet a nyilvánosság előtt – kommentálja 

a hallottakat Scarpetta, s a zsáknyi magazint a porfedte keményfa 

padlón hagyva a kanapé bal oldalán álló apró asztalhoz lép, s úgy hiszi, 

megint szivarszagot érez. 

– Igen sok dolgot nem ismerek el a nyilvánosság előtt – válaszolja 

Marino, s bepötyögi a papírfecnin lévő számot a mobiltelefonjába. 
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– Mellesleg pedig ez nem a te hatásköröd. Nem tudsz házkutatási 

parancsot szerezni. 

– Ne aggódj emiatt! Browning és én jó cimborák lettünk. – A távolba 

mered, miközben arra vár, hogy a túloldalon felvegyék a telefont, s 

amikor megszólal, Scarpetta már a hangszínéről tudja, hogy csak az 

üzenetrögzítővel beszél: – Hello, Jim! Marino vagyok. Arra lennék csak 

kíváncsi, hogy ki lakott legutoljára ebben a házban? Tudsz egy Edith 

Arnette nevű asszonyról? Kérlek, hívj fel, amint megkapod ezt az 

üzenetet. – Meghagyja a számát is. 

– He! – fordul Scarpetta felé. – A jó öreg Jimbónak esze ágában sem 

volt találkozni itt velünk. Hát lehet hibáztatni érte? Mekkora egy 

szemétláda! 

– Szemétláda, rendben – mondja Scarpetta, ahogy kihúzza a kanapé 

bal oldalán lévő asztal egyik fiókját. Tele van aprópénzzel. 

– De nem vagyok biztos abban, hogy ezért nem jött cl. Tehát te és 

Browning nyomozó jóban vagytok. A minap még attól féltél, hogy 

letartóztat. 

– Az minap volt – lép Marino a sötét folyosóra. – Teljesen rendben 

van a fickó. Ne aggódj! Ha házkutatási parancsra van szükségem, akkor 

megszerzem. Élvezd, hogy Hollywoodról olvashatsz. Hol a pokolban 

van itt a villanykapcsoló? 

– Vagy ötven dollár lehet itt, negyeddollárosokban. – Az érmék halk 

csilingelésbe kezdenek, ahogy Scarpetta ujjai végigszántanak közöttük. 

– Csak negyeddollárosok. Egyetlen árva egy-, öt- vagy tízcentes sincs 

itt. Mi kerül errefelé negyed dollárba? Valami újság? 

– A Szemétszemle ötven cent. – Marino rosszmájúan a helyi újságra, 

Helyi Szemlére gondol. – Épp tegnap vettem egyet a hotel előtti 

automatából, és két negyeddollárost kellett bedobnom. Kétszer annyiba 

kerül, mint a Washington Post. 

– Szokatlan dolog olyan helyen pénzt hagyni, ahol senki sem lakik – 

állapítja meg Scarpetta, és becsukja a fiókot. 
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A folyosón nem ég a lámpa, de ennek ellenére követi Marinót a 

konyhába. Azonnal furcsának találja, hogy a mosogató tele van koszos 

edényekkel, s a víz gusztustalan a beledermedt zsírtól és penésztől. 

Kinyitja a hűtőszekrényt, s bizonyossá válik számára, hogy valaki 

tartózkodott a házban egy ideig, mégpedig nem is régen. A polcokon 

dobozos narancslék és szójatejek sorakoznak, melyeknek csak a hónap 

végén jár le a szavatossági ideje, s a fagyasztóban lévő hús címkéjén az 

áll, hogy alig három héttel korábban csomagolták. Minél több 

élelmiszert fedez fel az egyes szekrényekben és a kamrában, annál 

nyugtalanabb, mert intuíciója hamarabb reagál, mint az agya. Amikor 

továbbhalad a folyosó vége felé, s elkezdi feltérképezni a ház végében 

található hálószobát, és ismét megérzi a szivarszagot, már biztosan 

tudja, s ereiben szétáramlik az adrenalin. 

A franciaágyat olcsó, sötétkék ágytakaró borítja, s amikor felhajtja, 

észreveszi, hogy alatta az ágynemű gyűrött és piszkos, és rövid 

szőrszálak borítják. Némelyik vörös és valószínűleg hajszál, néhány 

másik azonban sötétebb és göndörebb, valószínűleg fanszőrzet. Aztán 

merevre száradt foltokat pillant meg, és tudni véli, hogy honnan 

származnak ezek a foltok. Az ággyal szemközt található az ablak, s rajta 

keresztül látja a fakerítést és a Paulsson-házat, meg a sötét ablakot, ami 

egykor Gillyé volt. Az ágy melletti éjjeliszekrényen viszonylag tiszta 

fekete-sárga Cohiba kerámia hamutartó áll. Több a por a bútorokon, 

mint a hamutartón. 

Scarpetta teszi, amit tennie kell, és kevéssé tudatosul benne az idő 

múlása, vagy az árnyékok nyúlása, vagy a tetőn záporozó eső, ahogy a 

szoba valamennyi szekrényét, komódját és fiókját módszeresen 

átvizsgálja. Végül talál egy elfonnyadt vörös rózsát; még mindig az 

átlátszó csomagolóanyagban van. Ezenkívül férfifelöltőkre, dzsekikre és 

öltönyökre bukkan, valamennyi divatjamúlt, és valahogy baljóslatú, 

ahogy begombolva, pedánsan sorakoznak a drót vállfákon. Mellettük 

több halomban precízen összehajtogatott férfinadrág és sötét színű ing; 
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férfialsók meg zoknik, valamennyi viseltes és olcsó; ezenkívül 

többtucatnyi ragadós, fehér zsebkendőre bukkan, tökéletes 

négyszögformába van hajtva az összes. 

Aztán már a padlón ül, és kartonpapír dobozokat húzogat elő az ágy 

alól, egyesével kinyitogatja őket és végiglapozza a bennük talált több 

tucatnyi, régi kereskedelmi temetkezési kiadványt meg a kegyeleti 

katalógusokat, és egy rakás havilapot, melyek tele vannak fényképekkel 

különféle koporsókról, temetkezési ruhákról, urnákról és balzsamozó 

felszerelésről. A magazinok legalább nyolcévesek. Valamennyi eddig 

szemügyre vett lapról lekaparták a címzési vignettát, és néhány betűn 

meg egy részleges irányítószámon kívül az égvilágon semmi nem 

maradt belőlük, ám ez még nem elég ahhoz, hogy megtudja, amit tudni 

akar. 

Dobozt doboz után vizsgál át, minden újságot végiglapoz abban a 

reményben, hogy az egyiken talál egy érintetlen levélcímkét, és végül 

sikerrel jár, talál egy-kettőt, tényleg csak egy-kettőt a doboz alján. 

Elolvassa a címkét, aztán csak ül a padlón és bámulja, azon tűnődve, 

hogy most tényleg teljesen összezavarodott-e, vagy talán mégis van 

valami logikus magyarázat, s mindeközben egyfolytában Marino nevét 

kiabálja. Még akkor is utána kiabál, amikor talpra kászálódik, és arra a 

magazinra bámul, amelynek borítóját versenyautó formájú koporsó 

díszíti. 

– Marino! Hol vagy? – Kilép a folyosóra, ide-oda nézeget és fülel. 

Zihálva lélegzik, a szíve vadul dobog. – A francba! – morogja, s gyors 

léptekkel elindul a folyosón. – Hova a pokolba tűntél? Marino! 

A férfi a tornácon áll és telefonál, s amikor találkozik a tekintetük, 

Scarpettában tudatosul, a férfi is tud valamit, így szó nélkül felemeli a 

magazint és az orra elé dugja. 

– Igen. Itt leszünk – mondja Marino a telefonba. – Az az érzésem, 

hogy egész éjjel itt leszünk. 
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Befejezi a hívást, s tekintetébe egyfajta határozott eltökéltség 

költözik, amit Scarpetta már ismer: akkor tűnik fel, amikor a férfi 

megérzi a préda szagát, amelyet mindenáron meg kell találnia. Akármi 

is történik, meg kell találnia. Elveszi a képes folyóiratot a doktornőtől, 

és némán tanulmányozza. 

– Browning útban van idefelé – mondja aztán Scarpettának. – A 

bíróságon van, épp most szerzi meg a házkutatási parancsot. 

– Megfordítja a magazint és észreveszi a postázási címkét a hátsó 

bontón. 

– A büdös francba ! – tör ki belőle. – Jézus Krisztus! – mondja aztán. 

– A te régi hivatalod. Jézus Krisztus! 

– Nem tudom, mit jelent ez – válaszolja Scarpetta, s puha, lágy, am 

jéghideg cső kopogtatja az öreg palatetőt. – Hacsak nem olyasvalakiről 

van szó, aki régen nálam dolgozott. 

– Vagy valakiről, aki ismer valakit, aki nálad dolgozott. A cím a 

VIOSZH. – Ismét ellenőrzi. – Igen, kétség sem férhet hozzá. Nem a 

laboratórium. A dátum 1996. június. Vitán felül akkor, amikor még ott 

voltál. Szóval a hivatalban előfizettetek erre. – Visszalép a nappaliba, az 

asztali lámpához megy, és átlapozza a folyóiratot. 

– Akkor tudnod kell, ki kapta kézhez. 

– Soha nem hagytam jóvá előfizetési kérelmet erre a magazinra, sem 

akármilyen hasonlóra – válaszolja a doktornő. – Kegyeleti magazinra 

semmiképpen sem. Soha! Valaki vagy az engedélyem nélkül rendelte 

meg, vagy pedig saját magának, csak a hivatal címére. 

– Van valami ötleted arról, hogy ki lehetett az? – Marino a poros 

asztalra, a lámpaernyő alá rakja az újságot. 

Scarpetta emlékeiben felrémlik egy halk szavú fiatalember, aki az 

anatómiai részlegnél dolgozott; egy félénk, vörös hajú fiatalember, akit 

meggyengült egészségi állapota miatt nyugdíjaztak. Azóta nem gondolt 

rá, hogy elment, talán egyszer sem. Nem volt oka rágondolni. 
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– Van egy tippem – szólal meg gondterhelten. – A neve Edgar Allan 

Pogue. 
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40. 

Senki nincs otthon a lazacszínű házban, s ő kénytelen rádöbbenni a 

kiábrándító igazságra, miszerint a számításaiba valami hiba csúszott. 

Valahol valami hibának kellett becsúsznia, mert különben észlelne 

valamilyen tevékenységet a ház körül, de legalább látná korábbi 

aktivitásának a nyomát, például rendőrségi kordonszalagot, vagy hallott 

volna róla a hírekben, ám ahogy kocsijával lassan elhalad a nagy hal 

háza mellett, a postaláda is rendben van. A kis fémzászló le van hajtva, 

és semmi jele annak, hogy valaki is lenne otthon. 

Megkerüli a háztömböt, és kihajt az Al A jelzésű autópályára, de 

nem tud ellenállni a kísértésnek, visszakanyarodik, s közben 

egyfolytában a postaláda zászlócskájan jár az esze. Fel volt állítva, 

amikor a nagy narancsot a postaládába tette, efelől meglehetősen biztos. 

Ám vadul zakatoló elméjében felmerül, hogy a klórbomba talán még 

mindig a ládában van, feldagadva a felgyülemlett gázoktól, robbanásra 

készen. Mi van akkor, ha még mindig ott van? Tudnia kell. Képtelen 

lesz addig enni vagy aludni, amíg nem tudja, és düh fortyog mélyen a 

lelkében, düh, amely olyan ismerős és állandó, mint a rövid, felszínes 

lélegzetek, amiket vesz. Az öböl felé vezető lehajtóút mentén fehérre 

festett, egyszintes apartmansor húzódik, ő behajt a parkolóba, majd 

kiszáll fehér autójából. Elindul, s fekete parókájának hosszú, csomósán 

göndörödő fürtjei belelógnak a szemébe; kisimítja őket, s továbbhalad 

az utcán az alacsonyan kúszó nap fényében. 

Néha-néha megcsapja a paróka szaga, többnyire akkor, amikor 

valami máson töpreng, vagy mással foglalatoskodik, és ilyenkor a 
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nehezen körülírható szag bekúszik az orra belsejébe. Leginkább 

műanyagszagra emlékezteti, amit nem igazán ért, mert a paróka emberi 

hajból készült, nem szintetikus anyagból, éppen ezért nem kellene 

műanyagszagot árasztania, új műanyagét, hacsak nem azt a vegyszert 

érzi valójában, amivel a műhajat az összeállítás során kezelték. 

Pálmalevelek rezegnek az alkonyodó égbolton, és törékeny 

felhőszalagokat borít lángoló narancsba a nap, amikor azok elhaladnak 

előtte. A járdaszegély mentén megy, figyelmét nem kerüli el sem 

egyetlen repedés, sem a közöttük feltörő fűszálak. Gondosan ügyel arra, 

hogy ne nézzen a pazar házakra, amikor elhalad mellettük, mert az 

efféle negyedekben élő emberek félnek a bűnözéstől, és buzgó 

figyelemmel kísérik az idegenek útját. 

Közvetlenül azelőtt, hogy eléri a lazacszínű házat, elmegy egy nagy 

fehér ház mellett, amely hatalmas bástyaként tornyosul a napnyugtában, 

és eltöpreng a benne lakó hölgyeményen. Már háromszor látta, és a nő 

megérett a pusztulásra. Egyszer késő éjjel, amikor épp a gáton volt a 

lazacszínű ház mögött, megpillantotta a harmadik emeleti hálószoba 

ablakában. A redőnyök fel voltak húzva, és ő jól látta az ágyat meg a 

többi bútort, és egy hatalmas, plazmaképernyős tévét, amelyben épp 

ment valami; először futókat ismert fel benne, majd valami motoros 

gyorsasági futam képei villantak fel. A nő meztelenül állt az ablak előtt, 

nekiszorította a testét, melle groteszkül lapult szét az üvegen, nyelvét 

rátapasztotta az ablakra, és gusztustalanul erkölcstelen mozdulatokat tett 

vele. Először aggódott amiatt, hogy talán meglátta odakint a gáton, de 

úgy tűnt, félig-meddig alszik, miközben előadja színjátékát az éjszaka 

hajósainak meg a parti őrség öbölben állomásozó embereinek. Pogue 

szeretné tudni a hölgyemény nevét. 

Azon tűnődik, hogy nyitva szokta-e hagyni a hátsó ajtaját, és 

kikapcsolja-e a riasztót, amikor kimegy a medencéhez, vagy 

megfeledkezik-e ezekről a biztonsági intézkedésekről, amikor visszatér 

a házba. De az is lehet, hogy nem jár ki a medencéhez, fontolgatja. Soha 
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nem látta még a házon kívül, egyszer sem a tornácon vagy odakint a 

hajón, egyetlenegyszer sem. Ha soha nem hagyja el a házat, akkor nehéz 

dolga lesz. Ujjai megérintik a zsebében lévő fehér zsebkendőt, előhúzza 

és megtörli vele az arcát, majd néhányszor körbepillant maga körül, 

aztán elindul a szomszédos ház kocsifeljárója és postaládája felé. 

Nyugodtan, természetesen viselkedik, mintha idetartozna, ám tudja, 

hosszú, gubancos fürtjei nem efféle környékre valók, az a haj 

semmiképpen sem, ami feketétől vagy jamaicaitól származik, ebben a 

fehérek lakta negyedben semmiképpen sem. 

Már járt ebben az utcában. Akkor is viselte a parókát, és aggódott is 

amiatt, hogy felhívja vele magára a figyelmet, de mégis jobb ezt a 

parókát viselni, mint önmagát adni. Amikor kinyitja a Nagy Hal 

postaládáját, nem érez sem csalódást, sem megkönnyebbülést azt lárván, 

hogy üres. Nem érez vegyszerszagot, és nem lát rongálódást, még a 

ládika belsejének a színét adó fekete festék sem színeződött el, és el kell 

fogadnia azt a tényt, hogy bombája legnagyobb valószínűség szerint 

hatástalan volt, teljességgel hatástalan. Az a tény azonban, hogy eltűnt, 

mégiscsak eltölti valami halvány elégtétellel, mert e szerint valaki 

megtalálta. Akkor pedig tud róla, és úgy véli, hogy ez is több a 

semminél. 

Délután hat óra van, s a meztelen hölgyemény háza ragyogni kezd a 

betolakodó sötétségben, s ő lopva felpillant a nőszemély rózsaszínre 

mázolt beton gyalogjárójára, majd a kovácsoltvas kerítésen át be az 

udvarra és a masszív, üveg bejárati ajtóra. Pogue nyugodt tempóban 

mozog, és a nőre gondol, amint az ablaknál áll, és gyűlöli, amiért ahhoz 

a hatalmas ablakhoz passzírozza magát, gyűlöli azért, amiért hivalkodik 

csúnya és gusztustalan testével. Az emberek azt hiszik, övék az egész 

világ, és hogy a hozzá, Pogue-hoz hasonló embereknek szívességet 

tesznek, amikor fösvényen megosztják velük a testüket, vagy valami 

egyéb szívességet tesznek nekik. Pogue jól tudja, hogy a meztelen 

hölgyemény fösvény. Képmutatás az egész nő, nem más. 



347 

Cicázós – Pogue anyja így szokta nevezni a meztelen 

hölgyeményhez hasonló nőket. Az ő anyja is cicázós volt, borzasztóan 

cicázós, és apja ezért itta magát annyira tönkre, hogy a végén jó ötletnek 

tűnt az, ha felakasztja magát egy gerendára a garázsban. Pogue mindent 

tud a cicázásról, és ha egy valamirevaló férfi szerszámosövben meg 

bakancsban bekopogna a meztelen hölgyemény ajtaján, és megkérné, 

hogy fejezze be, amit elkezdett, akkor a meztelen hölgyemény dühösen 

sikítozna meg rémült obszcenitásokat visítana, és azonnal hívná a 

rendőrséget. Ezt teszik a meztelen hölgyeményhez hasonló emberek. 

Nap mint nap ezt teszik, és eszükbe sem jut végiggondolni. 

Ő már számos nappal ezelőtt elment, és nem fejezte be azt, amit 

elkezdett. Túl sok idő telt el. A napok előtt hetek voltak, a hetek előtt 

pedig három hónap, de ez azt jelenti, hogy már beleszámolja azoknak a 

kiásását is, akik be vannak fejezve. Ez pedig azt jelenti, hogy azokat a 

befejezetteket is beleszámolja, akiket ő cipelt ki lyukas, poros 

dobozaikban a föld alatti anatómiai részlegből, a saját privát kis 

birodalmából; és a dobozok kicipelése mindig küzdelem volt, egy 

alkalommal rendszerint két vagy három befejezettet cipelt fel, 

gyengécske tüdeje tűzben lángolt, hogy lélegezni is alig bírt, s a 

dobozokat kicipelte a parkolóba, majd lerakta őket, aztán visszament, 

hogy újabb dobozokat hozzon fel, majd valamennyit berakta a 

kocsijába, végül pedig hatalmas szemeteszsákokba. Mindez még 

szeptemberben történt, amikor meghallotta a borzasztó, vérlázító hírt, 

hogy az épületét lebontják. 

Ám a kiásott csontok meg a poros dobozok nem ugyanolyanok, 

egyszerűen nem, és kész. Azok az emberek már be vannak fejezve, és 

ez kétségkívül nem ugyanaz, mintha saját maga fejezné be őket. Pogue 

érezte már magában a hatalmat és a glóriát, és amikor érezte, rövid időre 

megváltásra is lelt, és most lehúzza vörös hajáról az enyhe 

műanyagszagot árasztó parókát, mert már bent ül kocsija biztonságos, 

zárt terében. Kifordul a fehér apartmansorhoz tartozó parkolóból, s 
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visszatér Dél-Florida kora éjszakai utcáinak sötétjébe, s gondolatai a 

Görbe Út söröző felé terelik. 
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41. 

Az elemlámpák fényei úgy hatnak, mintha hosszú, sárga ceruzák 

villognának a feketébe borult hátsókertben. Scarpetta az ablaknál állva 

néz kifelé, s abban reménykedik, hogy a rendőrök találnak valamit, de 

időről időre kétely szállja meg. Az általa felvetett lehetőség halványnak, 

ha nem paranoidnak tűnik, talán azért, mert nagyon fáradt. 

– Szóval nincs arról tudomása, hogy Mrs. Arnette-tel élt volna? – 

kérdezi Browning nyomozó, aki a hálószoba egyik egyszerű faszékén 

ül, s tollával jegyzettömbjén kopogtat és rágózik. 

– Nem ismertem – válaszolja Scarpetta, még mindig a sötétben 

cikázó hosszú fénycsóvákat nézve, s megérzi az ablakkeret mentén 

beszivárgó hideg levegőt. Jó esély van arra, hogy semmit nem találnak, 

ám ő mégis inkább amiatt aggódik, hogy fognak. Eszébe jut a Gilly 

szájában meg a traktorvezető sebében talált csontliszt, s amiatt aggódik, 

hogy a rendőrök találni fognak valamit. – Nem tudhattam, hogy kivel 

lakott, feltéve, hogy lakott egyáltalán valakivel. Még arra sem tudok 

visszaemlékezni, hogy elbeszélgettem volna vele hosszabban. 

– Hát, én sem tudom, miről beszélgethetett volna egy hozzá hasonló 

hörcsöggel. 

– Sajnálatos módon az anatómiai részlegnél dolgozókat mindenki 

meglehetősen különcnek tartotta. A tevékenységük taszította a dolgozók 

túlnyomó többségét. Mindig meghívtuk őket a közösen rendezett 

összejövetelekre, kirándulásokra meg a július negyedikéi szabadtéri 

főzőcskézésre, amit én szoktam megrendezni otthon. De soha nem 

lehetett tudni, hogy eljönnek-e vagy sem – mondja. 
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– Előfordult, hogy ő elment? – rágja vadul Browning a rágógumit. 

Scarpetta tisztán hallja, ahogy fogai erőteljesen dolgoznak a gumin, bár 

ő maga továbbra is az ablaknál áll. 

– Őszintén, nem emlékszem. Edgar Allan úgy tudott jönni-menni, 

hogy senki nem figyelt fel rá. Lehet, hogy szívtelenül hangzik, de ő volt 

a legjelentéktelenebb ember, aki valaha is az alkalmazásomban állt. 

Arra is alig emlékszem, hogy nézett ki. 

– Pedig a kinézet kulcsfontosságú lehet ebben az esetben. Fogalmunk 

sincs, hogy néz ki most – veti fel Browning, s lapoz egyet a 

jegyzettömbben. – Említette, hogy akkoriban alacsony, vörös hajú fickó 

volt. Mekkora lehetett? Százhetvenkettő-százhetvenöt centiméter? 

Hetvenöt kiló? 

– Inkább százhatvanhét magas. S talán hatvanöt kiló – idézi fel 

Scarpetta. – A szeme színére nem emlékszem. 

– Az adatbázis szerint barna. De talán mégsem, mert hazudott a 

súlyával és a magasságával kapcsolatban is. A jogosítványában 

százhetvenhét magasnak és kilencven kilósnak íratta magát. 

– Akkor miért kérdezi? – fordul meg, és néz a nyomozóra a 

doktornő. 

– Hogy megadjam magának az esélyt az emlékezésre, mielőtt olyan 

információval befolyásolnám, amely félrevezetheti – kacsint a 

doktornőre, és tovább rágja a gumit. – A haja színéről is azt állította, 

hogy barna. – A jegyzettömbön kopogtat a tollával. – Szóval, mennyit 

keresett akkoriban egy hozzá hasonló fickó a balzsamozással meg 

miegymással, amivel odalent az anatómiai részlegnél foglalkozott? 

– Nyolc-tíz évvel ezelőtt? – Scarpetta ismét kinéz az ablakon, bele az 

éjszakába, a kerítés túloldalán álló Paulsson-házban égő villanyokra. A 

rendőrség Gilly egykori otthonának az udvarát is birtokba vette. A 

szobájába is felmentek. Látja az elfüggönyözött ablak mögött mozgó 

árnyékokat, amögött az ablak mögött, melyen át Edgar Allan Pogue 

valószínűleg minden alkalommal bekukucskált, amikor csak szerét 
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ejthette; leskelődött, fantáziált, és talán a házban zajló játékokat is 

végignézte, s közben telefröcskölte az ágyneműjét. – Azt mondanám, 

akkoriban nem keresett többet évi húsz-húszonkétezernél. 

– És egyszer csak felmondott. Valami miatt rokkantosíttatta magát. 

Ez azért nem olyan megszokott történet. 

– Formaldehid miatt. Nem színlelte. Nekem kellett átnéznem a 

vizsgálati eredményeit, s valószínűleg akkor beszéltem is vele. Kellett, 

hogy beszéljek vele. Tüdőbetegség alakult ki nála a formaldehidtől, 

pontosabban tüdőfibrózis, amelyet a röntgen és a biopszia is kimutatott. 

Ahogy visszaemlékszem, a vérében az oxigénkoncentráció alacsony 

volt, nagyon alacsony, és a spirometria is egyértelműen csökkent 

tüdőkapacitást állapított meg. 

– Spiro-micsoda? 

– A légzésfunkciós vizsgálatot elvégző gép. Az ember nagy levegőt 

vesz, majd kifújja, s a gép megméri a légzőszerve működését. 

– Értem. Amikor dohányoztam, valószínűleg én is elhasaltam volna 

rajta. 

– Ha valaki folyamatosan dohányzik, végül valóban így jár. 

– Rendicsek. Szóval Edgar Allan valóban beteg volt. Megállná a 

helyét, ha azt feltételezném, hogy még mindig beteg? 

– Nos, miután már nincs kitéve a formaldehid vagy bármilyen más 

ingerlőszer hatásának, a betegségének nem szabadna súlyosbodnia. De 

ez nem jelenti azt, hogy elindult a gyógyulási folyamat, mert hegesedés 

alakult ki a tüdején. A hegesedés pedig állandó. Szóval igen, még 

mindig beteg. Ám azt nem tudom, hogy mennyire súlyos a probléma. 

– Akkor kell, hogy legyen kezelőorvosa. Ön szerint megtalálhatjuk 

az orvosa nevét a régi személyzeti akták között? 

– Az aktáknak az állami archívumban kell lenniük, feltéve, hogy még 

nem semmisítették meg őket. Tulajdonképpen Dr. Marcust kellene 

megkérdezni erről. Nekem nincs rá felhatalmazásom. 
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– Ajaj! Szóval, igazából csak annyit akarok megtudni, hogy az ön 

orvosi véleménye szerint, Dr. Scarpetta, mennyire beteg ez a fickó. 

Lehet-e olyan beteg, hogy még mindig orvoshoz jár vagy valami 

rendelőintézetbe, vagy receptre kapható gyógyszereket szed? 

– Természetesen előfordulhat, hogy gyógyszert szed. De az is lehet, 

hogy nem. Amíg ésszerű keretek közt odafigyelt az egészségére, az 

lehetett a legnagyobb gondja, hogy elkerülje a beteg embereket, távol 

tartsa magát olyanoktól, akik megfáztak, influenzásak vagy bármilyen 

fertőző betegségben szenvednek. Nem akar felső légúti fertőzést kapni, 

mert nincs egészséges felület a tüdején tartalékban, mint például 

magának vagy nekem. Szóval ő igen súlyosan megbetegedhet. 

Tüdőgyulladást kaphat. Ha hajlamos az asztmára, akkor minden 

olyasmit elkerül, ami kiválthatja. Lehet, hogy szed receptre kapható 

gyógyszereket, például valamilyen szteroidot. Az is előfordulhat, hogy 

allergia elleni injekciót kap. De az is, hogy csupán vény nélkül kapható 

orvosságot szed. Lehet, hogy mindenfélét megtesz az egészsége 

védelmében. Lehet, hogy semmit. 

– Értem, értem, értem – mondja a nyomozó, s a jegyzettömbjén 

kopogtat a tollával, és továbbra is vadul rágózik. – Akkor viszont 

valószínűleg tényleg kifogyna a szuszból, ha viaskodna valakivel. 

– Valószínűleg. – Mindez már több mint egy órája tart, és Scarpetta 

igen fáradt. Egész nap alig evett valamit, s elfogyott minden energiája. – 

Úgy értem, lehet, hogy erős, ám fizikai aktivitása mindenképpen 

korlátok közé szorul. Nem fog sprintelni vagy teniszezni. Ha évek óta 

szteroidot szed, talán el is hízott. Nem jó az állóképessége. – Az 

elemlámpák hosszú, ragyogó sugarai végigszántanak a ház mögötti 

fáskamrán, majd a bejáratra koncentrálódnak, és egy egyenruhás zsarut 

világítanak meg, ahogy az ajtón lévő zárhoz emeli a kezében tartott 

csapszegvágót. – Nem találja különösnek, hogy ha ő tett valamit Gilly 

Paulssonnal, akkor ez olyankor történt, amikor a kislány influenzás 

volt? Nem aggódott volna amiatt, hogy elkapja? – kérdezi Browning. 
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– Nem – válaszolja a doktornő, s az ablakon át kinéz a 

csapszegvágós zsarura, és a fadeszkákból felhúzott tárolókamra ajtaja 

hirtelen szélesre tágul, s a fénysugarak utat vágnak maguknak a sötétbe. 

– Hogy lehet? – kérdezi a nyomozó, s Scarpetta mobiltelefonja ebben 

a pillanatban vibrálni kezd. 

– A narkósok nem gondolnak a hepatitisre vagy AIDS-re, amikor 

megvonási tüneteik vannak. A sorozatgyilkos nemi erőszaktevők sem 

gondolnak a nemi úton terjedő betegségekre, amikor rájuk tör az 

erőszakolhatnék meg a gyilkolhatnék – válaszolja, s kihúzza a telefont a 

zsebéből. – Nem, nem hinném, hogy Edgar Allan az influenzára 

gondolt, amikor a hatalmába kerítette a kényszer, hogy megöljön egy 

fiatal lányt. Elnézést – felveszi a készüléket. 

– Én vagyok az – csendül fel Rudy hangja. – Kiderült valami, 

mégpedig olyasmi, amiről neked is tudnod kell. Arról az ügyről van szó. 

amin Richmondban dolgozol: nos, az onnan kapott látens ujjlenyomatok 

egyeznek annak az ügynek a látenseivel, amelyen most dolgozunk 

Floridában. Az AUAR dobta ki a látens egyezést. Ismeretlen látensekről 

beszélünk. 

– Ki az a mi? 

– Az egyik ügyünkről van szó. Lucy és én dolgozunk rajta. Te nem 

tudsz róla. Túl sok minden történt ahhoz, hogy részletesen belemenjek. 

Lucy nem akarta, hogy tudj róla. 

Scarpetta csak hallgat, és a hitetlenkedés felolvasztja agya 

dermedtségét; ebben a pillanatban az ablakon keresztül meglát egy 

nagydarab, sötétbe öltözött alakot, amint zseblámpájának imbolygó 

fényétől kísérve elindul a ház mögötti fáskamrától. Marino a ház felé 

tart. 

– Milyen ügyről van szó? – kérdezi Rudyt. 

– Nem volna szabad beszélnem róla. – A férfi egy pillanatra 

elhallgat, és nagy levegőt vesz. – De nem tudom elérni Lucyt. Az az 

átkozott telefonja, nem tudom, mit csinálhat, de megint nem veszi fel 
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már vagy két órája, hogy az isten verje meg! Gyilkossági kísérlet történt 

az egyik újoncunk ellen. Nőről van szó. Lucy házában volt, amikor 

megtörtént. 

– Ó, istenem! – Scarpetta egy másodpercre lehunyja a szemét. 

– Baromira bizarr az egész. Először azt hittem, hogy csak színleli, 

mert így akarja felhívni magára a figyelmet, vagy valami hasonló. Ám a 

palackbombán megtaláltuk ugyanazokat az ujjlenyomatokat, mint a 

hálószobában is. És megegyeznek a te richmondi esetedben talált 

ujjlenyomatokkal is, annak a lánynak az esetében talált 

ujjlenyomatokkal, amelyek miatt visszahívtak. 

– A ti ügyetekben a nő… Mi történt pontosan? – kérdezi Scarpetta, s 

Marino súlyos léptei már a folyosón visszhangoznak. Browning feláll, 

és az ajtóhoz megy. 

– Ágyban feküdt, influenzásán. Ezt követően nem tudjuk biztosan, 

hogy mi történt, csak annyit, hogy a fickó behatolt a becsukott, de be 

nem zárt ajtón, ám begyulladhatott, amikor Lucy hazaért. Az áldozat 

eszméletlen volt, sokkot kapott vagy rohamot, vesszek meg, ha tudom. 

Nem emlékszik arra, hogy mi történt vele, de meztelen volt, hason 

feküdt az ágyon, az összes takaró le volt rángatva az ágyról. 

– Sérülés? – Scarpetta fél füllel hallja, ahogy Marino és Browning a 

szoba ajtajában beszélget. Szóváltásukból kihallja a „csont” szót. 

– Semmi jelentős, csak horzsolások. Benton azt mondja, a kezén, a 

mellkasán és a hátán volt néhány. 

– Szóval Benton is tud róla. Mindenki tud, csak én nem – mondja 

Scarpetta, s kezd mérges lenni. – Lucy eltitkolta előlem. Miért nem 

mondta el? 

Rudy habozik, úgy tűnik, nehezére esik kimondania: 

– Személyes okokból, azt hiszem. 

– Értem. 

– Sajnálom. Ne kérd tőlem, hogy kitálaljam a részleteket! De valóban 

nagyon sajnálom. Még csak nem is lenne szabad elmondanom neked, de 
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tudnod kell róla, mivel most már úgy tűnik, a te ügyed kapcsolódik a 

miénkhez. Ne kérdezd, hogyan vagy miért. Jézusom, még soha nem 

találkoztam ilyen hátborzongatóan bizarr dologgal! Mi a fenével állunk 

szemben? Valami mániákussal? 

Marino lép be a szobába, s szeme lángol, ahogy Scarpettára néz. 

– Mániákussal, igen – válaszolja Scarpetta Rudynak, és Marinóra 

néz. – Nagy valószínűség szerint egy Edgar Allan Pogue nevű fehér 

férfiról van szó, aki harminc, harminc-egynéhány éves lehet. Van 

néhány nagyobb gyógyszertári adatbázis – teszi hozzá. – Lehet, hogy 

benne van az egyikben, talán nem is egyben; előfordulhat, hogy 

szteroidot szed, tüdőbetegségre. Egyelőre ennyit mondhatok el. 

– Ennyi elég is – mondja Rudy, s ezúttal némiképp bizakodóbban 

csendül a hangja. 

Scarpetta befejezi a telefonbeszélgetést, és le sem veszi a tekintetét 

Marinóról, ám eközben csak azon jár az agya, de csak úgy futólag, 

felszínesen, hogy a szabályokról alkotott és képviselt felfogása úgy 

megváltozott, ahogy a fény változik az időjárás és az évszakok 

változásával, és hogy azokat a dolgokat, melyeket a múltban egyféle 

szemszögből értékelt, most máshogy látja, és az elkövetkező napokban 

és években megint másként fogja látni. Kevés olyan adatbázis van a 

világon, amelyet a Végső Mentsvár ne tudna feltörni. Pillanatnyilag 

minden a nyomkövető monstrumokról szól. Pokolba a szabályokkal! 

Pokolba a kétséggel és a bűntudattal, ami elönti, ahogy ott áll a szoba 

közepén és visszagyömöszöli a telefont a zsebébe. 

– Ennek a szobának az ablakából beláthatott az övébe – mondja 

Scarpetta Marinónak és Browningnak. – Ha Mrs. Paulsson a játékait, 

vagyis inkább az úgynevezett játékait űzte a házban, valószínűleg 

mindent láthatott az ablakon át, és isten ments, ha netán Gilly 

szobájában is zajlott volna valami, hát azt is megfigyelhette. 

– Doki? – mondana Marino valamit; szeme lángol és haragos. 
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– Az álláspontom az, hogy az emberi természet, különösképpen a 

rongálódott emberi természet igen furcsa dolog – folytatja Scarpetta. – 

Egy áldozat látványa azt válthatja ki a beteg emberből, hogy ő is meg 

akarja kínozni a bántalmazások elszenvedőjét. A szexuális erőszak 

megfigyelése egy ablakon keresztül rendkívül provokatív lehet egy 

olyan ember számára, aki a társadalom marginális… 

– Milyen játékok? – szakítja félbe Browning. 

– Doki! – szólal meg újra Marino, s szeme ádáz és kőkemény a-

vadászattal járó dühtől. – Úgy tűnik, elég nagy a tömeg odakint a 

fáskamrában, egy rakás holttestet találtunk. Gondoltam, talán te is meg 

akarod nézni. 

– Valami másik esetet említett? – kérdezi Browning, ahogy kifelé 

haladnak a szűk, homályos és hideg folyosón. A por és a 

megpenészedett étel szaga egyszerre fojtogatni kezdi Scarpettát, de 

megpróbál nem gondolni Lucyre meg arra, hogy unokahúga mit vél 

személyes oknak és el nem mondhatónak. Scarpetta elismétli 

Browningnak és Marinónak, amit az imént megtudott Rudytól. 

Browning izgalomba jön. Marino elcsendesedik. 

– Akkor Pogue valószínűleg Floridában van – állapítja meg a 

nyomozó. – Rajta vagyok ezen a szálon, mint bolha a kutyán. –A 

tekintetében tükröződő seregnyi gondolattól mintha összezavarodna, 

aztán a konyhában érve megáll és hozzáteszi: – Egy perc múlva én is 

kint vagyok. – Lecsatolja telefonját az övéről. 

Tengerészkék kezeslábast és baseballsapkát viselő 

helyszínelőtechnikus épp egy burkolólemezről vesz mintát a konyhai 

villanykapcsoló mellett, s Scarpetta jól hallja más zsaruk neszezését az 

apró, lehangoló ház túlvégéből, a nappali felől. A hátsó ajtónál nagy, 

fekete szemeteszsákok hevernek, szájuk összekötve és valamennyi 

felcímkézve; Junius Eise jut eszébe. Jó ideig le lesz foglalva, amíg 

kibogarássza Edgar Allan Pogue tébolyult életének tébolyító szemetét. 
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– Dolgozott ez a fickó valaha temetkezési vállalkozásnál? – fordul 

Marino Scarpettához. A hátsó ajtó mögött az udvart túlburjánzó fű meg 

sűrű, szétázott levéltömeg borítja. – A fáskamra itt hátul tele van 

pakolva, úgy értem, olyan dobozokkal van telepakolva, amelyekben 

emberi hamvaknak tűnő por van. Már jó ideje szabadon lehetnek, de 

nem hiszem, hogy régóta lennének itt. Mintha csak most hozta volna át 

őket ide a fészerbe. 

Scarpetta addig nem mond semmit, amíg be nem érnek a kamrába. 

Ekkor elkéri az egyik zsaru elemlámpáját, s az erős fénysugarat 

beirányítja a kicsi depóba. A fény nagy, műanyag szemeteszsákokba 

ütközik, melyeket a rendőrök már kinyitottak. Fehér hamu szóródott 

szét körülöttük, krétafehér csontdarabkákkal keverve, s szintén fehér 

porral borított olcsó fém- meg szivarosdobozok hevernek szerteszét. 

Némelyik be van horpadva. Egy zsaru áll a nyitott ajtó közelében, és 

kinyitja összehajtható gumibotját. Beletúr az egyik nyitott zsákban 

heverő maradványhalomba. 

– Ön szerint ő maga égette el ezeket az embereket? – kérdezi 

Scarpettától. 

A doktornő lámpájának fénye körbepásztázza a helyiségben uralkodó 

feketeséget, aztán megtorpan néhány hosszú csonton meg koponyán, 

melyeknek színe leginkább megfakult pergamenre emlékezteti. 

– Nem – válaszolja. – Nem, hacsak nincs egy saját krematóriuma 

valahol. Ezek itt tipikus emberi hamvak. – A fénycsóvát az egyik 

szemeteszsákban lévő, porral félig betemetett behorpadt dobozra 

irányítja. – Amikor az elhunyt hamvait kiadják a hozzátartozóknak, 

ilyen egyszerű, olcsó dobozokba teszik. Aki valami flancosabbat akar, 

magának kell megvennie. – A fénysugarat az épen maradt hosszú 

csontokra meg a koponyára irányítja, s az utóbbi üres szemgödörrel és 

foghíjas grimasszal bámul vissza rájuk. – Az emberi test ilyen mértékű 

hamvasztásához legalább ezer-ezeregyszáz fokos hő szükséges. 
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– És mi a helyzet azokkal a csontokkal, amelyek nincsenek 

megégve? – irányítja a rendőr a gumibotját a hosszú csontokra meg a 

koponyára, és bár a rúd meg sem rezdül a kezében, Scarpetta tudja, érzi, 

hogy ki van borulva. 

– Ellenőrizném, hogy az utóbbi időben nem történt-e sírrablás a 

környéken – válaszolja. – Ezek a csontok meglehetősen öregnek tűnnek 

nekem. Az biztos, hogy nem frissek, és semmilyen szagot sem érzek, 

legalábbis nem olyat, amelyet akkor éreznék, ha bomló tetemek 

lennének itt. – A koponyára bámul, s az visszabámul rá. 

– Nekrofília – kommentálja Marino, és ő is körbevillantja lámpáját a 

fáskamrában, végig a fehér poron, ami elhunyt emberek hamva, és még 

több van belőle, ami évek óta gyűlt már valahol, és csak mostanában 

hányták be ide. 

– Nem is tudom – válaszolja Scarpetta, s lekapcsolja a lámpát, majd 

kihátrál a fáskamrából. – De igen valószínűnek tartom, hogy valami 

csalás is van a dologban; talán valami díjazás ellenében begyűjtötte a 

hamvakat, nyilvánvalóan azzal az ürüggyel, hogy teljesíti a 

szerencsétlen végakaratát, aki szét akarta szóratni földi maradványait a 

hegyekben, a tenger felett, valami kertben vagy a kedvenc 

horgászhelyén. Beszedte a pénzt, és összegyűjtötte valahol a hamvakat. 

Feltételezem, végül minden itt kötött ki, ebben a kamrában. Senki sem 

tudhatja. Korábban történt. Lehet, hogy már akkor elkezdődött, amikor 

még nekem dolgozott. Én ellenőrizném a helyi krematóriumokat is, 

hogy nem lógott-e munkát keresve valamelyik környékén. Bár 

természetesen úgysem fogják elismerni. – Elindul visszafelé az elázott, 

vizes leveleken. 

– Szóval mindez csak a pénzről szól? – indul el a nyomában a 

gumibotos rendőr, s hangjában hitetlenkedés csendül. 

– Talán annyira vonzódott már a halálhoz, hogy ő maga akarta 

osztani – válaszolja a doktornő, s egyenletes tempóban halad végig az 

udvaron. 
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Az eső elállt. A szél is alábbhagyott, és a hold előbukkant a felhők 

mögül; vékony, mint az üvegszilánk és halotthalványan világít odafent, 

magasan Edgar Allan Pogue házának mohalepte palateteje felett. 
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42. 

Kint a ködös utcán éppen csak elér a legközelebbi szabadtéri lámpa 

fénye Scarpettáig, hogy árnyékot vessen róla az aszfaltra, mialatt a 

doktornő átmered a felázott, sötét udvaron keresztül a bejárati ajtó két 

oldalán világító ablakokra. 

Minden itt lakónak vagy a környéken rendszeresen áthaladónak észre 

kellett vennie a köztük járó-kelő vörös hajú férfit. Talán van autója, ám 

Browning alig egy perce mondta el neki, hogy ha Pogue-nak van is 

valamilyen kocsija, nincs róla feljegyzés. Természetesen ez már 

önmagában is különös. Azt jelenti, hogy ha van autója, a 

rendszámtábláját nem Pogue nevére regisztrálták. Tehát vagy nem az 

övé a jármű, vagy lopott a táblája. De az is lehet, hogy egyáltalán nincs 

autója, morfondírozik. 

Mobiltelefonját kényelmetlennek és nehéznek érzi, bár a készülék 

kicsi és könnyű, ám súlyos teherként nehezednek rá Lucyvel 

kapcsolatos gondolatai, és ha őszinte akar lenni önmagához, fél felhívni 

ilyen körülmények között. Bármi is legyen Lucy személyes álláspontja, 

Scarpetta retteg a részletektől. Lucy személyes álláspontjai ritkán jók, és 

Scarpetta énjének egy része – az, amelyiknek szemmel láthatóan nincs 

jobb dolga, mint aggódni és kétkedni – jelentős időt tölt 

önmarcangolással, mert önmagát vádolja amiatt, hogy unokahúga 

képtelen normális emberi kapcsolatokat kialakítani. Benton Aspenben 

van, és Lucynek tudnia kell róla. Tudnia kell, hogy közte és Benton 

között nem stimmel valami, amióta a férfi újra előkerült. 
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Scarpetta mégis kikeresi Lucy nevét a telefonkönyvből, és lenyomja 

a hívógombot, ám ekkor kinyílik a bejárati ajtó, és Marino lép ki a sötét, 

árnyékba borult tornácra. Scarpettát mellbe vágja a látvány, olyan 

furcsa, hogy társa üres kézzel jön el egy bűnügy helyszínéről. Amikor 

Richmondban volt nyomozó, soha nem hagyott úgy el egy helyszínt, 

hogy ne hurcolt volna magával annyi tasaknyi bizonyítékot, amennyit 

bele tudott passzírozni a csomagtartójába, am most semmi nincs a 

kezében, mert a város többé már nem az ő fennhatósága alá tartozik. Így 

hát bölcsebb hagyni, hogy a helyi zsaruk gyűjtsék össze és címkézzék 

fel a bizonyítékokat, majd lepasszolják őket a laborokba. Talán ezek a 

rendőrök megfelelő munkát végeznek, és nem felejtenek itt semmi 

fontosat, vagy nem gyűjtenek össze túl sok lényegtelen dolgot, ám 

ahogy Scarpetta a kőfal mentén lassan lépdelő Marinót figyeli, 

erőtlennek, tehetetlennek érzi magát, s még azelőtt lenyomja a 

hívásmegszakító gombot, hogy Lucy hangpostája bekapcsolna. 

– Mit akarsz tenni? – kérdezi Marinót, amikor odaér hozzá. –Azt 

kívánom, bárcsak elszívhatnék egy cigarettát – mondja, s mindkét 

irányban végignéz az egyenetlenül megvilágított utcán. – Jimbo, a 

rettenthetetlen ingatlanügynök visszahívott. Sikerült elérnie Bernice 

Towle-t. Van egy lánya. 

– Ennek a Mrs. Arnette nevű valakinek van egy lánya? 

– Így van. Mrs. Towle semmit sem tud arról, hogy valaki lakna a 

házban. Szerinte már néhány éve üresen áll. Van valami agyament 

szarság valami végrendeletről. Nem tudom. A család nem adhatja el a 

házat egy bizonyos összeg alatt, és Jim azt mondja, nullával egyenlő 

esélyt lát arra, hogy ezen az áron valaha is el tudja adni. Nem tudom. Az 

az egy tuti, hogy jól jönne egy cigaretta. Talán az agyam rákapott a 

benti szivarszagra, ezért kívánom most annyira. 

– Mi a helyzet a vendégekkel? Mrs. Towle beengedett vendégeket a 

házba? 

– Úgy tűnik, senki nem tudja még az idejét sem annak, hogy mikor 

volt legutoljára vendég ezen a szeméttelepen. Gondolom, azt tette, amit 
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a hátrahagyott házakban élő hobók szoktak. Birtokba veszik a helyet, 

aztán, ha felbukkan valaki, akkor iszkiri. Ha megint tiszta a levegő, 

visszamennek. Ki a pokol tudhatná? Szóval, mit akarsz tenni? 

– Gondolom, vissza kellene mennünk a szállodába – kinyitja a kocsit, 

ám ismét a kivilágított házra néz. – Nem hiszem, hogy túl sok mindent 

tehetnénk még ma éjjel. 

– Azon tűnődöm, meddig lehet nyitva a szálloda bárja – mondja 

Marino, s ahogy kinyitja a sofőr melletti ülés ajtaját és a beszállópallóra 

lép, feljebb húzza nadrágját a lábán, és igen óvatosan száll be a kocsiba. 

– Ennél éberebb már nem is lehetnék. Mindig ez történik, az isten verje 

meg! Nem hiszem, hogy ártana, ha elszívnék egy cigarettát, csak 

egyetlen szálat, és meginnék hozzá néhány sört. Attól talán elaludnék. 

Scarpetta becsukja az ajtót, és beindítja a motort. 

– Remélem, bezárt már a bár – válaszolja. – Ha innék valamit, csak 

rontana a helyzeten, mert képtelen vagyok gondolkodni. Mi történt, 

Marino? – Elkanyarodik a járdaszegély mellől, s Edgar Allan Pogue 

házának a fényei egyre távolodnak mögötte. – Itt lakott, ebben a házban. 

Hát senki nem tudta? Telepakolt egy egész fáskamrát emberi 

maradványokkal, és soha, senki nem látta meg az udvarban, ahogy a 

kamra felé tart, soha senki nem vette észre, egyetlen pillanatra sem? 

Higgyem el, hogy Mrs. Paulsson soha nem látta mozgolódni? Talán 

Gilly igen. 

– Miért nem fordulunk vissza és kérdezzük meg őt magát? –mondja 

Marino, s kifelé néz az ablakon, hatalmas lapáttenyere az ölében, 

mintha csak a sérülését óvná. 

– Már majdnem éjfél van. 

Marino szarkasztikusan felnevet: 

– Rendben. Legyünk udvariasak! 

– Jól van. – Scarpetta lekanyarodik balra, a Grace utcára. – Csak 

készülj fel lelkiekben. Ki tudja, mit mond majd, ha meglát. 
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– Neki kéne amiatt aggódnia, hogy én mit mondok, nem pedig 

fordítva. 

Scarpetta visszakanyarodik, és az apró téglaházzal megegyező 

oldalon áll meg, a sötétkék kombi mögött. Csak a nappaliban égnek a 

lámpák, fényük átragyog a, áttetsző függönyön. Megpróbál kitalálni 

valami igen egyszerű módot arra, hogy Mrs. Paulssont rábírják az 

ajtónyitásra, és úgy dönt, az lesz a legokosabb, ha először felhívja. 

Végigpörgeti a legutóbb tárcsázott hívások listáját a telefonjában, 

remélve, hogy a keresett szám még mindig bent van, de nem járt 

sikerrel. Kotorászni kezd a táskájában, s hamarosan meg is találja azt a 

papírfecnit, amelyre az első találkozásuk alkalmával írta fel a nő számát. 

Bepötyögi a számokat a készülékbe, s a parancsot kiküldi a 

légifolyosókra, vagy bárhova, ahova a telefonhívások mennek az 

éterben, és elképzeli, hogy odabent felcsörren a készülék Mrs. Paulsson 

ágya mellett. 

– Halló! – Mrs. Paulsson hangja szorongónak és bizonytalannak 

tűnik. 

– Kay Scarpetta vagyok. Itt állok a háza előtt, mert történt valami. 

Beszélnem kell magával. Kérem, nyissa ki az ajtót! 

– Hány óra van? – kérdezi a nő, összezavartan és ijedten. 

– Kérem, nyissa ki az ajtót! – ismétli meg Scarpetta, s kiszáll a 

kocsiból. – Itt állok az ajtaja előtt. 

– Rendben. Rendben. – Azzal az asszony leteszi a kagylót. 

– Maradj az autóban! – szól be a doktornő az ablakon át Marinónak. 

– Várd meg, amíg kinyitja az ajtót, s csak akkor szállj ki! Ha meglát, 

nem fog beengedni bennünket. 

Becsukja az ajtót, s Marino csendben üldögél tovább a sötétben, 

miközben Scarpetta a tornác felé lépked. A felvillanó fények mutatják 

Mrs. Paulsson útját a házon keresztül, és árny libben el a nappali 

függönye előtt. Scarpetta vár, s megint megpillantja az árnyékot, amely 

átlebeg a nappali függönye előtt. Az anyag megmozdul, ahogy az 
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asszony kikukucskál az ablakon, majd a függönyszárnyak 

összezárulnak, végül meglibbennek, ahogy kinyílik az ajtó. Cipzáras, 

vörös flanellköntöst visel, a haja lelapul, ahol a párnának nyomódott, 

szeme duzzadt. 

– Szentséges ég, mi történt? – kérdezi, s beengedi Scarpettát a házba. 

– Miért van itt? Mi történt? 

– A férfi, aki a hátsó kerítés mögötti házban él… – vág a közepébe 

Scarpetta. – Ismerte? 

– Milyen férfi? – Az asszony zavartnak és rémültnek tűnik. – Milyen 

kerítés? 

– A házuk mögötti épületről beszélek – magyarázza Scarpetta, s arra 

vár, hogy Marino megjelenjen végre az ajtóban. – Egy férfi lakott ott. 

Ugyan már! Tudnia kellett, hogy lakik ott valaki, Mrs. Paulsson. 

Marino kopogtat az ajtón, s Mrs. Paulsson megugrik, és a szívéhez 

kap. 

– Szent egek! Most mihez kezdjünk? 

Scarpetta kinyitja az ajtót, s Marino belép. Arca vörös, és nem 

hajlandó Mrs. Paulssonra nézni, de becsukja maga mögött az ajtót, s 

belép a nappaliba. 

– Ó, a francba! – Mrs. Paulsson hirtelen mérges lesz. – Nem akarom 

őt itt látni! – mondja Scarpettának. – Mondja meg neki, hogy menjen el! 

– Meséljen nekünk a ház mögött élő férfiról! – kéri Scarpetta. 

– Minden bizonnyal észrevette néhányszor, hogy égnek odaát a 

lámpák. 

– Edgar Allannek vagy Alnek hívta magát? Vagy más néven ismerte? 

– szólal meg Marino, s arca vörös és kemény. – És ne próbáld meg egy 

rakás hülyeséggel teletömni a fejünket, Suz! Nem vagyunk olyan 

hangulatban. Hogy hívatta magát? Le merném fogadni, hogy ti ketten jó 

pajtások voltatok. 

– Mondtam már, hogy nem tudok semmilyen férfiról – hajtogatja a 

magáét az asszony. – Miért? Ó…?  Azt hiszik…? Ó, istenem? –A szeme 
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félelemtől és könnyektől csillog, s úgy tűnik, igazat mond, már 

amennyire egy profi hazudozó hiteles lehet, de Scarpetta nem hisz neki. 

– Átjött valaha ebbe a házba? – követeli Marino. 

– Nem! – Az asszony jobbra-balra ingatja a fejét, s összekulcsolja 

hasán a kezét. 

– Ó, igazán? – kérdezi Marino. – Honnan tudod ilyen pontosan, ha 

még azt sem tudod, hogy kiről beszélünk, he? Talán ő a tejesember. 

Talán mégis beugrott egyszer-kétszer, hogy részt vegyen valamelyik 

játékodban. Ha azt sem tudod, kiről beszélünk, akkor hogy mondhatod 

azt, hogy soha nem járt nálad? 

– Senkitől nem tűröm el ezt a hangnemet! – fordul az asszony 

Scarpettához. 

– Válaszoljon a kérdésre! – néz rá határozottan Scarpetta. –Mondom, 

hogy… 

– Én pedig azt mondom, hogy megtaláltuk annak a fickónak az 

átkozott ujjlenyomatait Gilly hálószobájában! – vág közbe Marino 

agresszívan, s közelebb lép az asszonyhoz. – Beengedted azt a kis vörös 

hajú kurafit ide, hogy játszadozzatok? Ez történt, Suz? 

– Nem! – A nő arcán patakokban csorognak a könnyek. – Nem! 

Senki nem lakik odaát! Csak az öregasszony, de már ő sincs itt évek 

óta! És talán néhanapján felbukkan ott valaki, de senki nem él ott, 

esküszöm! Az ujjlenyomatait? Ó, istenem! A kisbabám! A kisbabám. – 

Zokog, s összefont karral ringatja magát, olyan erősen sír, hogy alsó 

fogsora kivillan a szájából, aztán arcához szorítja mindkét kezét, s azok 

vadul reszketnek. – Mit tett a kisbabámmal? 

– Megölte, azt tette – vakkantja Marino. – Mesélj nekünk róla, Suz! 

– Ó, nem! – jajveszékel. – Ó, Gilly! 

– Ülj le, Suz! 

Ám az asszony nem mozdul, csak áll, s kezébe temetett arccal zokog. 

– Ülj le! – morran rá Marino mérgesen, s Scarpetta felismeri a 

taktikát. 
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Ezért hagyja, hogy a férfi azt tegye, amihez annyira ért, még ha 

nehéz is végignézni. 

– Ülj le! – mutat Marino a kanapéra. – Egyszer a kibaszott életedben 

mondd el végre az átkozott igazságot! Tedd meg Gillyért! 

Mrs. Paulsson a skótmintás takaróval fedett kanapéra omlik az ablak 

alatt, arcát még mindig a kezébe temeti, s könnycseppek csorognak 

végig a nyakán, majd pottyannak a köntösére. Scarpetta a Mrs. 

Paulssonnal szemben lévő, kihűlt kandalló elé lép. 

– Mesélj nekem Edgar Allan Pogue-ról! – mondja Marino hangosan, 

ám tagoltan. – Hallasz engem, Suz? Hello! Figyelsz rám, Suz? Megölte 

a kislányodat. Vagy talán nem is törődsz ezzel. Amúgy is csak nyűg volt 

a nyakadon, mert az volt Gilly, ugye? Hallottam, milyen rendetlen volt. 

Mást sem tettél, csak pakoltál az elkényeztetett kis segge után… 

– Hagyd abba! – sikoltja az asszony, s szeme tágra nyílt és vörös, 

gyűlölet lobog benne. – Hagyd abba! Hagyd abba! Te kibaszott… te… 

– Újabb zokogóroham tör rá, s remegő kézzel megtörli az orrát. – Én kis 

Gillym. 

Marino a karosszékben ül, és szemmel láthatóan sem ő, sem az 

asszony nincs tudatában Scarpetta jelenlétének, ám a férfi részéről ez 

csupán látszat. Tudja, hogy ott van, és azt is, hogy mi a taktikában a 

következő lépés. 

– Azt akarod, hogy elkapjuk, Suz? – kérdezi, egyszerre halkabban és 

nyugodtabban. Előrehajol, s vastag alkarjával megtámaszkodik hatalmas 

térdén. – Mit akarsz? Mondd el! 

– Igen – bólint sírva az asszony. – Igen. 

– Segíts nekünk! 

Ám csak megrázza a fejét, és tovább sír. 

– Nem fogsz segíteni nekünk? – Marino hátradől a széken és a 

kandalló előtt álló Scarpettára néz. – Nem fog segíteni nekünk, doki. 

Nem akarja, hogy elkapjuk. 
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– Nem – zokogja Mrs. Paulsson. – Én… én nem tudok. Csak láttam 

őt, gondolom, az… egyik éjjel kimentem, tudják. Oda… odamentem a 

kerítéshez. Odamentem a kerítéshez, hogy behozzam Cukorkát, és egy 

férfi volt az udvarban, ott hátul. 

– Az ő házának az udvarán – szögezi le Marino. – A te házad kerítése 

mögött. 

– A kerítés mögött volt, de hézagok vannak a deszkák között, s ő 

átdugta az ujját, s a kerítésen keresztül simogatta Cukorkát. Köszöntem 

neki. Ezt mondtam neki… Ó, a francba' – Az asszony alig kap levegőt, 

úgy zihál. – Ó, a francba! Ő tette. Cukorkát simogatta. 

– Mit mondott neked? – kérdezi Marino halk hangon. – Mondott 

valamit? 

– Azt mondta… – Az asszony hangja elvékonyodik, aztán elakad. –

Azt… azt mondta, szereti Cukorkát. 

– Honnan tudta a kiskutya nevét? 

– Azt mondta, szereti Cukorkát. 

– Honnan tudta, hogy a kutya neve Cukorka? – ismétli meg a kérdést 

Marino 

Az asszony zihálva lélegzik, de már nem sír annyira, s a padlót 

bámulja maga előtt. 

– Nos, azt hiszem, talán ő vitte el a kiskutyádat is – mondja Marino. 

– Mivel megtetszett neki. Nem láttad azóta Cukorkát, ugye? 

– Magával vitte Cukorkát. – Úgy összeszorítja a kezét az ölében, 

hogy belefehérednek az ujjai. – Mindent elvitt. 

– Mit gondolsz, azon az éjszakán tette, amikor Cukorkát a kerítésen 

át megsimogatta? Mit gondoltál arról a férfiról a kerítés túloldalán? 

– Halk hangja volt, tudod, nem hangos, hanem az a fajta lassú hang, 

ami nem is barátságos, de nem is barátságtalan. Nem tudom. 

– Semmi mást nem mondtál neki? 

Az asszony a padlót bámulja, keze ökölbe szorítva az ölében. 
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– Azt hiszem, bemutatkoztam neki. És megkérdeztem, hogy tetszik-e 

a környék. Azt mondta, látogatóba érkezett. Ez volt minden. Aztán 

felvettem Cukorkát, és elindultam vissza a házba. Aztán, amikor 

bejöttem a konyhaajtón, megpillantottam Gillyt. A szobájában volt, s az 

ablakon nézett kifelé. Engem figyelt, ahogy behozom Cukorkát. Amint 

odaértem az ajtóhoz, leszaladt hozzám és Cukorkához. Imádta azt a 

kutyát. – Megrándul az ajka, ám továbbra is a padlót bámulja. – Olyan 

zaklatott volt akkoriban. 

– El volt húzva a függöny, amikor Gilly az ablakon át nézett 

benneteket? – kérdezi Marino. 

Mrs. Paulsson a padlót bámulja, még csak nem is pislog, s olyan 

erővel szorítja ökölbe a kezét, hogy körmei belemélyednek a tenyerébe. 

Marino Scarpettára pillant, aki megszólal a kandalló előtt: – Minden 

rendben, Mrs. Paulsson. Próbáljon meg lehiggadni! Próbáljon egy kicsit 

megnyugodni! Gilly halála előtt mennyivel történhetett az, hogy 

Cukorkát a kerítésen keresztül megsimogatta? Mrs. Paulsson megtörli, 

majd lehunyja a szemét. 

– Napokkal? Hetekkel? Hónapokkal? – Az asszony kinyitja a szemét, 

és a doktornőre néz: – Nem tudom, miért jött ide vissza. Megmondtam, 

hogy ne tegye! 

– Gilly miatt – válaszolja Scarpetta, s megpróbálja rávenni az 

asszonyt, hogy arra összpontosítson, amire nem akar gondolni. – Meg 

kell tudnunk mindent arról az emberről, akit a kerítésen keresztül látott, 

arról, akiről azt mondta, hogy Cukorkát simogatta. 

– Nem jöhet csak úgy vissza ide, amikor megmondtam, hogy ne 

tegye! 

– Sajnálom, ha nem akar itt látni – válaszolja Scarpetta, s továbbra is 

nyugodtan álldogál a kandalló előtt. – Lehet, hogy ön nem így érzi, de 

segíteni próbálok. Mindannyian azt akarjuk megtudni, hogy mi történt a 

lányával. És hogy mi történt Cukorkával. 

– Nem! – tiltakozik immár száraz, ám különös, bizarr fényben 

villogó tekintettel a nő. – Azt akarom, hogy menjen el! – Azt nem 
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mondja, hogy Marinónak is a doktornővel kellene tartania. Úgy tűnik, 

mintha nem is érzékelné a kanapétól balra, a széken üldögélő férfit, aki 

alig több mint félméternyire van tőle. – Ha nem tűnik el innen, hívni 

fogok valakit! A rendőrséget. Kihívom őket. 

„Egyedül akarsz lenni vele – gondolja Scarpetta. – Még több játékot 

akarsz, mert a játék mindig könnyebb, mint a valóság… 

– Emlékszik arra, amikor a rendőrök elvittek egy csomó mindent 

Gilly szobájából? – kérdezi. – Emlékszik arra, hogy az ágyneműjét is 

magukkal vitték? Nagyon sok anyagot elemeztek ki a laborban. 

– Nem akarom, hogy itt legyen! – hajtogatja, s mozdulatlanul ül a 

kanapén; közönséges, mégis csinos arca mereven fordul a doktornő felé. 

– A tudósok bizonyítékot kerestek. Mindent átvizsgáltak Gilly 

ágyneműjén, mindent a pizsamáján, semmit nem hagytak ki abból a 

rengeteg holmiból, amit a rendőrök elvittek innen. És magát Gillyt is 

megnézték. Én vizsgáltam meg – folytatja Scarpetta, s keményen néz 

Mrs. Paulsson közönségesen csinos arcára. – A tudósok nem találtak 

kutyaszőrt. Egyetlen szálat sem. 

Mrs. Paulsson a doktornőre bámul, és úgy villan valami gondolat a 

tekintetében, mint ahogy a ponty siklik át a sekély, zavarosbarna vízben. 

– Egyetlen szőrszálat sem! Egyetlen basset houndtól származó 

szőrszálat sem – mondja Scarpetta ugyanazon a nyugodt, szilárd 

hangon, s a kandalló előtt kissé magasabban fekvő peremen állva lenéz 

a kanapén kuporgó asszonyra. – Cukorka eltűnt, rendben. Azért, mert 

soha nem is létezett Magának nincs kutyája. Soha nem is volt. 

– Mondd meg neki, hogy menjen el! – mondja Mrs. Paulsson 

Marinónak anélkül, hogy ránézne. – Mondd meg neki, hogy tűnjön el a 

házamból! – mondja, mintha Marino az ő szövetségese vagy embere 

lenne. – Maguk orvosok azt tesznek az emberekkel, amit csak akarnak – 

fordul aztán Scarpettához. – Maguk orvosok pontosan azt teszik az 

emberekkel, amihez csak kedvük van. 

– Miért hazudtál a kutyáról? – kérdezi Marino 
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– Cukorka eltűnt – válaszolja az asszony. – Eltűnt. 

– Tudnánk arról, ha lett volna kutya a házadban – mondja Marino. 

– Gilly egy időben nagyon sokat bámult ki az ablakon. Cukorka 

miatt, Cukorkát kereste. Kinyitotta az ablakát és egyre csak Cukorka 

nevét kiabálta – mondja Mrs. Paulsson, s lebámul ökölbe szorított 

kezére. 

– Soha nem volt itt kutya, ugye elismered te is, Suz? – kérdezi 

Marino. 

– Cukorka miatt nyitogatta ki állandóan az ablakát. Amikor Cukorka 

odakint volt az udvarban, Gilly mindig kinyitotta az ablakát, és 

nagyokat nevetett meg a nevét kiáltozta. Eltörött a zár. –Mrs. Paulsson 

lassan szétnyitja ökölbe szorított kezét, s lenéz a tenyerébe, melybe 

vérző félholdakat vájt körmeivel. – Meg kellett volna javíttatnom. 
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43. 

Másnap reggel tíz órakor Lucy fel-alá járkál a szobában, felemel, 

majd visszarak az asztalra egy-két magazint, s összességében úgy 

csinál, mint aki türelmetlen és unatkozik. Reméli, hogy a tévé mellett 

ücsörgő helikopterpilótának sietős a dolga, és hamar bemegy, vagy kap 

valami sürgős hívást, és lelép. Fel-alá járkál a kórházkomplexum 

melletti ház nappalijában, aztán lecövekel a régimódi, táblás üvegű 

ablak előtt, és kifelé bámul a Barre utcára meg annak elmúlt történelmi 

korokat idéző házaira. A turisták tavaszig nem fognak Charlestonba 

özönleni, így csupán néhány ember lézeng odakint. 

Lucy vagy tizenöt perccel korábban csengetett be. Pufók, idősebb nő 

engedte be, majd bekísérte a bejárati ajtótól közvetlenül jobbra 

elhelyezkedő várószobába, ami a ház fénykorában talán 

fogadószobaként funkcionálhatott. Az asszony a kezébe nyomta a 

Szövetségi Repülési Hivatal egy üres űrlapját, hogy töltse ki – Lucy az 

elmúlt évtizedben kétévente töltött ki ugyanilyen nyomtatványt –, aztán 

eltűnt egy hosszú, lakkozott lépcsősor tetején Lucy űrlapja a 

dohányzóasztalon hever. Elkezdte kitölteni, aztán abbahagyta. Újabb 

magazint kap fel az asztalról, belelapoz, majd visszateszi az újsághalom 

tetejére, miközben a helikopterpilóta továbbra is szorgalmasan töltögeti 

a maga űrlapját, s időnként felpillant rá. 

– Kérlek, ne gondold, hogy ki akarlak oktatni – szólítja meg aztán 

barátságosan –, de Dr. Paulsson nem szereti, ha kitöltetlen űrlappal 

megy be hozzá valaki. 
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– Szóval ismered a dörgést – válaszolja Lucy, s leül. – Ezek az 

átkozott űrlapok! Nem vagyok jóban velük. Már a középsuliban is 

megvágtak formanyomtatványból. 

– Én is utálom őket – helyesel a pilóta. Fiatal és fitt rövidre nyírt, 

sötét hajával és közel ülő sötét szemével, s amikor néhány perccel 

korábban bemutatkozott, azt mondta, hogy Fekete Sólymot vezet a 

nemzetőrségnél és Jet Rangerst egy charterjáratokban utazó cégnél. – 

Amikor legutóbb itt jártam, elfelejtettem kipipálni az allergiára kérdező 

rubrikát, mert akkoriban épp injekciókat kaptam rá. A feleségemnek van 

macskája, ezért volt szükség az injekciókra. Annyira bevált, hogy még 

arról is megfeledkeztem, hogy allergiás vagyok, de a számítógép 

visszadobta a beadványt. 

– Hát igen, ez gáz – válaszolja Lucy. – Egyetlen apró 

következetlenség, és a számítógép hónapokra taccsra vágja az életedet. 

– Ezúttal viszont magammal hoztam egy régebbi űrlap másolatát – 

mondja a fiatalember, és felmutatja az összehajtogatott, sárga 

papírlapot. – így most az összes válaszom megegyezik. Ez a trükkje. De 

ha a helyedben lennék, én kitölteném az űrlapot. Nagyon nem szereti, ha 

kitöltetlen lappal megy be hozzá valaki. 

– Elrontottam – vallja be Lucy, s a papírlapért nyúl. – Rossz helyre 

írtam a várost. Újat kell kérnem. 

– Ajjaj! 

– Ha visszajön a hölgy, kérek tőle másikat. 

– Már ezer éve itt van – informálja a helikopterpilóta. 

– Honnan tudod? – érdeklődik Lucy. – Túl fiatal vagy még ahhoz, 

hogy sokat tudj arról, milyen régóta vannak itt az emberek. 

A fiú elvigyorodik, és finoman flörtölni kezd Lucyvel. 

– Meglepődnél, ha tudnád, milyen régóta itt vagyok. De te hogy 

kerültél ide? Még soha nem láttalak errefelé. Még nem említetted. A 

repülős ruhád nem katonai, vagy ha az is, olyan, amilyet még életemben 

nem láttam. 
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Lucy repülősruhája fekete, egyik vállára az amerikai zászló van 

hímezve, a másikon pedig szokatlan jelzés található: kék és arany 

alapon saját tervezésű sas látható, amit csillagok vesznek körbe. 

Névcímkéjén ma a „P. W. Winston” felirat áll. Tépőzárral van rögzítve, 

így bármikor megváltoztathatja a nevét, amit meg is tesz, attól függően, 

hogy hol van és mit csinál. 

Mivel vér szerinti apja kubai volt, Lucy bármikor elmegy 

spanyolnak, olasznak vagy portugálnak, és még csak kisminkelnie sem 

kell magát. Ma Charlestonban van, Dél-Karolinában, és egyszerűen 

csak egy csinos fehér nő, tűrhető déli akcentussal, ami nagyon édes 

ritmust ad máskülönben teljesen hétköznapi, átlag amerikai angoljának. 

– A 91-eseknél vagyok – mondja. – A fickónak, akinek repülni 

szoktam 430-asa van. 

– Mázlista! – mondja elismerően a pilóta, s Lucynek úgy tűnik, 

sikerült lenyűgöznie a fiatalembert. – Gazdag fickó lehet, csak ennyit 

mondhatok. Az aztán egy pokoli madár, a 430-as. Hogy tetszik a 

helyzetjelzője? Sokáig tartott, amíg megszoktad? 

– Imádom – válaszolja Lucy, azt kívánva, bárcsak hallgatna el végre 

a másik! Egész álló nap tudna helikopterekről beszélni, ám most sokkal 

jobban foglalkoztatja az, hogy hova rejtse Frank Paulsson házában az 

álcázott jeladókat, és főleg, hogy miként fogja megtenni. 

A pufók asszony, aki bekísérte a várószobába, ismét felbukkan, és 

közli a fiatal pilótával, hogy vele mehet, mert Dr. Paulsson már várja, 

aztán megkérdezi tőle, hogy kitöltötte-e a nyomtatványt és ellenőrizte-e, 

hogy helyesek a válaszai. 

– Ha egyszer a Mercury Air felé jársz, van egy irodánk a hangárban, 

már a parkolóból is lehet látni. Van egy softailes Harley-m, ami mindig 

ott áll – mondja még Lucynek. 

– Egy férfi, akinek van ízlése – hízeleg Lucy a széken ülve. – 

Szükségem lenne egy új űrlapra – mondja aztán a nőnek. – Ezt 

elrontottam. 
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Az asszonyság gyanakvó tekintettel néz rá. 

– Nos, megnézem, mit tehetek. Semmiképp ne dobja el azt, ami 

magánál van! Megkeveri vele a sorszámokat. 

– Igen, asszonyom. Az asztalra tettem. – Aztán Lucy ismét a 

pilótához intézi a szavait: – Épp most cseréltem a Sportsteremet egy V-

Rodra. Még be sem törtem úgy igazán. 

– Az ördögbe! Egy 430-as meg egy V-Rod együtt! Te aztán tudsz 

élni! – mondja elragadtatottan a pilóta. 

– Talán sikerül összehoznunk egyszer egy jó kis motorozást. Sok 

szerencsét a macskával! 

A fiatalember felnevet. Lucy még hallja, ahogy a lépcsőn felfelé 

menet azt magyarázza a komor, vaskos asszonyságnak, hogy amikor 

összejött a feleségével, az nem volt hajlandó megválni a macskájától, 

ami az ágyában aludt, és ezután őt az egész testén kiütések borították el 

rendszeresen, mégpedig mindig a lehető legrosszabbkor. Lucy legalább 

egy percre magára marad a földszinten, de addig mindenesetre, amíg az 

asszony el nem megy egy üres űrlapért, és vissza nem tér a 

váróhelyiségbe. Lucy felhúz egy pár pamutkesztyűt, s a szobában 

gyorsan mozogva minden egyes magazint letöröl, amihez korábban 

hozzáért. Az első poloska körülbelül cigarettacsikk méretű, drót nélküli, 

mikrofonos audio-jeladó, amelyet most vízálló, középzöld színű 

műanyag csőbe helyez, ami gyakorlatilag nem néz ki semminek. A 

legtöbb poloskát többnyire álcázni kell valaminek, de ez itt most nem 

néz ki semminek. Belenyomja a zöld csövecskét a dohányzóasztalon 

álló buja és zöld műnövénynek helyet adó élénk színű kaspóba. Ezután 

gyors léptekkel elsiet a ház végébe, ahol újabb, semminek kinéző zöld 

poloskát plántál egy újabb műnövénybe, mely ezúttal a konyhaasztalon 

vesztegel. A dundi asszonyság lépteit ebben a pillanatban hallja meg a 

lépcső felől. 
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44. 

Benton otthon van, a dolgozószobává átalakított harmadik emeleti 

hálóban az íróasztalnál ül laptopja előtt; arra vár, hogy Lucy aktiválja a 

rejtett – tollnak álcázott – videokamerát, amely egy személyi hívónak 

látszó továbbítófelülethez csatlakozik. Várja, hogy aktiválja a Rotring 

ceruzának álcázott hiperérzékeny mikrofont. Laptopjától jobbra egy 

aktatáskába beépítve moduláris hírszerzési rendszer vesztegel. Az 

aktatáska nyitva van, benne a rögzítő és a hangvevő berendezés 

készenléti állapotban. 

Délelőtt tíz óra huszonnyolc van Charlestonban, két órával korábban, 

mint itt, Aspenben. Laptopja fekete képernyőjét bámulja, türelmesen 

üldögél az íróasztalnál, s várakozás közben már a fejhallgatót is a fülére 

tette. Közel egy órája vár már. Lucy tegnap késő este felhívta, amikor 

leszállt Charlestonban, és elmondta neki, hogy sikerült időpontot kérnie. 

„Dr. Paulsson naptára túlságosan zsúfolt” – tette hozzá. Megmondta a 

telefont felvevő nőnek, hogy nagyon sürgős esetről van szó. Azonnal 

szüksége van orvosi vizsgálatra a repülési engedélyéhez, mert az előző 

vizsgálat hatályossága két napon belül lejár. A Dr. Paulsson 

rendelőjében dolgozó nő ezután azt firtatta, hogy miért várt az utolsó 

pillanatig. 

Lucy részletesen beszámolt Bentonnak színészi teljesítményéről, 

melyre minden jel szerint igen büszke volt. Akadozva beszélt, és 

kétségbeesettnek tettette magát. Kicsit még dadogott is, amikor azt 

felelte, hogy egyszerűen képtelen volt időt szakítani a vizsgálatra, mert 

a helikopter tulajdonosa, akinek az alkalmazásában áll, megállás nélkül 
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dolgoztatta, és egyszerűen képtelen volt időt találni arra, hogy elintézze 

az orvosi vizsgálatot. És nos, az a helyzet, hogy magánéleti problémái is 

vannak, magyarázta a nőnek, és ha nem sikerül elintéznie az orvosi 

vizsgálatot, nem repülhet legálisan, s talán még a munkáját is elveszíti, 

és a legutolsó dolog, amire mindennek a tetejében szüksége van, az az, 

hogy elveszítse a munkáját. A nő azt mondta Lucynek, hogy várjon. 

Amikor visszatért a telefonhoz, azt mondta, hogy Dr. Paulsson be tudja 

szorítani másnap reggel tízkor, ami most már ma reggel tíz, és 

meglehetősen nagy szívességet tesz neki ezzel, mert Lucy problémái 

miatt a heti páros meccsét mondja le. Lucy tehát jobban teszi, ha nem 

akar változtatni az időponton, és melegen ajánlja neki, hogy jelenjen 

meg, mert a fontos, igen elfoglalt Dr. Paulsson óriási szívességet tesz 

neki ezzel. 

Tehát eddig minden rendben van, és a terv szerint halad. Lucy 

szerzett időpontot. Most már a repülőorvos házában van. Benton az 

íróasztalánál vár, s az ablakon át kinéz a hófelhőkkel teli égboltra. A 

felhők most alacsonyabban kúsznak és súlyosabbak, mint fél órával 

ezelőtt. Az előrejelzés szerint sötétedésre ismét havazni kezd, és egész 

éjjel meg sem áll. Kezd belefáradni a havazásba. Kezd belefáradni ebbe 

a lakásba. Kezd belefáradni Aspenbe. Amióta Henri betört az életébe, 

szinte mindenbe kezd belefáradni. 

Henri Walden szociopata, önimádó, saját maga fanatikus rajongója. 

Idő- és energiapazarlás. A számára felkínált poszttraumás terápia csak 

játék neki, és talán sajnálná is emiatt Lucyt, ha nem lenne rá annyira 

mérges, amiért megengedte Henrinek, hogy ekkora kárt okozzon. Henri 

elcsábította és kihasználta Lucyt. Henri megkapta, amit akart. Talán az 

nem szerepelt a terveiben, hogy megtámadják Lucy floridai otthonában, 

és talán igen sok dolog volt, amire nem számított, de végül is Henri 

kereste és találta meg Lucyt, elvette tőle, amit akart, most pedig még 

belőle is csúfot űz. Feláldozta aspeni vakációját Scarpettával, hogy 

valami Henri nevű szociopata, bukott színésznőcske, bukott 
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nyomozócska kényére-kedvére kigúnyolja és felbőszítse. Feláldozta azt 

az időt, amit Scarpettával tölthetett volna, és nem engedhette volna meg 

magának, hogy ezt megtegye. Nem engedhette volna meg. Már amúgy 

is elég rosszul alakultak kettejük között a dolgok. Lehet, hogy ez volt az 

utolsó csepp a pohárban. Nem hibáztathatná. A gondolat elviselhetetlen, 

de nem hibáztathatná, ha így döntene. 

Kézbe vesz egy kisebb rendőrségi URH rádiónak látszó adóvevőt. 

– Kész vagy? – mondja Lucynek. 

Ha nincs, akkor nem hallja a kérdést a fülkagylójába helyezett apró 

rádióvevőn. A behelyezhető fülrész láthatatlan, ám Lucynek okosan kell 

viselnie. Az biztos, hogy nem viselheti, amikor Dr. Paulsson 

megvizsgálja a fülét, így hát nagyon gyorsnak és igen éles eszűnek kell 

lennie. Benton figyelmeztette, hogy az egycsatornás készülék nagyon 

hasznos, ám kockázatos. „Szeretném, ha tudnék beszélni hozzád – 

mondta neki. – Rendkívül sokat segítene, ha szükség esetén tanácsot 

adhatnék neked. De te is fel tudod mérni a kockázatot.” A vizsgálat egy 

pontján fel fogja fedezni. Lucy azt mondta, jobban szeretné, ha nem 

osztogatna neki tanácsokat. Benton pedig azt felelte erre, hogy ő meg 

azt szeretné jobban, ha osztogathatná őket. 

– Lucy! Kész vagy? – kérdezi ismét. – Nem látlak és nem is hallak, 

csak ellenőrzöm. 

A képközvetítő hirtelen bekapcsol, mire a férfi laptopja megtelik 

képekkel, s meghallja Lucy lépteit is. A lába alatt ide-oda imbolygó fa 

lépcsőfokok képe villan fel, s a fejhallgatóban meghallja léptei neszét. 

Hallja, ahogy lélegzik. 

– Tisztán látlak, és jól hallak – mondja a szájához közel tartott 

mikrofonba. A hang és képrögzítő kijelzője készenléti állapotról aktívra 

váltott. 

Lucy ökle tolakszik be a képbe, és nagyon tisztán látszik, s jól 

hallatszik, ahogy bekopog az ajtón. Benton az íróasztalánál ül, figyel. 

Az ajtó kinyílik, és egy fehér köpeny tölti be a laptop képernyőjét, aztán 
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férfinyakat lát, majd Dr. Paulsson arcát, amint ridegen üdvözli Lucyt, 

elhátrál előle, megkéri, hogy foglaljon helyet, és ahogy a fiatal nő 

mozog, a tollkamera végigsöpör az apró, makulátlanul tiszta rendelőn, 

majd felbukkan egy fehér papírral lefedett vizsgálóasztal. 

– Itt van a régi űrlap. És a második, amit végül kitöltöttem – mondja 

Lucy, s a férfi felé nyújtja a papírokat. – Sajnálom. Remélem, nem 

kevertem meg a rendszert. Nem nagyon értek az űrlapokhoz. 

Megbuktam formanyomtatványból, tudja, még középiskolában. – 

Idegesen vihorászik, miközben Dr. Paulsson komoly tüzetességgel 

áttanulmányozza az űrlapokat, mindkettőt. 

– Tiszta és hallható – mondja Benton a mikrofonba. 

Lucy keze átsuhan a számítógép képernyőjén, és azzal, hogy elhúzza 

a toll előtt, egyértelmű visszajelzést ad arról, jól hallja a férfit a fülébe 

helyezett vevőkészüléken keresztül. 

– Járt főiskolára? – kérdezi Dr. Paulsson. 

– Nem, uram. Akartam, de… 

– Nagy kár – válaszolja az orvos komoran; kicsiny, keret nélküli 

szemüveget visel, nagyon vonzó férfi. Néhányan talán jóképűnek 

mondanák. Magasabb Lucynél, de nem sokkal, talán néhány 

centiméterrel, körülbelül száznyolcvan-száznyolcvankét centiméter 

lehet, karcsú, és az alapján, amit Benton lát, erősnek látszik. Csak azt 

látja, amit a tollkamera felvesz Lucy repülősruhájának a 

mellényzsebéből. 

– Nos, nem kell ahhoz főiskola, hogy helikoptert vezessek – mondja 

Lucy bizonytalanul. Kiválóan alakítja a kishitű és megfélemlített, az élet 

által a földbe döngölt fiatal nő szerepét. 

– A titkárnőm említette, hogy magántermészetű problémákkal is 

küzd – mondja Dr. Paulsson, s még mindig az űrlapokat vizslatja. 

– Igen, van egy kevés. 

– Mesélje el, mi a helyzet! – mondja. 
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– Ó, csak a szokásos fiúügy – magyarázza Lucy idegesen, 

szégyenlős-zavartan. – Úgy volt, hogy férjhez megyek, de nem jött 

össze. Tudja, az én időbeosztásommal… ha jobban utánagondolnék és 

összeadnám, az jönne ki, hogy az elmúlt hat hónapból ötöt repültem, az 

biztos. 

– Szóval a fiúja nem tudott megbirkózni a maga állandó távollétével, 

és lelépett – állapítja meg Dr. Paulsson, s Lucy papírjait egy pultra teszi, 

melyen számítógép is áll. Lucy kiváló munkát végez, amikor mindig 

úgy fordul, hogy a tollnak álcázott videokamera a lehető legtöbbet 

mutassa a férfit. 

– Ügyes – mondja Benton a mikrofonba, s a csukott, bejárati ajtó felé 

pillant. Henri elment sétálni, de a biztonság kedvéért bezárta a 

dolgozószoba ajtaját, mert nem tudhatja, hogy visszaérve nem sétál-e be 

csak úgy. Nem tanult semmit a határokról, mert az o számára semmi 

nem esik azokon kívül. 

– Szakítottunk – válaszolja Lucy. – De jól vagyok. Ez meg az összes 

többi… nehéz volt, de jól vagyok. 

– Ezért várt az utolsó pillanatig, hogy eljöjjön vizsgálatra? –kérdezi 

Dr. Paulsson és közelebb lép hozzá. 

– Gondolom, igen. 

– Nos, ez nem volt túl okos dolog. Nem repülhet érvényes orvosi 

vizsgálat nélkül. Mindenfelé van repülőorvos, az egész országban, 

időben kellett volna gondoskodnia róla. Mi van akkor, ha nem tudom 

ma beszorítani? Reggel sürgősségi esethez kellett kimennem egy 

barátom fiához, és a napom hátralévő része elvileg szabad lett volna, ám 

a maga kedvéért kivételt tettem. Mi van akkor, ha nemet mondok? 

Holnap lejár az orvosi engedélye, feltéve, hogy helyes a papírokon 

szereplő dátum. 

– Igen, uram. Tudom, hogy ostobaság volt ennyit várni. El sem 

tudom mondani, mennyire hálás vagyok azért… 
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– Rendkívül szűkös az időm. Szóval álljunk neki, és legyünk túl rajta 

minél hamarabb! – Leemeli a pultról a vérnyomásmérő készüléket és 

közli Lucyvel, hogy jobb karján tűrje fel ruhaujját, aztán felsőkarjára 

erősíti a mérőpántot, és pumpálni kezd. 

– Maga nagyon erős. Sokat edz? 

– Megpróbálok – válaszolja remegő hangon Lucy, s ebben a 

pillanatban a férfi keze leheletfinoman súrolja a mellét, ám Benton 

megérzi a nemi indíttatású zaklatás szelét, ahogy a helyszíntől 

ezermérföldnyire, a Coloradóban lévő Aspenből a laptopján figyeli az 

eseményeket. Ha valaki nézné Bentont, semmilyen reakciót nem látna 

rajta, még szikra sem villan a szemében, az ajkát sem szorítja jobban 

össze. De tisztán érzi a tolakodást, csakúgy, mint Lucy. 

– Megérint – közli Benton, csupán a rögzített felvétel kedvéért. – 

Elkezdett tapogatni. 

– Igen. – Úgy tűnik, Lucy Dr. Paulssonnak válaszol, ám valójában 

Bentonnak teszi, elhúzza kezét a kamera lencséje előtt, igazolva ezzel a 

megerősítő választ. – Igen, megpróbálok sokat edzeni. 
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45. 

– Száznyolcvan per nyolcvan – mondja Dr. Paulsson, s ahogy a 

tépőzárat széthúzza, és leveszi a pántot Lucy karjáról, ismét megérinti. – 

Máskor is ilyen magas? 

– Nem, egyáltalán nem – válaszolja Lucy, s úgy tesz, mint aki meg 

van döbbenve. – Tényleg az? Úgy értem, ön biztosan tudja. De általában 

száztíz per hetven szokott lenni. Többnyire inkább túl alacsony. 

– Ideges? 

– Soha nem szerettem orvoshoz járni – hangzik a válasz, s mivel az 

asztalon ülve alacsonyabban van a férfinál, hátradől egy kicsit. Azt 

akarja, hogy Benton is lássa Dr. Paulsson arcát, amint az beszél, és 

megpróbálja megfélemlíteni, manipulálni őt.–Talán tényleg ideges 

vagyok egy kicsit. 

Az orvos a nyakára teszi a kezét, magasan, közvetlenül az állkapcsa 

alá. A bőre meleg és száraz, ahogy kitapintja a füle alatti lágyrészeket, s 

Lucy haja eltakarja a fülét. Nem vehette észre a rejtett vevőkészüléket. 

Megkéri, hogy nyeljen, s ráérősen megvizsgálja a nyirokcsomóit, 

miközben Lucy mereven ül, mint aki karót nyelt, és tovább hajszolja 

magát az aggodalomba, mert tudja, hogy az orvos érzi szíve vad 

lüktetését nyaki ütőerén. 

– Nyeljen! – utasítja megint a doktor, ezúttal a pajzsmirigyét tapintva 

ki, ellenőrzi, hogy légcsöve középen helyezkedik-e el, és Lucy agyán az 

a gondolat suhan át, hogy mindent tud az orvosi vizsgálatokról. 

Akárhányszor került gyerekként orvoshoz, mindig számos kérdéssel 

halmozta el Kay nénikéjét, és nem nyugodott addig, amíg meg nem 
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tudta a vizsgálatot elvégző orvos minden érintésének és 

megjegyzésének az okát. A férfi ismét a nyirokcsomóit tapogatja, és 

lélegzete könnyed kölcsönhatásba lép a Lucy feje búbján lévő 

hajszálakkal. 

– Semmit nem látok, csak a köpenyt – hallja Benton hangját tisztán a 

bal fülében. 

„Nem tehetek ellene semmit” – gondolja Lucy. 

– Nem érezte magát az utóbbi időben fáradékonynak vagy kissé 

levertnek? – kérdezi Dr. Paulsson abban a tárgyilagos hangnemben, 

amely többnyire ráhozza a frászt a páciensekre. 

– Nem. Nos, úgy értem, nagyon sokat dolgoztam, túl sokat utaztam. 

Talán egy kicsit elfáradtam – feleli akadozva, s ijedtség érződik 

hangjából, az orvos pedig a térdéhez préseli magát, s Lucy érzi a férfit. 

Keményen feszül az egyik térdének, majd a másiknak, ám sajnálatos 

módon a felvevő az érzéseit nem tudja rögzíteni. 

– Ki kell mennem a mosdóba – szólal meg Lucy. – Sajnálom. Gyors 

leszek. 

Az orvos elhátrál, és egyszerre megint tér van Lucy körül. Mintha 

egy földbe ásott lyuk fedőlapját vették volna le, amin át kimászhat a 

szabadba. Lecsusszan az asztalról, és az ajtó felé siet. Az orvos ezalatt a 

számítógéphez megy, és felveszi Lucy űrlapját, azt, amelyiket jól töltött 

ki. 

– A mosdónál műanyag tasakban talál csészét! – szól még utána, 

ahogy kimegy a rendelőből. 

– Igen, uram! 

– Csak hagyja a vécé tetején, amikor végzett. 

Ám Lucy nem használja a vécét, csupán lehúzza, és Benton kedvéért 

elmotyog egy bocsánatkérést. Ennél többet nem is mond, hanem kiveszi 

a vevőkészüléket a füléből és becsúsztatja a zsebébe. Nem hagyja a 

vizeletét csészében a vécé tetején, mert nem áll szándékában semmit 

visszahagyni biológiai önmagából. Bár nem valószínű, hogy DNS-
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mintája szerepelne valamilyen adatbázisban, ám soha nem feltételezi, 

hogy ez nincs is így. Az elmúlt évek során szigorú szabályokat és 

intézkedéseket léptetett életbe annak érdekében, hogy biztosítsa, DNS-e 

és ujjlenyomatai nem szerepelnek semmilyen adatbázisban, sem az 

országban, sem külföldön, de úgy van programozva, hogy mindig 

számol a legrosszabb lehetőséggel, ezért nem hagy vizeletmintát ennél 

az orvosnál, akinek hamarosan elég oka lesz arra, hogy P. W. Winston 

nyomába eredjen. Amióta belépett az orvos házába, már minden felszínt 

letörölt, amit megérintett, nem hagyott hátra ujjlenyomatot, ami Lucy 

Farinelli, egykori FBI-ügynökként és az egykori FTV- Fejlett Taktikai 

Vadászgép – program résztvevőjeként azonosíthatná. 

Visszatér a rendelőbe, s felkészíti magát a legrosszabbra. Pulzusa 

azonnal reagál. 

– A nyirokcsomói enyhén meg vannak nagyobbodva – közli vele Dr. 

Paulsson, ám Lucy tudja, hogy hazudik. – Mikor volt legutoljára… Nos, 

azt mondta, nem szeret orvoshoz járni, így hát valószínűleg jó ideje nem 

járhatott alapos kivizsgáláson. Feltételezem, vérvizsgálaton sem volt. 

– Meg vannak nagyobbodva? – kérdezi Lucy az ilyenkor várható 

pánikkal a hangjában. 

– Jól érzi magát mostanában? Nem érzi rendkívül fáradtnak magát? 

Nem volt láza? Semmi ehhez hasonló? – Ismét közelebb lép hozzá, s 

bedugja a fültükröt a bal fülébe, arca igen közel kerül Lucyéhez. 

– Nem éreztem rosszul magam – válaszolja, miközben az orvos a 

másik fülét nézi meg. 

Dr. Paulsson leteszi a fültükröt, s helyette szemtükröt vesz a kezébe. 

Megnézi Lucy szemét, az arca ismét csak centiméterekre az övétől, 

aztán előveszi a sztetoszkópot. Lucy hagyja, hogy eluralkodjon rajta a 

félelem, bár a harag jóval erősebben dolgozik benne. Tulajdonképpen 

egyáltalán nem fél, döbben rá, ahogy a vizsgálóasztalon üldögél, s alatta 

a papír minden egyes apró mozdulatnál finoman meggyűrődik. 
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– Cipzározza ki a ruháját, és vetkőzzön le derékig! – közli vele 

tárgyilagos hangon az orvos. 

Lucy néma döbbenettel bámul rá, aztán így szól: – Azt hiszem, 

megint használnom kell a mosdót. Nagyon sajnálom. 

– Menjen! – morran a férfi meglehetősen türelmetlenül. – De már így 

is késésben vagyok. 

Lucy kisiet a vécébe, s alig egy perc múlva már újra bent van: a vécét 

ismét lehúzta, s a vevőkészüléket visszatette a fülébe. 

– Sajnálom – mondja újra. – Megittam egy nagy Coke Lightot, 

mielőtt idejöttem. Hiba volt. 

– Vetkőzzön le derékig! – utasítja az orvos. 

Lucy habozik. Most következik a kihívás, ám tudja, mit kell tennie. 

Kicipzározza repülősruháját, s lehúzza a derekáig. Úgy igazgatja, hogy 

a toll pont megfelelő szögbe kerüljön; az álcázott kamerához tartozó 

vezeték a ruházat belső feléhez rögzített továbbítófelülethez van 

rögzítve, így nem látható. 

– Ne olyan egyenesen! – hallja Benton hangját a fülében. –Döntsd 

meg körülbelül tíz fokkal. 

Finom mozdulattal megigazítja a kezeslábas felső részét a dereka 

körül, ám Dr. Paulsson ismét megszólal: 

– A melltartót is. 

– Le kell vennem? – kérdezi szégyenlősen, ijedten. – Azelőtt soha 

nem… 

– Miss Winston! Igazán nagyon sietek. Kérem. – Azzal a sztetoszkóp 

megfelelő végeit a fülébe dugja, szigorú és merev arccal közeledik 

Lucyhez, várva, hogy megvizsgálhassa a szívét meg a tüdejét, s a lány 

áthúzza a sportmelltartót a feje felett, és nagyon csendesen, 

mozdulatlanul ül a fehér papírral letakart asztalon. 

Az egyik melle alá nyomja a sztetoszkópot, aztán a másik alá, ismét 

megérinti, ám Lucy mozdulatlanná dermedve ül. Sebesen, felszínesen 

lélegzik, agya regisztrálja felgyülemlő dühét, nem a félelmét, de tudja, 
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az orvos azt hiszi, hogy fél, és az fut át rajta, vajon milyen képeket 

közvetít most a kamera Benton felé. Finom mozdulattal megigazítja 

dereka körül a repülősruhát, megérinti a tollat, amikor Dr. Paulsson 

megérinti őt, aki azt színleli, hogy a végletekig közömbös az iránt, amit 

érez és lát. 

– Tíz fokkal lejjebb, jobbra! – utasítja Benton. 

Óvatos mozdulattal megigazítja a tollat, Dr. Paulsson pedig 

előrehajol, és a hátát kezdi el vizsgálgatni a készülékkel. 

– Lélegezzen mélyeket! – mondja, és szakavatott rutinnal végzi már 

a munkáját, de közben megtalálja a módját, hogy hozzáérjen, 

végigsúrolja és még a kezébe is vegye, hozzányomja magát, keményen. 

– Van valamilyen forradása vagy anyajegye? Nem látok egyet sem – 

futtatja végig a kezét a testén, mintha keresne valamit. 

– Nincs, uram – válaszolja Lucy. 

– Valaminek lennie kell. Talán vakbélműtét? Bármi. 

– Nincs semmi. 

– Elég volt! – mondja Benton Lucy fülében, aki kihallja nyugodt 

hangjából a haragot. 

De még nem elég. 

– Most keljen fel és álljon fél lábra! – mondja Dr. Paulsson. 

– Felöltözhetek? 

– Még nem. 

– Elég volt! – hallja ismét Benton hangját. –Álljon fel! – parancsolja 

Dr. Paulsson. 

Lucy továbbra is az asztalon ül, és felhúzza repülősruháját, beledugja 

karját az ujjakba, majd becipzározza magát, de a melltartóval nem 

vacakol, mert nincs rá ideje. Az orvosra mered, de többé már nem 

színlel félelmet vagy idegességet. Leszáll az asztalról, és közel lép 

hozzá. 

– Üljön le! – mordul rá. 

– Mit csinál? – nyílik tágra a férfi szeme. 
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– Üljön le! 

Am a férfi nem mozdul, némán bámul vissza rá. Ahogy minden 

manipulatív zsaroló, akivel Lucy eddigi élete során találkozott, ő is 

ijedtnek látszik. 

Közelebb lép, hogy még jobban megijessze, aztán előhúzza a tollat 

kezeslábasa mellzsebéből és felemeli, hogy a férfi is láthassa a 

hozzáerősített vezetéket. 

– Frekvenciapróba – mondja Bentonnak, mert ő tudja ellenőrizni a 

váróhelyiségben és a konyhában elhelyezett lehallgatókészülékeket. 

– Tiszta – hangzik a válasz. 

„Remek – gondolja Lucy. – Tehát Benton nem észlel semmilyen 

mozgást odalent.” 

– Még csak nem is akarja megtudni, milyen nagy bajban van? –

mondja aztán Dr. Paulssonnak. – Nem is akarja tudni, hogy ki nézi és 

hallgatja mindezt ebben a pillanatban is, élőben? Üljön le! Üljön le! – 

Visszahelyezi a tollat a zsebébe, melynek rejtett lencséi egyenesen az 

orvosra szegeződnek. 

A férfi bizonytalanul mozog, ügyetlenkedik a székkel, kigördíti a 

pult alól, majd leül rá, s hófehér arccal Lucyre néz. 

– Ki maga? És mit csinál? 

– A végzeted vagyok, te rohadék – tájékoztatja Lucy, s megpróbálja 

visszaterelni kirobbanni készülő dühét a ketrecébe, de könnyebb volt 

adnia az ijedtet, semmint a haragját engedelmességre kényszeríteni. – 

Ezt a mocskot űzted a lányoddal is? Gillyvel? Őt is molesztáltad, te 

kurafi? 

A férfi Lucyre bámul, tekintete vad és zilált. 

– Hallottad, amit mondtam! Tisztán és világosan hallottad, seggfej. A 

Szövetségi Repülési Hivatal elég hamar tudomást fog rólad szerezni. 

– Takarodjon a rendelőmből! – A férfi arra gondol, hogy megtámadja 

Lucyt, ezt világosan látja megfeszült izmaiból, szeme villanásából. 
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– Meg se próbáld! – figyelmezteti. – Ne is gondolj arra, hogy felállsz 

arról a székről, amíg azt nem mondom neked. Mikor láttad utoljára 

Gillyt? 

– Miről van szó? 

– A rózsa – tanácsolja Benton a fülében. 

– Én vagyok az, aki kérdez – közli Lucy Dr. Paulssonnal, s énjének 

egy része ugyanezt akarja mondani Bentonnak is. – A volt feleséged 

mindenféle történeteket terjeszt, tudtad ezt, Belbiztonsági Spicli? 

A férfi nyelvével megnedvesíti ajkát, szeme eszelősen tágra mered. 

– Szép kis tárgyalást varr a nyakadba azzal, hogy te vagy az oka 

Gilly halálának, tudtad ezt? 

– A rózsa – erősködik Benton a fülében. 

– Azt mondja, elmentél meglátogatni Gillyt nem sokkal azelőtt, hogy 

váratlanul meghalt. Te vitted neki a rózsát. Ó, persze, hogy tudunk róla! 

Higgy nekem, a legutolsó négyzetcentiméterig mindent átvizsgáltak 

annak a szegény kislánynak a szobájában. 

– Rózsa volt a szobájában? 

– Vedd rá, hogy ő írja le, milyen volt! – mondja Benton. 

– Te mondd meg! – morran Lucy Dr. Paulssonra – Honnan szerezted 

a rózsát? 

– Nem tettem. Fogalmam sincs, miről beszél. 

– Ne vesztegesd az időmet! 

– Nem fog elmenni a Repülési Hivatalhoz… 

Lucy hangosan felnevet, és megcsóválja a fejét. 

– Ó, a hozzád hasonló seggfejeket süteményvágóval trancsírozzák 

fel. Tényleg azt hiszed, hogy megúszhatod ezzel a sok szarral, amit 

magadra halmoztál? Mesélj nekem Gillyről! Aztán beszélünk a Repülési 

Hivatalról. 

– Kapcsolja ki! – biccent a tollkamera felé. 

– Ha mesélsz Gillyről, kikapcsolom. 

A férfi bólint. 
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Lucy megérinti a tollat, úgy tesz, mintha lekapcsolná. A férfi 

szeméből rémület sugárzik, és nem bízik benne. 

– A rózsáról – ismétli Lucy. 

– Istenre esküszöm, semmilyen rózsáról nem tudok! – mentegetőzik 

a férfi. – Soha nem lennék képes Gillyt bántani! Mit mondott? Mit 

mondott az a kurva? 

– No igen, Suzanna. – Lucy az orvosra mered. – Igen sok 

mondanivalója van. És ahogy ő mondja, te vagy az oka Gilly halálának. 

Akit meggyilkoltak. 

– Ne! Te jó isten, ne! 

– Gillyvel is katonásdit játszottál? Őt is terepruhába és bakancsba 

öltöztetted, te seggfej? Perverzeket engedtél be a házadba, hogy együtt 

játsszatok a beteges kis játékaitokat? 

– Ó, istenem! – nyögi a férfi és lehunyja a szemét. – Az a kurva! 

Csak ketten csináltuk. 

– Ketten? 

– Suz és én. A párok szoktak ilyen-olyan dolgokat csinálni. 

– És még kicsoda? Másokat is áthívtál játszadozni? 

– Ez az én privát otthonomban történt. 

– Mekkora egy disznó vagy! – morran Lucy fenyegetően. – Efféle 

szarságot csinálni egy kislány előtt! 

– Az FBI-tól jött? – Kinyitja a szemét, ami élettelen, üveges a 

gyűlölettől, mintha csak cápa szeme lenne. – Tőlük jött, igaz? Tudtam, 

hogy előbb-utóbb be fog következni. Tudnom kellett volna. Mintha az 

én életemnek bármi köze lenne akármihez is. Tudtam. Felültettek. 

– Értem. Az FBI kényszerített arra, hogy levetesd velem a ruhámat 

egy rutinvizsgálathoz. 

– Ennek nincs köze semmihez. Nem számít. 

– Legyen szabad különvéleményt bejelentenem! – vágja rá Lucy 

maró gúnnyal. – Nagyon is sokat számít. Hamarosan te is meg fogod 
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tudni, milyen sokat. Nem az FBI-tól jöttem. Nem vagy olyan 

szerencsés. 

– Ez az egész Gillyről szól? – A férfi immár nyugodtabban ül a 

széken, legyőzötten, s alig mozdul. – Imádtam a lányomat. Hálaadás óta 

nem találkoztam vele. Istenemre mondom, ez az igazság. 

– A kiskutya – tanácsolja Benton, s Lucy azt fontolgatja, kitépi a 

készüléket a füléből. 

– Azt hiszed, azért ölték meg a lányodat, mert a belbiztonságiaknak 

szaglászol? – Lucy tudja a választ, de azt akarja, a férfi mondja ki. – 

Ugyan már, Frank! Mondd el az igazságot! Ne nehezítsd meg a saját 

helyzetedet! 

– Megölték – ismétli a férfi. – Nem hiszem el. 

– Pedig jobban tennéd, mert így történt. 

– Az nem lehet igaz. 

– Ki látogatott el hozzátok játszadozni? Ismered Edgar Allan Pogue-

ot? A házatok mögött élő fickót? Aki ott lakott, ahol egykor Mrs. 

Arnette. 

– Ismertem az öregasszonyt – válaszolja. – A betegem volt. 

Hipochonder. Átkozott púp az ember hátán, tényleg. 

– Ez nagyon fontos – szólal meg Benton, mintha Lucy nem tudná 

maga is. – Kezd bízni benned. Legyél a barátja! 

– Richmondban volt a beteged? – kérdezi Lucy Dr. Paulssont, és a 

legutolsó dolog, amit akar az az, hogy a barátja legyen, de ellágyul, és 

úgy tesz, mintha érdekelné a férfi. – Mikor? 

– Hogy mikor? Ó, istenem. Egy örökkévalósággal ezelőtt. 

Tulajdonképpen tőle vettem a házunkat. Egy rakás richmondi háznak 

volt a tulajdonosa. A századfordulón a családja tulajdonában állt az 

egész átkozott negyed, egyetlen hatalmas birtok volt, amit aztán 

felosztottak a családtagok között, s végül így került eladásra. Potom 

pénzért vettem tőle. Tényleg igen előnyös vétel volt. 
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– Úgy tűnik, nem kedvelted túlságosan – mondja Lucy, mintha ő és 

Dr. Paulsson jól megértenék egymást, mintha az orvos nem molesztálta 

volna néhány perccel korábban. 

– Akkor jött át hozzánk a rendelőbe, amikor csak akart. Igazi púp az 

ember hátán, az volt. Mindig nyavalygott. 

– Mi történt vele? 

– Meghalt. Nyolc, talán tíz évvel ezelőtt. Már régen. 

– Miben? – kérdezi Lucy. – Miben halt meg? 

– Beteg volt, rákos. Otthon halt meg. 

– Részleteket! – követeli Benton. 

– Mit tudsz róla? – kérdezi Lucy. – Egyedül volt, amikor meghalt? 

Nagy temetése volt? 

– Miért kérdezi ezeket? – néz fel rá Dr. Paulsson a székből. Látszik 

rajta, hogy jobban érzi magát, mert Lucy barátságos. Nyilvánvaló. 

– Talán összefüggésbe hozható Gilly halálával. Olyan dolgokat is 

tudok, amiket te nem. Hadd legyek én, aki kérdez! 

– Óvatosan – figyelmezteti Benton. – Tartsd közel magadhoz. 

– Nos, akkor kérdezzen! – mondja Dr. Paulsson alamuszian. 

– Elmentél a temetésére? 

– Nem emlékszem, hogy lett volna neki. 

– Kellett, hogy legyen temetése – válaszolja Lucy. 

– Gyűlölte istent, őt hibáztatta minden nyűgéért és nyavalyájáért, 

azért, hogy senki nem akar vele lenni, ami tökéletesen érthető lett volna 

magának is, ha ismeri. Milyen egy gusztustalan öregasszony volt! 

Egyszerűen elviselhetetlen. Nem fizetnek eleget azért az orvosoknak, 

hogy a hozzá hasonló embereket is kezeljek. 

– Otthon halt meg? Rákos volt, és teljesen egyedül halt meg otthon? 

– kérdezi Lucy. – Nem részesült hospice-ellátásban? 

– Nem. 

– Gazdag nő, aki teljesen magára hagyatva, egyedül hal meg otthon, 

mindenféle orvosi kezelés nélkül? 
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– Többé-kevésbé. Miért számít mindez? – Az orvos tekintete ide-oda 

vándorol a rendelőben, egyszerre éberebb és magabiztosabb. 

– Nagyon sokat számít. A saját helyzetedet javítod csak vele. Nem is 

kicsit – Lucy egyidejűleg biztatja és fenyegeti a férfit. – Látni akarom 

Mrs. Arnette kórtörténetét. Mutasd meg! Kérd le az anyagokat a 

számítógépedre! 

– Már régen megszabadultam az anyagától. Meghalt. – Gúnyos 

tekintettel néz fel Lucyre. – Az a vicces a drága Mrs. Arnette 

történetében, hogy felajánlotta a testét a tudomány számára, mert nem 

akart temetést, mert gyűlölte istent, és ennyi. Gondolom, valami 

szerencsétlen medikusnak kellett dolgoznia az öreg szukán. Korábban 

többször is eszembe jutott ez, és teljes szívemből sajnáltam a 

szerencsétlen medikust, akit balszerencséje arra kárhoztatott, hogy az ő 

elfonnyadt, csúf, vén tetemén dolgozzon. –Most már higgadtabb és még 

magabiztosabb, s minél tovább nő az önbizalma, annál jobban gyűlik 

Lucyben a gyűlölet. 

– A kiskutya – ismétli Benton a fülében. – Kérdezz rá! 

– Mi történt Gilly kiskutyájával? – kérdezi Lucy Dr. Paulssont. – A 

feleséged azt mondja, hogy eltűnt a kiskutyájuk, és neked is volt hozzá 

valami közöd. 

– Már nem a feleségem – mondja, s tekintete merev, hideg lesz. – És 

soha nem is volt kutyája. 

– Cukorka – mondja Lucy. 

A férfi felpillant rá, s valami megcsillan a szemében. 

– Hol van Cukorka? – kérdezi Lucy. 

– Csupán két Cukorkát ismerek: az egyik Gilly, a másik pedig én 

vagyok – mondja, s önelégült mosoly terül szét az arcán. 

– Ne viccelődj velem! – figyelmezteti Lucy. – Semmi humoros nincs 

ebben a helyzetben. 

– Suz hív Cukorkának engem. Mindig is így hívott, én pedig Gillyt 

hívtam így. 
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– Itt a válasz – mondja Benton. – Ennyi elég. Gyere ki! 

– Nincs semmilyen kiskutya – mondja Dr. Paulsson. – Ez egy rakás 

szarság. – Egyre jobban beleéli magát a beszélgetésbe, s Lucy előre 

látja, mi következik. – Ki maga? – kérdezi. – Adja ide a tollat! – feláll a 

székről. – Csak valami ostoba kislány vagy, akit ideküldtek, hogy 

megzsaroljon, nem igaz? Azt hiszed, pénzt kapsz majd ezért. Ugye te is 

látod, milyen esztelenül nevetséges gondolái ez? Add ide a tollat! 

Lucy mozdulatlanul áll, keze készenlétben az oldala mellett. 

– Gyere ki! – utasítja Benton. – Most. 

– Szóval néhány cicalány összedugta a fejét abban a reményben, 

hogy szerezhet pár dollárt! – Megáll Lucy előtt, aki pontosan tudja, mi 

következik. 

– Kifelé! – hallja Benton nyomatékos hangját. – Vége! 

– A kamerát akarod? – kérdezi Lucy Dr. Paulssontól – Vagy a 

mikrofelvevőt? – Neki nincs felvevője, Bentonnak van. – Tényleg 

ezeket akarod? 

– Úgy tehetnénk, mintha soha nem került volna sor erre a 

beszélgetésre – mosolyog rá Dr. Paulsson. – Add ide őket! Megkaptad 

az információt, amit akartál, nem igaz? A többit pedig szépen 

elfelejtjük, add ide őket! 

Lucy megpaskolja az övtáskájára rögzített tápegységet, s a hozzá 

kapcsolódó drótot, ami egy apró lyukon keresztül van bevezetve 

repülősruhája belsejébe. Megnyom egy gombot, s lekapcsolja a tápot. 

Benton képernyője elsötétült. Ettől a pillanattól fogva mindent hall, és 

beszélni is tud Lucyvel, de nem lát semmit. 

– Ne tedd! – hallatszik Benton hangja a fülében. – Tűnj el onnan! 

Azonnal! 

– Cukorka – gúnyolódik Lucy Dr. Paulssonnal. – Milyen vicces! El 

sem tudom képzelni, hogy van valaki, aki Cukorkának hív. Ez undorító. 

Ha a kamerát és a felvevőt akarod, gyere és vedd el őket! 
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A férfi ráront, és egyenesen Lucy öklébe szalad. A következő 

pillanatban kicsúszik alóla a talaj, s ő nagy nyögéssel meg kiáltással 

elterül a padlón. Lucy a következő másodpercben már a hátán van, az 

egyik térde a jobb kezét, bal keze pedig a férfi balját szegezi a földre. 

Az orvos karja kicsavarodott, s fájdalmas bilincsbe került a háta mögött. 

– Engedjen el! – kiabál. – Ez fáj! 

– Lucy! Ne! – Benton minden tőle telhetőt megtesz, hogy 

visszatartsa, ám a nő nem hallgat rá. 

Megragadja Dr. Paulsson haját a tarkójánál, közben súlyosan zihál, 

saját haragját ízlelgeti, s hajánál fogva felemeli a férfi fejét. 

– Remélem, szépen telt a délelőttöd. Cukorka! – rántja hátra a férfi 

fejét a hajánál fogva. – Ki kellene loccsantanom a perverz agyadat! A 

saját lányodat molesztálod? És hagyod, hogy a többi perverz is 

megtegye, amikor elmennek hozzád játszani? A saját szobájában 

molesztáltad közvetlenül azelőtt, hogy tavaly nyáron kiköltöztél? – A 

padlóhoz löki a fejét, és erősen odaszorítja, mintha bele akarná fojtani a 

hófehér mozaikpadlóba. A férfi arca eltorzul, olyan erővel nyomódik a 

földhöz. – Hány életet tettél tönkre, te kibaszott rohadék? – A padlóhoz 

veri a fejét, elég erősen ahhoz, hogy emlékeztesse, könnyedén 

kiloccsanthatná az agyvelejét. A férfi felröffen, aztán élesen felkiált. 

– Lucy, hagyd abba! – hasít Benton hangja élesen a dobhártyájába. – 

Azonnal tűnj el onnan! 

Lucy nagyot pislant, hirtelen tudatára ébred annak, mit tesz. Nem 

ölheti meg. Nem szabad megölnie. Leszáll róla. Elkezdi rugdosni a 

fejét, de aztán erőt vesz magán. Hangosan zihál, szakad róla a verejték, 

elhátrál az orvostól, bár továbbra is rúgni akarja, halálra akarja verni, és 

könnyedén meg is tudná tenni. 

– Ne mozdulj! – vicsorog, s tovább hátrál tőle, a szíve ki akar 

szakadni a mellkasából, úgy dobog, amikor rádöbben, milyen nagyon 

meg akarja ölni az előtte fekvő embert. – Maradj ott a földön, és ne merj 

megmozdulni! Ne mozdulj! 
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Odanyúl a pulthoz, felkapja a hamis repülési űrlapokat, majd az 

ajtóhoz hátrál és kinyitja. A férfi a földön fekszik, nem mozdul, arca a 

padlón. Vér csepeg az orrából, s vörösre festi a fehér mozaiklapokat. 

– Neked véged – közli még Lucy az ajtóból, s azon tűnődik, vajon 

hova tűnhetett a húsos nő, a titkárnő. Kinéz a lépcsősor felé, de senkit 

nem lát. A ház tökéletesen csendes, s ő egyedül van Dr. Paulssonnal, 

pont úgy, ahogy a férfi előre eltervezte. – Neked annyi! Szerencsésnek 

mondhatod magad, hogy nem haltál meg – mondja még, s becsukja 

maga mögött az ajtót. 
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46. 

A kiképzőtábor szűk utcáin öt ügynök oson célzólencsével és taktikai 

lámpákkal kiegészített kilenc milliméteres Berelta Storm gépfegyverrel, 

különböző irányokból az apró gipsz- és cementvakolatú ház felé. 

A ház öreg és rossz állapotú, s a kicsi, gondozatlan kertet csiricsáré, 

felfújt műanyag télapók, hóemberek és kandiscukrok tarkítják. A 

pálmafákról színes lampionok csüngnek petyhüdten. A házban kutya 

ugat megállás nélkül. Az ügynökök mellkasukon keresztbe vetett 

katonai hevederen viselik a Stormokat, melyek így elállnak a testüktől, s 

a csöveket negyvenöt fokos szögben fordítják a föld felé. Feketében 

vannak, bár nem viselnek golyóálló mellényt, ami szokatlan egy 

bevetésen. 

Rudy Musil nyugodtan várakozik a házban, a felfordított asztalok és 

a székek magasra tornyosuló barikádja mögött, amely eltorlaszolja a 

konyhába vezető keskeny ajtót. Terepnadrágot és edzőcipőt visel, és egy 

AR-15-tel van felfegyverkezve, ami nem pehelysúlyú felderítő fegyver, 

mint a Storm, hanem hatalmas tűzerejű harci eszköz, ötvencentis csővel, 

ami akár száz méter távolságból is kiiktatja az ellenséget. Nincs 

szüksége olyan fegyverre, ami megtisztítja a házat, mivel ő van a 

házban. Elindul az ajtótól a mosogató feletti törött ablak felé, s kinéz 

rajta. A háztól mintegy negyvenöt méternyire mozgást észlel az egyik 

szemeteskuka mögött. 

Az AR-15-öst a mosogató szélére teszi, a csövet pedig a korhadt 

ablakpárkányra támasztja. A célzókörben meg is találja első áldozatát, 

aki a kuka mögött kucorog, fekete ruhás testéből csupán parányi sáv 
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látható. Rudy meghúzza a ravaszt, a fegyver pedig felropog, az ügynök 

felsikolt. Ebben a pillanatban egy másik ügynök tör ki a semmiből, s 

vágódik hasra az egyik pálmafa mögött a porban, de Rudy őt is leszedi. 

Ez az ügynök nem sikolt és egyéb, Rudy által hallott hangot sem hallat, 

s a férfi az ablaktól az ajtót elzáró barikád felé indul. Mérgesen 

rugdossa és lökdösi el az asztalokat meg a székeket az útjából. Saját 

barikádját rombolja le, majd kiront a ház elülső részébe, ahol kitöri a 

nappali ablakát, és tüzelni kezd. Öt percen belül valamennyi ügynököt 

lemészárolja gumilövedékkel, ám azok egyre csak jönnek, egészen 

addig, amíg a rádióján utasítást nem ad nekik a megállásra. 

– Reménytelenek vagytok – szól bele a rádióba, miközben szakad 

róla a víz a pici épületben, amelyet a kiképzőtáborban rajtaütési 

szimulációkra használnak. – Halottak vagytok. Kivétel nélkül 

mindannyian. Megbuktatok. 

Kilép a ház elé, ám ahogy a feketébe öltözött ügynökök a karácsonyi 

pompával díszített udvar felé haladnak, Rudy kénytelen bizalmat 

szavazni nekik. Legalább nem mutatják a fájdalmukat, és tisztában van 

azzal, hogy pokolian fáj, amikor a gumilövedékek becsapódtak 

védőfelszerelés nélküli testükre. Akit elégszer meglőnek gumigolyóval, 

az egy idő után össze akar omlani, a földre kuporodni és óbégatni, mint 

egy kisgyerek, de legalább ez a halom újonc keménykötésű és képes 

állni a fájdalmat. Lenyom egy kisméretű távirányítót, és a kutyaugatást 

rögzítő CD a házban leáll. 

Rudy az ajtóban áll, és végignéz az ügynökökön. Erősen zihálnak, 

izzadnak, és haragszanak önmagukra. 

– Mi történt? – kérdezi Rudy. – Pofonegyszerű a válasz. 

– Elcsesztük. – válaszolja az egyik ügynök. 

– Miért? – kérdezi Rudy, s maga mellé támasztja fegyverét. Az 

izzadság cseppekben csordogál le izmos, csupasz mellkasáról, s 

napbarnított, szép formájú karján kidagadnak az erek. – Egyetlen 
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választ várok. Egyetlen dolgot csináltatok, ami miatt most 

valamennyien halottak vagytok. 

– Nem számítottunk arra, hogy harci fegyver van nálad. Úgy véltük, 

puskával vagy kézifegyverrel fogsz támadni – veti fel az egyik 

ügynöknő, s ruhája ujjába törli az arcát, és még mindig erősen zihál a 

megemelkedett adrenalinszinttől meg a fizikai megerőltetéstől. 

– Soha nem bocsátkozunk feltételezésekbe – válaszolja Rudy 

hangosan, hogy az egész csoport hallja. – Lehet, hogy egy teljesen 

automata gépfegyver van nálam idebent. Lehet, hogy ötven-kaliberes 

golyók. De ezenkívül elkövettetek egy végzetes hibát. Gyerünk! 

Tudjátok ti is, hogy mit. Már beszéltünk róla. 

– A főnökkel szálltunk szembe – mondja valaki, s a többiek 

felnevetnek. 

– Kommunikáció – hangsúlyozza Rudy lassan. – Te, Andrews! – néz 

arra az ügynökre, akinek fekete gyakorlóruhája csupa por. 

– Amint bekaptad azt a golyót a bal válladba, figyelmeztetned kellett 

volna a társaidat, hogy a ház mögül, a konyhaablakból támadok. 

Megtetted? 

– Nem, uram! 

– Miért nem? 

– Gondolom, még soha nem lőttek le eddig, uram! 

– Fáj, nem igaz? 

– Pokolian, uram! 

– Helyes. És nem számítottál rá. 

– Nem, uram! Senki nem mondta, hogy valódi lövedékekkel leszünk 

lelőve. 

– Pedig ezért vagyunk itt a „Fájdalom és szenvedés táborában” – 

mondja Rudy. – Amikor valami rossz történik a valós életben, többnyire 

nem kapunk róla előzetes tájékoztatást, vagy igen? Szóval találat ért, és 

fájt, mint a fene, majd beszartál a rémülettől, s mindennek 
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eredményeképpen nem figyelmeztetted a társaidat a rádiódon. Ezért 

pedig mindenki meghalt. Ki hallotta a kutyát? 

– Én – válaszolja néhány ügynök. 

– Van egy kibaszott kutya, ami a belét is kiugatja! – magyarázza 

Rudy türelmetlenül. – Bekapcsoltátok a rádiót, és tudattátok a 

többiekkel? Az a rohadt kutya ugat, így a házban a fickó tudja, hogy 

jövünk. Dereng valami talán? 

– Igen uram! 

– Végeztünk – bocsátja el őket Rudy. – Tűnjetek el innen! Rendbe 

kell hoznom magam a temetésetekre. 

Visszamegy a házba, és becsukja az ajtót. Rádiótelefonja már kétszer 

is vibrált, mialatt az újoncokkal beszélt, s most ellenőrzi, ki kereste. 

Mindkét hívás informatikus zsenijétől jött, s visszahívja: 

– Mi újság? – kérdezi Rudy. 

– Úgy tűnik, hogy a fickód kezd kifogyni a Prednisolonból. 

Legutoljára huszonhat nappal ezelőtt váltotta ki a receptjét. – Megadja 

Rudynak a címet és a telefonszámot. 

– Az a baj csupán – válaszolja Rudy –, hogy szerintem már nincs 

Richmondban. Így most azt kell kitalálnunk, honnan a pokolból szerzi 

be legközelebb a gyógyszerét. Feltéve, hogy vesződik vele. 

– Minden hónapban ugyanabban a Richmondi gyógyszertárban 

váltotta ki a receptjét. Szóval úgy néz ki, szüksége van az anyagra, vagy 

legalábbis ezt hiszi. 

– Az orvosa? 

– Dr. Stanley Philpott. – Az ő számát is megadja Rudynak. 

– Nincs valami adatunk arról, hogy máshol is váltott volna be 

receptet? Például Dél-Floridában. 

– Csak Richmondban, pedig országosan néztem utána. Ahogy 

mondtam, öt nap múlva ki kell váltania a legutóbbi receptjét, és akkor 

vége a szerencséjének. Feltéve, hogy nincs valami más forrása, ahonnan 

beszerezhetné. 
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– Jó munka! – dicséri meg Rudy az emberét, s kinyitja a konyhában a 

hűtő ajtaját, és felkap egy palack vizet. – A többit már intézem én. 
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47. 

A magánrepülők pöttömnyi játékoknak tűnnek a nedves, fekete 

aszfalt körül magasodó óriási, fehér hegyek mellett. Egy kezeslábast és 

fülvédőt viselő műszerész narancssárga elterelőkúppal integetve 

navigálja a sivító motorú, am már csak lassan gördülő Beach Jetet. A 

privát terminálban Benton hallja, hogy megérkezett Lucy gépe. 

Vasárnap délután van Aspenben, és szőrmebundát viselő gazdag 

emberek a gazdagok tipikus poggyászával mozgolódnak körülötte, 

kávéznak meg almabort isznak a hatalmas kandalló közelében. Hazafelé 

tartanak, s a késések miatt panaszkodnak, mert elfelejtették már, milyen 

is kereskedelmi járatokkal utazni, már ha egyáltalán megtapasztaltak 

valaha ezt a fajta szolgáltatást. Aranyórákat és hatalmas gyémántokat 

villogtatnak, napbarnítottak és gyönyörűek. Néhányuk kutyával utazik, 

melyek gazdáik repülőihez hasonlóan mindenféle méretet és fajtát 

képviselnek, természetesen a legjobb minőségben, ami pénzzel 

beszerezhető. Benton figyeli, amint a repülőgép ajtaja kinyílik, és a 

lépcsősor leereszkedik. Lucy siet le rajta, saját maga hozza a 

poggyászát, sportos kecsességgel és magabiztossággal, cseppnyi 

tétovázás sem érződik rajta; mindig tudja, hova tart, még akkor is, ha 

nincs joga tudni. 

Nincs joga itt lenni. Megmondta neki, hogy ne jöjjön. Amikor a lány 

felhívta, azt mondta neki, hogy: „Ne, Lucy! Ne gyere ide! Ne most, ez 

nem a megfelelő idő!” 

Nem vitatkoztak. Órákon keresztül tehették volna, ám egyikük 

temperamentuma sem alkalmas a nézeteltérések feletti elnyújtott, 
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értelmetlen nyavalygásra, ami tele van érzelemvezérelt kitörésekkel és 

dagályos szószaporításokkal. Nem, már egyikük sem alkalmas 

ilyesmire, így gyors és váratlan villámcsapásokkal szokták lerendezni a 

vitát. Benton nem biztos abban, hogy örül annak a felismerésnek, 

miszerint az idő múlásával Lucyben és benne egyre több a közös vonás, 

de kétségtelenül így van. Egyre világosabbá válik előtte, és agya 

analitikus része, amely pillanatnyi szünet nélkül válogat, rendszerez és 

címkéz, már eltűnődött azon, vagy tán le is vonta azt a következtetést, 

hogy talán a közte és Lucy közötti hasonlóságok magyarázhatják a 

kapcsolatát Kayjel, már amennyire azt meg lehet magyarázni. 

Végtelenül és feltétel nélkül szereti az unokahúgát. Benton soha nem 

értette igazan, hogy miért szereti Kay végtelenül és feltétlenül. Most 

talán kezdi érteni. 

Lucy a vállával belöki az ajtót, és belép, mindkét kezében egy egy 

sporttáska. Meglepetten veszi észre Bentont. 

– Gyere! Hadd segítsek! – veszi el az egyik táskát Benton. 

– Nem számítottam arra, hogy kijössz – mondja Lucy. 

– Nos, itt vagyok. És minden jel szerint úgy tűnik, te is. Hozzuk ki a 

helyzetből a lehető legjobbat! 

A szőrmebundákban és irhakabátokban felvonuló gazdagok tán úgy 

vélhetnék, hogy Benton és Lucy egy boldogtalan pár, az előbbi a 

gazdag, idősebb férfi, az utóbbi pedig a gyönyörű, fiatal barátnő vagy 

feleség. Átfut az agyán, hogy néhányan talán azt hihetnék, hogy Lucy a 

lánya, ám ő nem úgy viselkedik vele, mintha az apja lenne. Ami azt 

illeti úgy sem, mintha a szeretője lenne, ám ha fogadnia kellene rá, arra 

tenné inkább a tétet, hogy az őket esetleg megfigyelő tipikus gazdag 

párnak tartja őket. Noha nem visel szőrmét, sem aranyat, és nem is néz 

ki gyanúsan gazdagnak, de a gazdagok felismerik a hasonszőrűeket, s 

Bentont a gazdagság aurája lengi körül, mert gazdag, nagyon gazdag. 

Évekig élt néma csendben és láthatatlanul. Számos év telt el, amíg 

semmit nem gyűjthetett, csak álmokat, terveket és pénzt. 
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– Béreltem autót – mondja Lucy, miközben végigsétálnak a 

terminálon, amely leginkább kisebbfajta vidéki szálláshelyre hasonlít, 

melyben túlnyomórészt a fa és a kő dominál, bőrhuzatos bútorokkal, 

amolyan vadnyugati stílusban. Az épület előtt hatalmas, szárnyát kitáró, 

két lábon ágaskodó bronz sas szobra magasodik. 

– Menj hát akkor a bérelt kocsiért! – mondja Benton, s lélegzete 

halvány füstfátyolként libeg a sziporkázó, ám csípős levegőben. – 

Találkozunk a Gesztenye-harangnál. 

– Tessék? – torpan meg Lucy, ahogy a forgóajtón keresztül kiérnek 

az épület elé, ám tudomást sem vesz a hosszú kabátban és 

cowboykalapban pompázó hordárokra. 

Benton kemény, napbarnította, jóvágású arca felé fordul. Először a 

férfi szeme húzódik mosolyra, aztán a szája is kissé, mintha jól 

szórakozna valamin. A feljárón áll, a hatalmas sas mellett, s tetőtől 

talpig végigméri Lucyt. A lány csizmát, terepnadrágot és sídzsekit visel. 

– Az én autómban van hótalp – mondja Benton. 

Szeme Lucyébe fúródik, s a szél meglebbenti a lány haját, amely 

hosszabb, mint amikor utoljára látta, s a mélybarnát vöröses árnyalat 

színezi, mintha tűz simítana rajta végig. A hideg pírt varázsol az arcára, 

s Benton mindig is úgy gondolta, hogy Lucy szemébe nézni olyan, 

mintha valaki egy nukleáris reaktor magjába nézne bele, vagy egy aktív 

vulkánba, vagy ezt láthatta Ikarosz, amikor a nap felé repült. Lucy 

szeme a fény és illékony hangulata változásaival színeződik. Ebben a 

pillanatban ragyogó zöld. Kay szeme kék. Az övé is épp ilyen intenzív, 

csak másképp. Az ő szemének árnyalatai finomabbak, összetettebbek, s 

tekintete néha olyan lágy, mint a ködpára, máskor pedig keményebb az 

acélnál. Ebben a pillanatban jobban hiányzik neki, mint azt valaha is el 

tudta volna képzelni. Ebben a pillanatban Lucy friss kegyetlenséggel 

hozta ismét felszínre a fájdalmát. 

– Úgy gondoltam, sétálunk és beszélünk egyet – mondja Lucynek, s 

ahogy a parkoló felé haladva bejelenti elképzelését, az nem képezi alku 
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tárgyát. – Először ezt kell tennünk. Szóval találkozunk odafent a 

Gesztenye-harangnál, ahol a motoros szánokat lehet kölcsönözni, tudod, 

ahol az út le van zárva. Bírni fogod a magasságot? Ritka a levegő. 

– Elég sok mindent tudok a levegőről – mondja Lucy, ám Benton 

hátának csupán, mert a férfi már otthagyta, s útjára indult. 
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4058. 

Az ösvény mindkét oldalát vastag hótakaróval borított hegyek 

szegélyezik, s a késő délutáni árnyékok mélyen és hosszan terülnek el a 

tájon; jobbra tőlük a gerincen már havazik. Fél négy után nincs értelme 

síelni vagy hótalpazni, mert a sötétség hamar leszáll a Sziklás-hegység 

felett, s mostanra az út, amin haladnak, kezd lefagyni, s a levegő is 

maróan hideg. 

– Hamarabb vissza kellett volna fordulnunk – mondja Benton, s a 

hótalpa elé szúrja a sílécet. – Ketten együtt veszélyesek vagyunk. Soha 

nem tudjuk, mikor kell abbahagyni. 

Lucy nem örül annak, hogy visszafordultak a negyedik 

lavinajelzőnél, ahol végül Benton azt javasolta, hogy álljanak meg, 

miután kitartóan végighótalpazták az utat fel, a Gesztenye-tóhoz, csak 

azért, hogy alig fél mérfölddel azelőtt visszaforduljanak, hogy 

megláthatták volna a tavat. Még így is alig fognak leérni az autóikhoz 

azelőtt, hogy túl sötét lenne ahhoz, hogy bármit is lássanak, s már most 

fáznak és éhesek. Még Lucy is ki van merülve. A világ minden 

kincséért sem ismerné el, de Benton látja, hogy megviseli a magasság; 

mozgása jelentősen lelassult és nehezére esik a beszéd. 

Néhány percen keresztül csak hótalpaik csikorognak a Gesztenye-

patak utat borító kérgesedő hótakarón, s ez adja az egyetlen hangot a 

környéken, no meg a gumiabroncsok által kitaposott ösvény jegesedő 

felszínét átroppantó síbotok jellegzetes nesze. Lélegzetük meglehetősen 

párás már, ám viszonylag csendes, és Lucy is csak néha-néha vesz egy-
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egy hatalmas lélegzetet. Minél többet beszéltek Henriről, annál többet 

gyalogoltak, és mindkettejük érdekében mentek ilyen messze. 

– Sajnálom – mondja Benton, s a hótalp alumíniumkerete jégnek 

koccan. – Hamarabb vissza kellett fordulnunk. Sem csokoládé, sem víz 

nincs nálam. 

– Kibírom – mondja Lucy, aki rendes körülmények között 

könnyedén tudja a férfival tartani a lépést, több mint könnyedén. 

– Azok a vacak kis repülők. Nem ettem semmit. Futottam és 

bicikliztem. Egy csomó dolgot elintéztem. Nem gondoltam volna, hogy 

sok lesz. 

– Mindig elfelejtem, amikor idejövök – válaszolja a férfi, megfordul, 

és a tőlük jobbra kibontakozó hóvihart tanulmányozza, amely 

ráereszkedik a fehér csúcsokra, lassan mozogva feléjük, mintha csak 

köd lenne. Talán egymérföldnyire lehet tőlük, és nagyjából háromszáz 

méterrel felettük. Nagyon reméli, hogy leérnek a kocsikhoz, mielőtt 

havazni kezd. Az utat nem lehet eltéveszteni, csak egy irányba, lefelé 

tudnak menni. Nem fognak meghalni. 

– Ezt nem fogom elfelejteni – zihálja Lucy. – Legközelebb enni 

fogok előtte. És talán nem hótalpazok közvetlenül azután, hogy 

leszálltam a repülőről. 

– Sajnálom – mondja újra Benton. – Néha elfelejtem, hogy neked is 

vannak korlátaid. Nagyon könnyű megfeledkezni erről. 

– Az utóbbi időben úgy tűnik, egyre több van belőlük. 

– Ha megkérdeztél volna, elmondtam volna neked, hogy ez fog 

történni. – Maga elé nyújtja a síbotot, leszúrja és lép. – De nem hittél 

volna nekem. 

– Hallgatok rád. 

– Nem azt mondtam, hogy nem hallgatsz rám. Azt mondtam, nem 

hitted volna el. Ebben az esetben nem tetted volna. 

– Talán igazad van. Milyen messze vagyunk még? Melyik jelzőnél 

vagyunk? 
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– Utálom, hogy ezt kell mondanom, de csak a harmadiknál. Még 

hátravan néhány kilométer – válaszolja Benton. Felnéz a vastag, 

kékesfekete viharfelhőre. Mindössze néhány perc alatt jócskán lejjebb 

ereszkedett, és a hegyek felső fele már beleveszett, ráadásul a szél is 

feltámadt. – Azóta ez megy, amióta megérkeztem – folytatja. – Szinte 

mindennap esik, rendszerint késő délután, tizenkét-tizenöt centimétert. 

Amikor célponttá válsz, képtelen vagy az objektivitásra. Mint a katonák, 

mi is hajlunk arra, hogy ugyanúgy tárgyiasítsuk azokat, akiket 

üldözünk, mint ahogy ők tárgyiasítják az áldozataikat. Teljesen más a 

helyzet, ha mi vagyunk objektíválva, amikor mi vagyunk az áldozatok, 

és Henri számára te tárgy vagy. Bármennyire is gyűlölöd ezt a szót: 

áldozat vagy. Még azelőtt tárgyiasított téged, hogy találkoztatok volna. 

Elbűvölted és birtokolni akart. Pogue is tárgyiasított téged, csak 

másképpen. A saját indokai miatt, melyek különböznek Henri 

indokaitól. Ő nem akart veled aludni vagy veled élni vagy veled lenni. 

Ő csak bántani akar. 

– Tényleg azt hiszed, hogy rám vadászik, nem pedig Henrire? 

– Igen. Te vagy a választott áldozat. Te vagy a tárgy. – Szavainak a 

síbot koppanása és a hótalpak csattanása ad hangsúlyt. 

– Nem bánod, ha pihenünk egy percet? – Neki nincs rá szüksége, de 

biztosan tudja, hogy Lucynek igen. 

Megállnak, s nagy, fehér felhőket fújva a térdükre támaszkodva 

pihegnek, s figyelik, ahogy tőlük jobbra, mintegy másfél kilométernyire 

a hóvihar bekebelezi a hegyeket, s a túlterhelt felhő most már az ő 

szintjükön kúszik tovább. 

– Nem adok neki fél órát sem – mondja Benton, aztán lekapja 

napszemüvegét és elteszi síkabátja zsebébe. 

– Baj közeleg – mondja Lucy. – Milyen szimbolikus! 

– Ezért jó kijönni ide, vagy az óceánhoz. A természet más 

perspektívába helyezi a dolgokat, és kétségkívül van mondanivalója – 

válaszolja, ahogy a hegyeket fojtogató szürke, ködös felhőket bámulja, 

tudva, hogy a belsejükben már erősen havazik, s hamarosan ez fog 
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történni ott is, ahol most állnak. – Baj közeleg. Attól tartok, igazad van. 

Valami mással fog próbálkozni, ha nem állítjuk meg. 

– Remélem, ezúttal nálam próbálkozik. 

– Ne reméld ezt, Lucy! 

– De igen – mondja a lány, és újra elindul. – A lehelő legszebb 

dolog, amit velem tehetne, az lenne, ha nálam próbálkozna. En lennék a 

legutolsó dolog, amivel megpróbálkozik. 

– Henri is meglehetősen jól tud vigyázni magára – emlékezteti Lucyt 

Benton, ahogy hosszú, biztos léptekkel halad előre, egyik hótalpat a 

másik után süllyesztve a kérgesedő hótakaróba. 

– De nem annyira, mint én. Közel sem annyira. Elmesélte neked, 

hogy mit csinált a kiképzőtáborban? 

– Nem hiszem. 

– Meglehetősen kíméletlenek vagyunk, amikor a Gavin de Becker 

stílusú harci támadást szimuláljuk – válaszolja Lucy. –Egyetlen 

résztvevő sem tudja, mire számítson, ami így helyénvaló, mivel a valós 

életben sem tudjuk, mi vár ránk. Szóval, miután a harmadik alkalommal 

uszítjuk rájuk a rendőrkutyákat, kissé meg szoktak lepődni. A kutyák 

rájuk vetik magukat, csakhogy ezúttal nincs rajtuk szájkosár. 

Természetesen Henri is ki volt tömve védőruhával, de amikor 

rádöbbent, hogy a kutyán nincs szájkosár, teljesen kiborult. Sikoltozni 

kezdett, és futásnak indult, így a kutya a földre döntötte. Zokogott, és 

félőrülten hajtogatta, hogy kilép. 

– Sajnálom, hogy nem tette. Ott a második jelzőtábla! – A férfi 

síbotjával egy lavinajelző táblára mutat, melyen hatalmas kettes virít. 

– Túltette magát rajta – folytatja Lucy, ahogy Benton kitaposott 

nyomában lépked, mert így könnyebb. – És túljutott a gumilövedékeken 

is. De azt sem szerette túlságosan. 

– Őrültnek kell lenni ahhoz, hogy valaki szeresse. 

– Volt már néhány eszement újoncom, akiknek tetszett. Talán én is 

közéjük tartozom. Pokolian fáj, de hamar elmúlik. Miért sajnálod, hogy 
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nem lépett ki? Azt hiszed, ezt kellene tennie? Úgy értem, nos tudom, 

hogy nekem kellene kirúgnom. 

– Azért, mert megtámadták a házadban? 

– Tudom. Nem rúghatom ki. Beperelne. 

– Igen – mondja Benton. – Azt hiszem, tényleg ki kellene lépnie. A 

pokolba is, igen! – néz hátra Benton Lucyre. – Amikor átvetted a Los 

Angeles-i rendőrségtől, a látásodat akkora hegyek homályosították el, 

mint amiket ott látsz magad előtt. – A nyomaték kedvéért a viharfelhő 

felé mutat. – Lehet, hogy elég jó volt zsarunak, de a ti szinteteket 

messze nem üti meg, és pokolian remélem, még azelőtt kilép, hogy 

valami igazán rossz dolog történne. 

– Rendben – mondja Lucy gyászosan egy adag párafelhő kíséretében. 

– Igazán rossz. 

– Senki nem halt meg. 

– Eddig – válaszolja Lucy. – Te szent isten, ez kikészít! Mindennap 

ezt csinálod? 

– Többé-kevésbé. Ahogy az időm engedi. 

– Könnyebb lefutni egy fél maratont. 

– Ha olyan helyen teszed, ahol van oxigén a levegőben – válaszolja 

Benton. – Ott van az egyes jelzőtábla! Az egyes és a kettes közel van 

egymáshoz, gondolom, örülsz a hírnek. 

– Pogue nem büntetett előéletű. Egyszerűen csak valami lúzer. Nem 

tudom elhinni! – tör ki Lucyből. – Valami lúzer, aki a nagynénémnek 

dolgozott. Miért én? Talán igazából őrá vadászik. Talán Kay nénit 

hibáztatja az egészségi problémáiért, és még isten tudja, miért. 

– Nem – válaszolja Benton. – Téged okol. 

– De miért? Ez őrültség! 

– Igen, többé-kevésbé az, őrültség. De beleillesz önáltató 

gondolkodásába, s csak ennyi az, amit mondani tudok neked, Lucy. 

Büntetni akar téged. Valószínűleg akkor is téged akart bántani, amikor 

Henrire csapott le. Nem tudhatjuk, mi zajlik egy olyan agyban, mint az 
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övé. A logikája saját szabályrendszert követ, semmiben nem hasonlít a 

miénkhez. Azt tudom, hogy pszichózisos, nem pszichopata, 

impulzusvezérelt, nem számító. Felsőbbrendű erőkbe vetett hitvilág 

határozza meg a gondolkodását. Ennyit tudok csak mondani neked. 

Nézd csak, már kezdődik is! – mondja, és hirtelen apró hópelyhek 

kezdenek el kavarogni körülöttük. 

Lucy leveszi védőszemüvegét. A fehér hegyek kontrasztjából 

sötétszürkén, nemes ívű rajzolatban kiemelkedő aspeni fákat ide-oda 

hajlítgatják a szélrohamok. A hóesés gyors ütemben zendít rá, apró, 

száraz pelyhekben zúdul a tájra, s a keresztszél vad forgatagban űzi a 

fagyott vízcseppeket, miközben ők egymás mögött lépegetnek előre a 

lefagyott úton. 
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49. 

Odakint magasra tornyozódik hó a feketefenyőn és Aspen fáinak ágai 

közt. Lucy a harmadik emeleti ablakból is hallja az odalent, a lefagyott 

és hóval borított járdán csikorgó bakancsokat. A St. Regis hosszan 

elterpeszkedő vörös téglás szálloda, amely leginkább az Ajax-hegy 

lábánál kuporgó sárkányra emlékezteti. A felvonók még nem indultak 

be ebben a korai órában, ám az emberek már igen. A hegyek eltakarják 

a napot, és a hajnal egyetlen hatalmas kékesszürke árnyék, melyben a 

sípályákra vagy a buszokhoz igyekvő síelők csikorgó léptein kívül 

semmilyen hang nem hallható. 

A tegnap délutáni eszement túra után fel, a Gesztenyepatak úton, 

Benton és Lucy külön kocsikba szálltak, és külön utakon indultak el. 

Először is a férfi nem akarta, hogy Aspenbe jöjjön, és az biztos, hogy 

soha nem akarta, hogy Henri – akit alig ismert – itt kössön ki, de ilyen 

az élet. S az élet meglepetéseket, furcsaságokat és bosszúságokat rejt 

magában. Henri itt van. És most Lucy is. Benton azt mondta Lucynek, 

hogy nem lakhat nála, ami érthető. Nem akarja, hogy a találkozás 

tönkretegye a Henrinél fáradságos munkával elért eredményeket, 

bármilyen kevés is legyen az, már ha egyáltalán elért nála bármilyen 

javulást is. Ám ma Lucy találkozni fog Henrivel, mégpedig akkor, 

amikor az Henrinek megfelel. Két hét telt el, és Lucy nem bírja tovább, 

nem bírja a bűntudatot és a megválaszolatlan kérdéseket. Akármi is 

legyen Henri, Lucynek a saját szemével kell látnia 

Ahogy a hajnal reggelre vált, megvilágosodik előtte minden, amit 

Benton tett és mondott. Először kirángatta Lucyt az oxigénhiányos 
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terepre, ahol nehezére esett volna túl hamar túl sokat mondani, vagy 

szabad utat engedni félelem szította dühének. Aztán, csupán praktikus 

okokból bár, de elküldte lefeküdni. Lucy már nem gyerek, még akkor 

sem, ha tegnap így bánt vele, de tudja, a férfi törődik vele. 

Mindig is tudta. Mindig jó volt hozzá, még akkor is, amikor Lucy 

gyűlölte őt. 

Beletúr a sporttáskájába, s elővesz egy feszes sínadrágot, pulóvert, 

hosszú, selyem alsóneműt meg egy pár zoknit, s szép rendben kiteríti 

őket az ágyra, a kilenc milliméteres Glockja mellé, melybe tizenhét 

golyós tár való. Akkor választja ezt a fegyvert, amikor beltéri 

önvédelem a célja, amikor kis hatótávolságban akar használni közepes 

tűzerőt, mert eszébe sem jutna hotelszobában kilőni egy 40-és vagy 45-

ös kaliberű lövedéket. Egyelőre fogalma sincs arról, hogy mit fog 

mondani Henrinek, vagy hogy mit érez majd, ha meglátja 

„Ne számíts semmi jóra – tanácsolja önmagának. – Ne várd azt, hogy 

boldog lesz, ha meglát, vagy hogy kedves és udvarias lesz veled.” Lucy 

az ágyon ül s leveszi a nadrágját, majd megragadja a pólóját és áthúzza 

a feje felett. Megáll a teljes alakos tükör előtt, tüzetesen szemügyre 

veszi önmagát, s meggyőződik arról, hogy a kor és a gravitáció nem 

győzedelmeskedett-e még felette. Nem, és ez így van rendjén, mert még 

a harmincat sem töltötte be. 

A teste izmos és vékony, de nem fiúsan, és igazán semmi oka 

panaszra a fizikai megjelenését illetően, ám mint mindig, amikor 

tükörbe néz, most is különös érzés tölti el a tükörképe láttán. Ilyenkor a 

teste idegenné válik számára, különbözik attól, ami odabent van. Nem 

csinosabb vagy csúnyább, csak más, mint amilyennek érzi magát. 

Átsuhan a gondolatai közt, hogy mindegy, hányszor fog szerelmeskedni 

az éleiben, soha nem fogja tudni, hogyan reagál a teste, és mit érez a 

szeretője, amikor a teste hozzáér. Azt kívánja, bárcsak tudná, ám egyben 

örül annak, hogy nem tudja. 
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Jól nézel ki, gondolja, s ellép a tükörtől. „Elég jól nézel ki ahhoz, 

hogy bárkit megszerezz magadnak – gondolja, miközben belép a 

zuhanyfülkébe. – Ám ma nem fog számítani a kinézeted, egy cseppet 

sem. Senkit nem fogsz megérinteni ma – mondja magának, ahogy 

elfordítja a vízcsapot. – Sem holnap. Sem holnapután.” 

– Istenem, mit fogok tenni? – mondja ki hangosan, ahogy forró 

vízcseppek robbannak szét a márványon, placcsannak szét az üvegajtón, 

és szurkálják ezernyi tűként a bőrét. – Mit tettem, Rudy? Mit tettem? 

Kérlek, ne hagyj el! Ígérem, megváltozom. 

Szinte fél életét végigsírta különböző zuhanyfülkékben. Amikor az 

FBI-hoz került, tinédzser volt még; a nyári munkákra meg szakmai 

gyakorlatokra befolyásos nagynénje miatt vették fel, és ő semmit nem 

tudott arról, milyen egy quanticói szálláson aludni, fegyverekkel 

lövöldözni, meg akadálypályákon rohangálni olyan ügynökökkel, akik 

soha nem sírtak, és akik soha nem estek kétségbe vagy legalábbis ő soha 

nem volt ennek tanúja. Azt feltételezte tehát, hogy soha nem is teszik. 

Akkoriban számos mítoszt és legendát elhitt, mert fiatal volt és 

rászedhető, s félelemmel vegyes bámulattal viszonyult a körülötte 

lévőkhöz; s bár ma már több az esze, és tisztábban lát, a kamaszkori 

programozás olyan elhajlásokat okozott benne, amiket nem lehet többé 

kiegyenesíteni. Ha sír – és ezt ritkán teszi –, egyedül sír. Amikor fáj 

neki valami, elrejti. 

Már majdnem teljesen felöltözött, amikor tudatosul benne a csend. 

Halkan káromkodik, és egyszerre őrült kétségbeesés tör rá. Beletúr 

síkabátja zsebébe, ahonnan előkapja a mobilját. Lemerült az 

akkumulátor Tegnap éjjel túl fáradt és túl boldogtalan volt ahhoz, hogy 

a telefonra gondoljon, megfeledkezett róla, és bent hagyta a zsebében 

Ez pedig nem rá vall, annyira nem rá. Rudynak fogalma sincs arról, 

hogy hol van. A nagynénjének sem. Egyikük sem tudja, milyen álnevet 

hasznai éppen, így ha keresnék is a St. Regisben, akkor sem találnák 

meg. Csak Benton tudja, hol van és pillanatnyilag ki is ő, de Lucy 
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számára elképzelhetetlen, hogy így elzárja magát Rudytól, ráadásul 

amatőrség is, a férfi tombolni fog a dühtől. Ez az időszak egyáltalán 

nem alkalmas arra, hogy tovább feszítse a húrt. Mi van akkor, ha kilép? 

Egyetlen kollégájában sem bízik meg úgy, ahogy Rudyban. Megtalálja a 

töltőt, bedugja a telefonba, amelyet aztán bekapcsol, és megtudja, hogy 

tizenegy üzenetet kapott, többségüket reggel hat óra óta, a keleti 

zónaidő szerint, s túlnyomórészt tőle. 

– Azt hittem, lerepültél a térképről – mondja Rudy abban a 

pillanatban, ahogy fogadja a hívást. – Három órája próbállak elérni. Mit 

csinálsz? Mióta nem veszed fel a telefont? Ne mondd nekem azt, hogy 

elromlott! Úgysem hinném el. Az a telefon mindenhol működik, és már 

rádión is kerestelek. Azt az átkozott vacakot is kikapcsoltad, ugye? 

– Higgadj le, Rudy! – válaszolja. – Lemerült az akkumulátorom. Sem 

a rádió, sem a telefon nem működik, ha az aksi lemerül. Sajnálom. 

– Nem vittél magaddal töltőt? 

– Már mondtam Rudy, hogy sajnálom. 

– Nos, van némi új információnk. Jó lenne, ha minél előbb vissza 

tudnál jönni ide. 

– Mi a helyzet? – kérdezi Lucy, s leül a földre a konnektor mellé, 

ahova a telefon töltője be van dugva. 

– Sajnos nem te vagy az egyetlen, aki kapott tőle ajándékot. Valami 

szegény idősebb asszony is kapott vegyi bombát Pogue-tól, csakhogy ő 

nem volt olyan szerencsés, mint te. 

– Jézusom! – hunyja le Lucy a szemét. 

– Egy pincérnő az áldozat, aki Hollywood egyik ócska, dzsuvás 

bárjában dolgozott, közvetlenül szemben azzal a Shell kúttal, ahol találd 

ki, mi van? A benzinkúton Macska, le a kalappal! feliratos műanyag 

poharakban árulják az üdítőket. Az asszony elég csúnyán megégett, de 

túl fogja élni. Nyilvánvaló, hogy a fickó járt abban a lebujban. ahol 

dolgozik, a Görbe Út sörözőben. Hallottál már róla? 
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– Nem – suttogja Lucy alig hallhatóan, s a megégett asszony jár a 

fejében. – Jézusom! – motyogja. 

– Így hát most átvizsgáljuk a környéket. Kiküldtem néhány 

emberünket. Nem az újoncokat. Ők ugyanis nem tartoznak a legjobbak 

közé, ők aztán nem. 

– Jézusom. – Lucy csak ennyit tud mondani. – Hát van valami, ami 

még képes rendben menni? 

– Mostantól már minden jobban fog menni, mint eddig. Van még két 

dolog. A nagynénéd azt mondja, hogy Pogue talán parókát visel. 

Hosszú, fekete, göndör parókát. Feketére festett emberi hajból készített 

parókát. Gondolom, a mitokondriális DNS-vizsgálat eredményei 

meglehetősen viccesek lesznek, nem igaz? Az adatbázis valószínűleg 

majd valami szerencsétlen zsebes nevét dobja ki, aki eladta a haját egy 

parókakészítő cégnek, hogy heroint meg kokót vegyen rajta. 

– És ezt csak most mondod nekem? Paróka? 

Edgar Allan Pogue haja vörös. A nagynénéd felfedezte a vörös 

hajszálakat a házában, az ágyban, vagyis abban a házban, amelyben 

lakott. A paróka megmagyarázhatná a Gilly Paulsson ágyneműjében, a 

hálószobádban meg a postaládádban hagyott bomba szigetelőszalagján 

talált hosszú, hullámos, festett fekete hajszálakat. A nagynénéd szerint a 

paróka igen sok mindent megmagyarázna. Keressük az autóját is. 

Kiderült, hogy az öreg nőnek, aki abban a házban halt meg, ahol a fickó 

meghúzta magát, Mrs. Arnette-nek volt egy fehér, 199l-és Buickja, és 

senki nem tudja, mi történt az autóval. A családnak még csak eszébe 

sem jutott. Úgy tűnik, az öregasszony sem gyakran jutott az eszükbe. 

Úgy hisszük, talán Pogue használja a Buickot. Még mindig Mrs. Arnette 

nevére van bejegyezve. Jó lenne, ha a lehető leghamarabb vissza tudnál 

jönni. Valószínűleg azonban nem lenne túl jó ötlet, ha otthon laknál. 

– Ne aggódj! – válaszolja Lucy. – Soha többé nem teszem be a lábam 

abba a házba. 
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50. 

Edgar Allan Pogue lehunyja a szemét. Fehér Buickjában ül az AlA-s 

autópálya egyik pihenőjének a parkolójában, és a mostanság felnőtt rock 

elnevezésű irányzat dalait hallgatja. Csukva tartja a szemét, és 

megpróbál nem köhögni. Amikor köhög, a tüdeje lángol, ő pedig szédül, 

és a hideg rázza. Fogalma sincs arról, hogy telt a hétvége, de a jelek 

szerint jól alakult minden. A rádiócsatorna szerint hétfő reggel és 

csúcsforgalmi időszak van. Pogue felköhög, s könnyek szöknek a 

szemébe, ahogy megpróbál mélyeket lélegezni. 

Megfázott. Biztos benne, hogy a vörös hajú pincérnőtől kapta el a 

Görbe Útban: túl közel került az asztalához, amikor péntek este eljött 

onnan. Közel ment hozzá, s épp akkor fújta bele az orrát egy papír 

zsebkendőbe, s túlságosan közel hajolt hozzá, mert meg akart 

bizonyosodni arról, hogy fizetett. Szokás szerint hátra kellett tolnia a 

székét, és fel kellett állnia, mielőtt a pincérnő egyáltalán vette volna a 

fáradságot, hogy felé nézzen. Az volt az igazság, hogy szeretett volna 

inni még egy Véres Naplementét, és rendelt is volna egyet, ám a vörös 

hajú pincérnő nem foglalkozott vele. Egyikük sem foglalkozott vele. Így 

hát ő adott neki egy nagy narancsot, vagyis azt, amit megérdemelt. 

A nap besüt a szélvédőn, és sugarai meleg maszkként gyűlnek össze 

a kormány mögött ücsörgő Pogue arcán; az ülése hátra van tolva, s ő 

lehunyt szemmel élvezi a jóleső meleget. Azt reméli, a nap majd 

kigyógyítja a megfázásból. Az anyja mindig azt mondogatta, hogy a 

napfény rengeteg vitamint tartalmaz, s majdnem mindent meggyógyít, 

ezért költöznek az emberek öregkorukban Floridába. Ezt mondogatta 
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neki. „Egy nap Edgar Allan, el fogsz költözni Floridába. Most még 

fiatal vagy, Edgar Allan, de egy nap öreg leszel és elcsigázott, mint én, 

mint az emberek többsége, és akkor majd Floridába akarsz költözni. Bár 

csak lenne valami rendes munkád, Edgar Allan! Kétlem, hogy ezzel a 

tempóval össze tudnál annyit gyűjteni, hogy megengedhesd magadnak 

Floridát.” 

Az anyja állandóan csesztette a pénz miatt. Halálra nyaggatta vele. 

Aztán meghalt, és eleget hagyott rá ahhoz, hogy egy nap Floridába 

költözhessen, ha akar, ám aztán rokkantsági nyugdíjba ment, és elkezdte 

kapni a csekkeket kéthetente, és a legutolsó valószínűleg még mindig a 

postaládájában vesztegel, mert ő nincs Richmondban, hogy kivehetné. 

A csekkek nélkül is van még egy kis pénze. Amennyi mostanra kell, 

annyi van. Még mindig megengedheti magának a drága szivarokat, így 

hát elég pénze van, bár ha az anyja itt lenne, halálra nyaggatná amiatt, 

hogy megfázva szivarozik, de akkor is ezt fogja tenni! Eszébe jut a 

kihagyott influenza elleni védőoltás, s mindez azért történt, mert 

megtudta, a régi munkahelyi épületét le fogjak bontani, és a Nagy Hal 

irodát nyitott Hollywoodban, Floridában. 

Virginiának új vezető igazságügyi orvos szakértője lett, s a 

következő, amit Pogue megtudott, az volt, hogy lebontják az öreg 

épületet, így a város új parkolóövezetet tud létesíteni, és hogy Lucy 

Floridában van. Ha Scarpetta nem hagyta volna el Pogue-ot és 

Richmondot, nem lett volna szükség új vezetőre, és ekképpen az öreg 

épület szépen állna ott, ahol van, mert minden maradt volna a régiben, s 

ő sem késett volna le az oltásról, és akkor most védett lenne. Nem volt 

igazságos lebontani a régi épületet, és senki nem vette a fáradságot, 

hogy megkérdezze tőle, ő miképpen érez. Az az ő épülete volt. Még 

mindig kapja onnan kéthetente a fizetési csekkét, és még mindig van 

kulcsa a hátsó ajtóhoz, és még mindig dolgozik az anatómiai részlegnél, 

rendszerint éjszaka Semmi mást nem akart, csak ott dolgozni, amíg meg 

nem tudta, hogy az épületet lebontják. Ő volt az egyetlen, aki használta. 
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Senki más nem törődött vele egy fikarcnyit sem, és most hirtelen el 

kellett onnan hoznia a holmijait. Késő éjjel – amikor senki nem látta – 

kellett elköltöztetnie onnan azt a sok embert, akiket odalent őrzött 

azokban az ütött-kopott kis dobozokban. Milyen istenítélet volt fel-le 

rohangálni a lépcsőkön, ki-be a parkolóból meg vissza, a tüdeje égett és 

hamvak szóródtak szerteszét. Az egyik doboz lecsusszant a halom 

tetejéről, amit éppen cipelt, és szétterült a parkolóban, és igen 

fáradságos munka volt összegyűjteni őket, mert mintha könnyebbek 

lettek volna a levegőnél, szanaszét röppentek. Micsoda rettenetes 

istenítélet volt! Egyáltalán nem volt igazságos, s a következő dolog, 

amit tudott, az volt, hogy már egy hónap telt el, s lemaradt az influenza 

elleni védőoltásról, ráadásul már sehol nem lehetett oltóanyagot 

beszerezni. Felköhög, a mellkasa pedig lángolni kezd, szeme könnybe 

lábad, s ő mozdulatlanul ül a napfényben, fürdik a vitaminban, és a 

Nagy Halra gondol. 

Lehangolt és dühös lesz, ha rá gondol. A Nagy Hal semmit nem tud 

róla, még csak egy köszönésre sem méltatta soha, pedig miatta ment 

tönkre a tüdeje. Miatta nincs semmije. A Nagy Hal palotában lakik, és 

olyan kocsijai vannak, melyek közül egyetlen darab is többe került, mint 

a legdrágább ház, amiben ő valaha is lakott, és aznap, amikor az 

megtörtént, még csak arra sem vette a fáradságot, hogy azt mondja neki: 

sajnálom. Tulajdonképpen nevetett. Viccesnek találta, amikor ő 

megugrott és nyüszítve felvinnyogott, mint egy kiskutya, amikor 

kilépett a balzsamozóteremből, ő meg egy hordágyon rodeózva 

elszáguldott mellette. A hordágy alsó tartóvázán állt, kacarászva 

csörömpölt el mellette, a nagynénje pedig egy nyitott konzerválótartály 

mellett állva Dave-vel csevegett arról, ami a vezetői értekezleten 

felmerült, valami problémáról. 

Scarpetta soha nem ment le hozzájuk, hacsak nem adódott valami 

probléma. A szóban forgó napon – az évnek ugyanebben a szakában 

történt, karácsony táján – magával hozta az elkényeztetett, tudálékos 
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Lucyt is, és Pogue akkor már hallomásból ismerte Scarpetta 

unokahúgát. Mint az épületben mindenki más. Tudta, hogy Floridában 

lakik. Floridában élt, Miamiban, Scarpetta nővérével. Pogue nem ismeri 

a részleteket, de eleget tud, és már akkor is eleget tudott ahhoz, hogy 

felismerje, Lucy egész nap vitaminban fürödhet, és nincs körülötte 

senki, aki amiatt zaklatná, meg amiatt panaszkodna, hogy soha nem lesz 

elég pénze Floridában élni. 

Ugyanis már ott élt, ott született, és semmit nem kellett tennie azért, 

hogy ezt kiérdemelje, aztán pedig kinevette Pogue-ot. Elszáguldott 

mellette a kerekes hordágyon, és majdnem elgázolta, miközben ő egy 

üres, százkilencven literes formaldehides hordót tolt kézikocsin, ám 

Lucy miatt megijedt, félreugrott, s elrántotta a kocsit, amely megbillent, 

a hordó pedig leesett róla, és gurulni kezdett. Lucy továbbcsattogott a 

hordágyon, mint valami rossz kölyök a bevásárlóközpontban, csakhogy 

ő nem volt kölyök, hanem tinédzser, egy igen rossz, ám nagyon csinos, 

büszke tizenhét éves kamasz, Pogue pontosan emlékszik a korára. 

Tudja, mikor van a születésnapja. Éveken át küldött neki névtelenül 

üdvözlőkártyákat, Scarpetta nevére, a VIOSZH régi épületébe, még 

azután is, hogy kiköltöztek onnan. Kétli, hogy Lucy bármelyiket 

megkapta volna. 

Azon a napon, azon a végzetes napon Scarpetta a nyitott tartály 

mellett állt; nagyon csinos sötét kosztümöt viselt a laborköpenye alatt, 

mert találkozója volt az alkotmánybíróval, mesélte Dave-nek, és 

megígérte neki, hogy mindenképpen szóba hozza a problémát, bármi 

volt is az. Valami lehetetlen törvénytervezet miatt akart vele beszélni, 

de Pogue nem emlékszik, hogy mi volt az, mert egyáltalán nem ez volt a 

lényeg. Mély lélegzetet vesz, s merev tüdeje zörögni kezd, miközben ő 

továbbra is mozdulatlanul ül a napon. 

Scarpetta rendkívül szemrevaló nő volt, amikor olyan elegánsan 

felöltözött, mint aznap reggel, és Pogue-nak mindig fájt, hogy a 

doktornő nem néz rá, és valami meghatározhatatlan, ám annál mélyebb, 
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kínzó fájdalom nyilallt belé mindannyiszor, amikor a távolból figyelte. 

Érzett valamit Lucy iránt is, ám ez más volt, iránta mást érzett. 

Érzékelte Scarpetta szeretetének intenzitását, és emiatt érzett valamit 

Lucy iránt. Ám az valami más volt. 

A járólapon görgő üres hordó csörömpölésénél Pogue életében nem 

hallott meg iszonyatosabb hangot, s utánavetette magát, hogy elkapja, 

miközben az megállíthatatlanul robogott tovább a hordágyon rodeózó 

Lucy felé. Egy százkilencven literes hordóból soha nem lehet 

tökéletesen eltávolítani minden csepp formaldehidet, és az alján maradt 

öblítőfolyadék szerteszét fröccsent a hordó ámokfutása közben. Amikor 

megragadta, néhány csepp az arcát érte, egy pedig a szájába került, s ő 

abban a pillanatban vett levegőt. Aztán már csak arra emlékszik, hogy a 

mosdóban köhög és öklendezik, de senki nem jön be megnézni, hogy mi 

történt vele. Scarpetta sem. Lucy természetesen nem. A csukott 

mosdóajtón keresztül is hallotta Lucyt. Még mindig a kerekes ágyon 

száguldozott, és nagyokat kacagott. Senki nem tudta, hogy Pogue élete 

abban a pillanatban darabokra tört, örökre darabjaira tört. 

„Jól van? Jól van, Edgar Allan?” – kérdezte Scarpetta a csukott ajtón 

keresztül, de nem ment be hozzá. 

Agyában újrajátszottá azt, amit a doktornő mondott, olyan sokszor 

újrajátszottá, hogy már nem is biztos abban, milyen volt a hangja, ám a 

szavaira emlékezett, pontosan emlékezett. 

„Jól van, Edgar Allan?” 

„Igen, asszonyom. Csak megmosakszom.” 

Amikor Pogue végül kilépett a mosdóból, Lucy hordágygokartja 

elhagyatva vesztegelt a folyosó közepén, a lány elment, és vele együtt 

Scarpetta is. Dave sem volt sehol. Csak ő maradt odalent egyedül, és 

tudta, egyetlen csepp formaldehid miatt meg fog halni; érezte, amint 

szétrobbant benne, és a szanaszét repülő, izzó szilánkok beleégetik 

magukat a tüdejébe. Senki nem volt ott, csak ő. 
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„Látod ugye, hogy mindent tudok róla! – magyarázta később a 

rozsdamentes acélasztalon fekvő Mrs. Arnette-nek, miközben hat palack 

rózsaszín balzsamozófolyadékot sorakoztatott fel egymás mellé a 

szomszédos kerekes tálalóasztalkán. – Néha szenvedned kell ezért, hogy 

megismerd mások szenvedését – mondta az öreg hölgynek, ahogy az 

asztalka felett madzagdarabokat vagdosott le egy gombolyagról. – 

Tudom, hogy emlékszel arra, mennyi időt töltöttem veled, amikor a 

hivatalos papírjaidról meg a szándékaidról beszélgettünk, meg arról, 

hogy mi történik majd, ha a Virginiai Orvosi Egyetemre vagy a 

Virginiai Tudományegyetemre kerülsz. Azt mondtad, imádod 

Charlottesville-t, én pedig megígértem neked, gondoskodni fogok arról, 

hogy a Virginiai Tudományegyetemre kerülj, mivel imádod 

Charlottesville-t. Órákon keresztül hallgattalak a házadban, nem igaz? 

Mindig eljöttem hozzád, amikor csak hívtál, először a papírmunka 

miatt, aztán pedig azért, mert szükséged volt valakire, aki meghallgat, 

mert attól tartottál, hogy a családod érvényteleníti az akaratodat. Nem 

tehetik, már mondtam. Ez a papír jogerős dokumentum. Ez az ön 

végakarata, Mrs. Arnette. Ha fel kívánja ajánlani a testét a tudomány 

számára, és azt szeretne, hogy később én hamvasszam el, a családja nem 

tehet ellene semmit.” 

Pogue kitapogatja a zsebe mélyén meglapuló hat darab réz-ólom 

ötvözetű 38-as kaliberű töltényt, miközben továbbra is a fehér Buickban 

élvezi a napsugarak melegét, és felrémlik neki, hogy egész életében 

akkor érezte magát a leghatalmasabbnak, amikor Mrs. Arnette-tel volt. 

Isten volt akkor, amikor vele volt. Ő volt a jog és a törvény, amikor vele 

volt. 

„Nyomorult öregasszony vagyok csupán, és már semmi nem 

működik, Edgar Allan – mondta a legutolsó alkalommal, amikor együtt 

voltak. – Az orvosom a kerítés túloldalán lakik, és már arra sem veszi a 

fáradságot, Edgar Allan, hogy átjöjjön hozzám. Soha ne öregedj meg 

ennyire!” „Nem fogok” – ígérte Pogue. 
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„Furcsa emberek laknak ott, a kerítés túloldalán – mondta neki 

gonosz nevetéssel, és volt abban a nevetésben valami. – A felesége 

selejtes szeméthalom, az. Találkoztál már vele?” 

„Nem, asszonyom. Nem hiszem.” 

„Ne is ismerkedj meg vele!” Az öregasszony megrázta a fejét, és volt 

a tekintetében valami. „Soha ne ismerkedj meg vele!” 

„Nem fogok, Mrs. Arnette. Borzasztó, hogy az orvosa nem 

foglalkozik önnel. Nem szabadna ezt annyiban hagyni.” 

„A hozzá hasonló emberek azt kapják, amit megérdemelnek – 

mondta az öregasszony a ház hátsó szobájában, az ágyban fekve. – Hidd 

el nekem, Edgar Allan, az emberek azt kapják, amit maguk is adnak. 

Sok éve ismerem már, és soha nem érdekelte az egészségi állapotom. 

Ne számíts arra, hogy ő majd aláírja a papírjaimat.” 

„Mire gondol?” – kérdezte Pogue, s az öregasszony olyan kicsi és 

törékeny volt az ágyban, számos takaróval és paplannal beburkolva, 

mert azt mondta, többé már nem tud átmelegedni. 

„Nos, úgy hiszem, ha egy ember meghal, valakinek ki kell állítania a 

halotti papírokat, nem igaz?” 

„De igen. A kezelőorvos írja alá a halotti anyakönyvi kivonatot.” Ha 

volt valami az életben, amivel Pogue tökéletesen tisztában volt, hát az a 

halál volt. 

„Túlságosan el lesz foglalva. Jól jegyezd meg, amit mondok! Mi lesz 

majd akkor? Visszaküld majd isten? – Rikácsolva felnevetett, ám ez a 

nevetés semmi jókedvet nem tükrözött. – Tudod, ha rajta múlna, 

visszaküldené. Én és isten nem jövünk ki jól egymással.” 

„Tökéletesen meg tudom érteni – biztosította Pogue az öregasszonyt. 

– De ne aggódjon!” – tette hozzá teljes tudatában annak, hogy abban a 

pillanatban ő volt az isten. Isten nem isten volt. Pogue volt az. – Ha a 

kerítés túloldalán élő orvos nem írja alá a papírjait, Mrs. Arnette, bízza 

rám nyugodtan őket, majd én gondoskodom róluk.” 

„Hogyan?” 
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„Megvan ennek a módja.” 

„Te vagy a legédesebb fiú, akit valaha ismertem – nézett rá az 

öreglány a párnákon fekve. – O, milyen szerencsés asszony volt az 

édesanyád!” 

O nem így gondolta. 

Akkor gonosz asszony volt. 

„Majd én magam fogom kiállítani a papírokat – ígérte Pogue. – 

Mindennap látok ilyen bizonyítványokat, és legalább a felüket olyan 

orvosok írják alá, akik fikarcnyit sem törődnek a betegeikkel.” 

„Senki nem törődik velük, Edgar Allan.” „Majd aláhamisítok egy 

nevet, ha kell. Egy percig se aggódjon emiatt!” 

„Olyan édes fiú vagy! Mit adjak érte cserébe? Tudod, benne van a 

végrendeletemben, hogy nem adhatják el ezt a házat. Gondoskodtam 

róla. Itt lakhatsz a házamban, csak ne hagyd, hogy megtudják, és a 

kocsimat is használhatod, bár már olyan régóta nem vezettem, hogy 

valószínűleg lemerült az akkumulátora. Az idő közeleg, te is tudod, én 

is. Mit akarsz? Mondd cl! Bár csak lenne egy hozzád hasonló fiam!” 

„A magazinokat – mondta az öreg hölgynek. – Azokat a hollywoodi 

képesújságokat.” 

„Ó, uram isten! Azokat a vacakokat a dohányzóasztalon? Meséltem 

már neked arról az időről, amit a Beverly Hills Hotelben töltöttem, és 

azt a rengeteg filmcsillagot láttam a szálloda medencéje meg a bungalók 

környékén?” 

„Mesélje el újra! Mindennél jobban szeretem Hollywoodot.” 

„Az a csirkefogó férjem legalább elvitt Beverly Hillsbe, ezt el kell 

ismernem, és azt is, hogy igazán szép időt töltöttünk el ott. Imádom a 

filmeket, Edgar Allan. Remélem, te is szoktál mozifilmet nézni. Semmi 

nem hasonlítható egy jó mozifilmhez.” 

„Igen, asszonyom. Semmi nem hasonlítható hozzá. Egy nap én is 

elmegyek Hollywoodba.” 

„Nos, így kell tenned. Ha nem lennék ilyen öreg és hasznavehetetlen, 

én magam vinnélek el Hollywoodba. Ó, milyen jó mulatság lenne!” 
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„Ön nem öreg és nem hasznavehetetlen, Mrs. Arnette. Szeretne 

megismerkedni az anyámmal? Áthozhatom valamikor.” 

„Gint iszunk majd tonikkal, és készítek olyan kolbászos falatkákat, 

amit ilyen alkalmakra szoktam.” 

„Dobozban van” – magyarázta Pogue. – Hát, igen furcsa dolog ilyet 

mondani. Elhunyt, de egy dobozban mindig velem van.” 

„Ó! Úgy érted, a hamvai?” 

„Igen, asszonyom. Nem tudok megválni tőle.” 

„Milyen édes dolog! Én mondom neked, az én hamvaimmal egy 

fabatkát sem törődne senki. Tudod, Edgar Allan, mit szeretnék, ha a 

hamvaimmal tennének?” 

„Nem, asszonyom.” 

„Azt szeretném, ha szétszórnák őket annak az átkozott kerítésnek a 

túloldalán. – Felnevetett a rá jellemző rikácsoló nevetéssel. – Hadd 

kerüljön bele Dr. Paulsson pipájába, és szívja csak le! Nem törődött a 

sorsommal, és én fogom megtermékenyíteni a pázsitját.” 

„Ó nem, asszonyom! Nem tudnék ilyen tiszteletlen lenni önnel.” 

„Tedd meg, és én nem leszek hálátlan. Menj be a nappaliba, és hozd 

ide a táskámat!” 

Kiállított neki egy csekket ötszáz dollárról, előleget azért, hogy 

teljesítse utolsó akaratát. Miután Pogue készpénzre váltotta a csekket, 

vett egy szál rózsát az idős hölgynek, a kezét a zsebkendőjébe 

törölgette, kedves volt vele, elbűvölő, türelmesen beszélgetett vele, és 

egyfolytában a zsebkendőjébe törölgette a kezét. 

„Miért törölgeted állandóan a kezed, Edgar Allan?” – kérdezte az 

ágyon fekvő idős hölgy. – Ki kell vennünk azt a csodaszép rózsát a 

műanyag dobozból, s vázába kell tennünk. Miért teszed be a fiókba?” – 

kérdezte aztán. 

„Hogy örökre megtarthassa – válaszolta a férfi. – Most meg kell 

fordulnia egy percre.” 

„Hogyan?” 
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„Csak tegyen úgy, ahogy mondtam!” – utasította Pogue. 

Segített neki megfordulni, s az idős nő szinte súlytalan volt, aztán a 

hátára ült és fehér zsebkendőjét a szájába tömte, hogy csendben 

maradjon. 

„Túl sokat beszélsz – mondta neki. – Ez most nem a beszéd ideje. 

Soha nem lett volna szabad ilyen sokat beszélned” – mondogatja, 

miközben az ágyra szorítja az idős asszony kezét, és még most is érzi, 

ahogy a fejét rángatja, és erőtlenül küzd alatta, miközben ő megfosztotta 

a levegőtől. Amikor mozdulatlanná ernyedt, elengedte a kezét, finoman 

kivette a zsebkendőt a szájából, ám még ezután is rajta ült, mert meg 

akart bizonyosodni arról, hogy végleg elcsendesedett és nem lélegzik, 

miközben ő úgy beszélt hozzá, ahogy a lányhoz, az orvos lányához, a 

csinos kislányhoz, akinek az apja azokat a dolgokat művelte a szomszéd 

házban. Olyan dolgokat, amiket Pogue-nak soha nem lett volna szabad 

látnia. 

Riadtan megugrik, mert valami éles hangon kopogni kezd az 

ablakán. Felpattan a szeme, és szárazan, fuldokolva felköhög. A kocsi 

ablakának túloldalán termetes fekete férfi vigyorog, s gyűrűjével 

kopogtat az ablakon, másik kezében pedig nagy csokoládésdobozt tart. 

– Öt dollár – mondja hangosan, az üvegen át. – A templomnak 

gyűjtök. – Pogue szó nélkül elfordítja a slusszkulcsot, a motor felberreg, 

és rükvercbe teszi a fehér Buick sebességváltóját. 
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51. 

Dr. Stanley Philpolt rendelője a Legyező-negyed fehérre festett, 

téglából épített sorházainak egyikében van a Fő utcán. Nagyon 

kedvesen viselkedett, amikor Scarpetta tegnap késő délután felhívta 

telefonon, és megkérdezte tőle, hajlandó-e vele beszélni Edgar Allan 

Pogue-ról. 

– Ön is tudja, hogy nem tehetem – mondta először az orvos. 

– A rendőrség végrehajtási paranccsal fog menni – válaszolta 

Scarpetta. – Attól jobban érezné magát? 

– Nem igazán. 

– Beszélnem kell önnel róla. Beugorhatnék önhöz holnap kora 

reggel? – kérdezte Scarpetta. – Attól tartok, így vagy úgy, de a 

rendőrség is mindenképpen meg fogja önt keresni vele kapcsolatban. 

Dr. Philpott nem akar rendőrökkel találkozni. Nem akarja, hogy 

felbukkanjanak a rendőrautók a rendelője közelében, sem azt, hogy 

egyenruhásokkal teljen meg a rendelője, és elijesszék a betegeit. 

A jóságos kinézetű férfi, ragyogó fehér hajjal, kecsesen 

méltóságteljes mozgással, udvariasan fogadja Scarpettát, amikor 

titkárnője bevezeti hozzá a hátsó ajtón keresztül, és bekíséri a piciny 

konyhába, ahol már várja. 

– Hallottam már önt néhányszor előadni – mondja Dr. Philpott, s 

kávét tölt a konyhapulton lévő filteres főzőkészülékből. – Egyszer a 

Richmondi Orvosi Akadémián, máskor pedig a Nemzetközösség 

Klubjában. Önnek semmi oka emlékezni rám. Mit tehetek bele? 
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– Feketén kérem. Köszönöm – mondja a doktornő az ablak előtt álló 

asztalnál ülve, ami macskaköves burkolatú keskeny átjáróra néz. – Már 

nagyon régen volt, amikor a Nemzetközösség Klubjában tartottam 

előadást. 

A doktor az asztalra teszi a két kávét, majd kihúz egy széket, és 

háttal az ablaknak ő maga is leül. A felhőkön áttörő napfény megcsillan 

rendezett, sűrű fehér haján és keményített fehér köpenyén. A 

sztetoszkóp lazán lóg a nyakában, keze nagy és biztos. 

– Úgy emlékszem, elmondott néhány igen mulatságos történetet – 

mondja elgondolkodva. – Valamennyit rendkívül ízlésesen. Emlékszem, 

akkor úgy gondoltam, hogy ön igen bátor nő. Akkoriban nem sok nőt 

hívtak meg a Nemzetközösség Klubjába. Ami azt illeti, mostanság sem. 

Tudja, még az is átvillant az agyamon, hogy talán jelentkeznem kellene 

halottkémnek. Ennyire inspiráló volt a beszéde. 

– Soha nem késő – válaszolja mosolyogva Scarpetta. – Úgy tudom, 

elég nagy náluk a hiány, több mint száz fővel vannak kevesebben, ami 

igen jelentős probléma, hiszen ők állítják ki a halotti bizonyítványok 

többségét és mennek ki az elhalálozási helyszínre, ahol eldöntik, hogy 

az eset boncolást kíván-e, különösen odakint, a peremterületeken. 

Amikor itt dolgoztam, körülbelül ötszáz orvos jelentkezett az állam 

területén halottkémnek. Úgy hívtam csak őket, hogy a hadsereg. Nem 

tudom, mihez kezdtem volna nélkülük. 

– Az orvosok mostanában nem igazán akarják semminek sem 

szentelni a szabadidejüket – mondja Dr. Philpott, s két kézzel tartva 

ringatja a bögrét. – Különösen a fiatalok. Attól tartok, a világ igen önző 

hellyé változott. 

– Én megpróbálok nem belegondolni, különben depressziós lennék. 

– Valószínűleg ez a jó hozzáállás. Pontosan miben segíthetek önnek? 

– Az orvos világoskék szemét némi szomorúság homályosítja el. – 

Tudom, nem azért van most itt, hogy örömteli híreket közöljön velem. 

Mit csinált Edgar Allan? 
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– Úgy tűnik, gyilkosságról van szó. Meg gyilkossági kísérletről. 

Bombakészítésről. Előre eltervezett, szándékos testi sértésről – 

válaszolja Scarpetta. – Emlékszik arra a tizennégy éves kislányra, aki 

néhány héttel ezelőtt halt meg, nem mesze innen? Biztos vagyok benne, 

hogy hallott róla a hírekben. – A doktornő nem akar belemenni a 

részletekbe. 

– Ó, istenem! – rázza meg hitetlenkedve a fejét az orvos, s a kávéját 

bámulja. – Édes istenem! 

– Mióta az ön betege, Dr. Philpott? 

– Mindig is az volt – hangzik a válasz. – Kisfiúkora óta. Hozzám járt 

az anyja is. 

– Még él? 

– Meghalt, úgy tíz évvel ezelőtt. Rendkívül erőszakos természetű, 

uralkodó típusú nő volt. Edgar Allan az egyetlen gyereke. 

– Mit tud az apáról? 

– Alkoholista, aki már nagyon régen öngyilkos lett. Talán húsz éve is 

van már. Hadd mondjam el önnek mar most, hogy nem ismerem jól 

Edgar Allant. Alkalmanként bukkant csak fel, többnyire hétköznapi 

problémákkal; leginkább influenza és tüdőgyulladás elleni védőoltásért 

jött. Naptárt lehetett volna hozzá igazítani, olyan pontosan jelent meg 

minden szeptemberben az oltásért. 

– Idén szeptemberben is jött? – kérdezi Scarpetta. 

– Ami azt illeti, nem. Mielőtt ön ideért, átfutottam az adatlapját. 

Október tizennegyedikén jött el, és kapott is tüdőgyulladás elleni oltást, 

de influenza ellenit nem. Azt hiszem, elfogyott a nálam lévő készlet. 

Tudja, hiány volt belőle, és elfogyott. Így hát csak egy oltást kapott 

tüdőgyulladás ellen, aztán elment. 

– Mire emlékszik ebből a látogatásból? 

– Bejött és köszönt. Megkérdeztem tőle, hogy érzi magát a beteg 

tüdejével. Tudja, meglehetősen súlyos légzőszervi szövetközi fibrózis 
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alakult ki nála, amit a balzsamozófolyadéknak való krónikus kitétel 

okozott. Úgy tűnik, egykor temetkezési vállalkozóként dolgozott. 

– Nem egészen – szól közbe a doktornő. – Nekem dolgozott. 

– Nocsak, nocsak! – mondja meglepetten az orvos. – Nos, ezt nem 

tudtam! Azon tűnődöm, hogy miért… Nos, azt mondta, egy temetkezési 

vállalkozásban dolgozik, amelynek ő a helyettes vezetője vagy valami 

ilyesmi. 

– Nem így volt. Az anatómiai részlegnél dolgozott, már akkor is ott 

volt, amikor kineveztek vezetőnek, még a nyolcvanas évek végén. 

Aztán kilencvenhétben rokkantosították, közvetlenül azelőtt, hogy 

beköltöztünk volna az új épületbe, a keleti Negyedik utcába. Mit mesélt 

a betegsége kialakulásáról? Krónikus kitétel? 

– Azt mondta, egy nap formaldehid fröccsent rá, s ő belélegezte. Ez 

van az adatlapján. Meglehetősen groteszk történettel állt elő. Edgar 

Allan kissé fura szerzet, az biztos. Mindig is tudtam róla. Ő azt mondta, 

hogy épp a ravatalozóban dolgozott, és egy holttestet balzsamozott, de 

elfelejtette betömni a halott szájat, mondom, ezek az ő szavai, s a 

balzsamozófolyadék kibugyogott a holttest szájából, mert túl gyors volt 

az átfolyási sebesség vagy valami hasonló bizarr dolog történt, s az 

öntőcső berobbant. Edgar Allan meglehetősen teátrális tud lenni. Nos, 

miért is mondom ezt önnek? Hiszen, ha önnek dolgozott, akkor sokkal 

többet tud nálam. Tényleg semmi szükség arra, hogy elismételjem a 

szürreális meséit. 

– Soha nem hallottam még ezt a történetet azelőtt – mondja 

Scarpetta. – Én csak a krónikus kitétel részre emlékszem, meg arra, 

hogy valóban fibrózisa volt, vagyis inkább azt kellene mondanom, hogy 

tüdőfibrózisa van. 

– Kétség sem férhet ehhez. A kötőszövetei hegesek, és a biopszia is 

megerősítette, hogy a tüdőszövetet is jelentős károsodás érte. Nem 

színlel. 
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– Megpróbáljuk megtalálni – mondja Scarpetta. – Tud valamit 

mondani, ami alapján megtudhatjuk, hogy merre keressük? 

– Nem akarok előhozakodni a nyilvánvaló válasszal. De mi a helyzet 

azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozott? 

– A rendőrség kihallgatja őket. De nem fűzök ehhez túl sok reményt. 

Amikor nekem dolgozott, magának való, zárkózott ember volt – mondja 

Scarpetta. – Tudom, hogy napokon belül elfogy a felírt Prednisolon 

adagja. Rendszeresen szedi? 

– Úgy tapasztaltam, hogy különféle szakaszai vannak nála a 

gyógyszerszedésnek. Egy évig megszállott precízséggel szedi, aztán 

hónapokig is leáll vele, mert elkezd hízni tőle. 

– Túlsúlyos? 

– Amikor legutóbb láttam, igen túlsúlyos volt. 

– Milyen magas és hány kilogramm lehet? 

– Talán százhetven körüli lehet. Amikor októberben találkoztam vele 

úgy tűnt, úgy ötven kilogrammot szedhetett magára. Még mondtam is 

neki, hogy a hízással csak ront a tüdeje teherbírásán, nem is beszélve a 

szívéről. A súlyproblémája miatt folyamatosan próbálgatjuk a 

Cortisone-származékos gyógyszereket, és tudja, igen paranoiás tud 

lenni, ha orvosságról van szó. 

– Nem aggódik a gyógyszerpszichózis miatt? 

– Mindig, mindenkinél aggódom emiatt. Aki látott már 

gyógyszerpszichózist, az aggódik. De soha nem tudtam eldönteni, hogy 

Edgar Allan emiatt a gyógyszerek miatt elmebeteg, vagy csak szimplán 

az. Nem bánja, ha megkérdezem, hogy tette? Hogy ölte meg a lányt, a 

Paulsson lányt? 

– Hallotta már a Bürke és a Hark neveket? A tizenkilencedik század 

elején éltek Skóciában, s azért öltek embereket, hogy aztán orvosi célú 

boncolásra eladják a tetemeket. Akkoriban meglehetősen nagy volt a 

hiány boncolható tetemekben, pedig gyakorlatilag az egyetlen lehetőség 

arra, hogy az orvostanhallgatók tanulhassanak némi anatómiát, az volt, 
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hogy kirabolták a friss sírokat, meg egyéb illegális eszközökhöz 

folyamodtak. 

– Hullarablás – nyugtázza Dr. Philpott. – Olvastam már róla egy 

keveset. De nem mondhatnám, hogy hallottam ilyesmiről napjainkban 

Úgy hiszem, feltámasztóknak hívták őket akkoriban, azokat, akik 

kirabolták a sírokat, hogy a halottakat eladják az orvosi egyetemeknek. 

– Ebben az esetben valóban nem arról van szó, hogy megölt valakit, 

és eladta a tetemet. Ám tény és való, hogy manapság is ölnek Bürke 

módszerével. 

– Mi a lényege? Megfojtja vagy arzént ad az áldozatnak? 

– A törvényszéki patológiában a kifejezés mechanikus fulladás által 

előidézett gyilkosságra utal. A legenda szerint az volt Bürke módszere, 

hogy kiválasztott egy gyenge embert, rendszerint idős személyt, 

gyereket vagy beteget, aztán a mellkasára ült és befogta az orrát meg a 

száját. 

– Ez történt azzal a szegény lánnyal is? – kérdezi Dr. Philpott, s 

arcára mély ráncokat vés az aggodalom. – Ezt tette a Paulsson lánnyal? 

– Ahogy ön is tudja, néha a diagnózist a diagnózis hiánya alapján 

állítjuk fel. Eliminációs eljárás – válaszolja Scarpetta. – A kislányon 

semmit nem találtunk, csupán néhány friss horzsolást, ami egyértelműen 

bekövetkezhet akkor, ha valaki a mellkasára ül, és leszorítja a kezét. 

Orrvérzése is volt. – Nem akar többet mondani ennél. – Nyilvánvalóan 

mondanom sem kell, mindez rendkívül bizalmas. 

– Fogalmam sincs, hol lehet – mondja Dr. Philpott komoran. –Ha 

bármilyen okból felhívna, azonnal szólok önnek. 

– Hadd adjam meg önnek Pete Marino számát! – Lefirkantja egy 

papírra. 

– Tényleg nem tudok túl sokat Edgar Allanről. Az az igazság, hogy 

soha nem szerettem különösképpen. Furcsa ember, és mindig elfogott 

valami hátborzongató érzés, ha vele találkoztam, és amíg az anyja élt, 
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mindig elkísérte a vizsgálatokra. Felnőttkorában is, egészen addig, amíg 

meg nem halt. 

– Miben halt meg? 

– Most, hogy szóba került, ez is aggaszt egy kicsit – mondja az 

orvos, s arca továbbra is komor. – Hájas volt és borzasztóan 

elhanyagolta magát. Egyik télen influenzás lett, és meghalt, otthon. 

Akkoriban semmi gyanúsat nem találtam. Most azonban 

elbizonytalanodtam. 

– Belenézhetnék Pogue kórtörténetébe? És az anyjáéba is, ha még 

megvan? – kéri Scarpetta. 

– Hát, az asszonyét nem tudom, hogy oda tudom-e adni, mivel olyan 

régen meghalt már. De a fiáét megnézheti. Maradjon csak itt, és nézze 

át! Behozom, kint van az asztalomon. – Feláll a székről, és kimegy a 

konyhából, ezúttal lassabban mozog és fáradtabbnak tűnik, mint amikor 

Scarpetta megérkezett. 

A doktornő kinéz az ablakon, s látja, hogy egy kékszajkó fosztogatja 

az épület előtti csupasz tölgyfaágra kiakasztott madáretetőt. A szajkó 

maga a megtestesült erőszak kék viharfelhője, és a magok szerteszét 

szóródnak, ahogy az etető körül tombol, aztán kék tollas forgatagként 

nekilendül és eltűnik. Edgar Allan Pogue akár meg is úszhatja. Az 

ujjlenyomatok nem bizonyítanak túl sok mindent, s a halál okát és 

módját vitatni fogják. Nem lehet megmondani, hány embert ölt meg, 

gondolja Scarpetta, s most még amiatt is aggódnia kell, hogy vajon mit 

csinált akkor, amikor neki dolgozott. Mit csinált odalent, a föld alatt? 

Maga előtt látja, védőruhában. Sápadt bőrű és vékony volt akkoriban, s 

emlékszik arra, ahogy fehér arcából félénk pillantásokat vet rá lopva, 

amikor ő kiszállt abból a szörnyű szolgálati liftből, és felbukkant, hogy 

megbeszéljen valamit Dave-vel, aki maga sem szívelte túlságosan Edgar 

Allant, és valószínűleg fogalma sincs arról, hogy most hol lehet. 

Scarpetta olyan kevés időt töltött az anatómiai részlegben, amennyit 

csak tudott. Lehangoló hely volt, és olyan kevés állami támogatást 
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kapott, és olyan keveset fizettek az egészségügyi főiskolák meg az 

orvosi egyetemek a holttestekért; egyáltalán nem eleget ahhoz, hogy 

abból bármilyen méltóságot biztosítsanak a holtaknak. A krematórium 

pedig mindig elromlott. Az egyik sarokban baseballütőket tároltak, mert 

amikor a hamvakat kihúzták az égetőkemencéből, mindig maradt 

néhány csont, amit porítani kellett, különben a földi maradványok nem 

fértek volna bele az állam által biztosított olcsó urnákba. A zúzógép túl 

drága volt és a baseballütő is tökéletesen megtette, ha kezelhető 

méretűre, vagyis porrá kellett aprítani a tűznek ellenálló maradványokat. 

Nem akart tudni arról, ami odalent történik, így csak a legszükségesebb 

esetekben ment le abba a részlegbe, és messziről elkerülte a 

krematóriumot, és soha nem nézett az ütőkre. Tudott róluk, de távol 

tartotta magát tőlük, úgy tett, mintha nem is léteznének. 

„Kellett volna vennem egy zúzógépet – gondolja, ahogy az ablaknál 

üldögél, és az üres madáretetőt bámulja. – Saját pénzen kellett volna 

vennem egyet. Soha nem lett volna szabad megengednem az ütőket. 

Most már nem tenném.” 

– Tessék! – érkezik vissza Dr. Philpott a konyhába, s a doktornő felé 

nyújtja a vaskos iratlefűző mappát, melyre Edgar Allan Pogue neve van 

nyomtatva. – Vissza kell mennem a betegeimhez. De beugrom majd 

néha, hogy megnézzem, szüksége van-e valamire. 

Az az igazság, hogy Scarpetta soha nem szerette az anatómiai 

részleget. Törvényszéki orvos szakértő volt, ügyvéd, nem pedig 

temetkezési vállalkozó vagy balzsamozó. Mindig úgy hitte, hogy 

azoknak a halott embereknek semmi mondanivalójuk nincs számára, 

mivel semmi rejtélyes nem volt a halálukban. Ha van olyan, hogy békés 

halál, hát azok az emberek békésen haltak meg. Az ő küldetése azok az 

emberek voltak, akik nem békében távoztak el. Az ő küldetése azok az 

emberek, akik erőszakos, hirtelen halált haltak gyanús körülmények 

között, és ő nem akart beszélni a tartályokban lévő emberekkel, így 

akkoriban elkerülte világának föld alatti részét. Elkerülte az ott dolgozó 
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embereket, és elkerülte az ott lévő holtakat. Nem akart együtt időzni 

Dave-vel vagy Edgar Allannel. Nem, nem akart. Nem akarta látni, 

amikor a kampókon lógó rózsaszín tetemeket emelőcsigákkal meg 

láncokkal kihúzzák a tartósítószerből. Nem, nem akarta látni. 

Jobban oda kellett volna figyelnie, gondolja, s a gyomra megfájdul a 

kávétól. „Nem tettem meg mindent, amit megtehettem volna.” Lassan, 

ráérősen lapozza át Pogue orvosi anyagát. Vennie kellett volna egy 

zúzógépet, gondolja újra, s elmereng a címen, amit Pogue Dr. 

Philpottnak megadott. Pogue anyagában az áll, hogy a Ginter Parkban 

lakott, a város északi részén, egészen 1996-ig, aztán a lakcíme puszta 

postafiókszámmá redukálódott. Sehol nem talált feljegyzést arról, hogy 

hol lakott 1996 óta, s azon tűnődik, hogy vajon ekkor költözött-e át a 

Paulsson család szomszédjába, Mrs. Arnette házába. Talán az idős 

hölgyet is megölte, s így foglalta el a házát. 

Egy cinege landol az ablak túloldalán az etetőn, s Scarpetta figyeli a 

kismadarat, keze mozdulatlanul nyugszik Pogue anyagán. Napfény 

simogatja arca bal oldalát, meleg, de nem túlságosan, csupán a tél 

kellemes melege érinti meg, miközben az apró szürke madárkát figyeli, 

amint a magok közül szemezget, a szeme élénk, s farktollai ficánkolnak. 

Scarpetta tudja, mit mondanak róla néhányan. Pályafutása során mindig 

elmenekült a tudatlan emberek kommentárjai elől, amiket azokra az 

orvosokra tettek, akiknek a „betegei” holtak. Morbidnak találja magát. 

Úgy véli, hogy sajátságos és képtelen boldogulni az élőkkel. A bírósági 

patológusok antiszociálisak, furcsák, hidegvérűek, és teljesen hiányzik 

belőlük a szánalom és a könyörület. Azért választják az orvostudomány 

ezen alágazatát, mert bukott orvosok, bukott apák, bukott anyák, bukott 

szeretők és bukott emberi lények. 

Amiatt, amit a tudatlan emberek mondanak, elkerülte szakmája 

sötétebbik oldalát, és most sem akar arra a sötét oldalra kerülni, de 

könnyedén megtörténhetne vele. Megérti Edgar Allan Pogue-ot. Nem 

érzi azt, amit ő, de pontosan tudja, hogy mit érez. Maga előtt látja a férfi 
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hófehér arcát, amint lopott pillantásokat küldözget felé, aztán eszébe jut 

az a nap, amikor levitte magával Lucyt oda, ahol a férfi dolgozott, mert 

unokahúga nála töltötte a karácsonyi szünetet. Lucy imádott bemenni 

vele az irodába, s ezen a napon Scarpettának valami elintéznivalója volt 

Dave-vel, így hát Lucy lekísérte a föld alatti részlegbe, s lármás volt és 

rakoncátlan, tiszteletlen és játékos. Önmagát adta. Valami történt aznap, 

amíg Lucy odalent volt, bár csak nagyon rövid ideig volt lent. Mi is volt 

az? 

A cinege bekebelezi az összes magot, és az ablakon keresztül 

egyenesen Scarpettára néz. A doktornő felemeli a kávésbögrét, s a 

madár megijedve tovaröppen. A sápadt napfény megcsillan a fehér 

bögrén, azon a fehér bögrén, amit a Virginiai Orvosi Egyetem lógója 

díszít. Feláll Dr. Philpott asztalától, és a mobilján felhívja Marinót. 

– Hej! – szól bele a férfi. 

– Nem fog visszajönni Richmondba – mondja Scarpetta. – Elég okos 

ahhoz, hogy tudja, itt keresni fogjuk. És Florida kiváló hely légzőszervi 

problémákkal küzdő emberek számára. 

– Akkor jobb, ha azonnal elindulok. Mi a helyzet veled? 

– El kell még intéznem valamit, aztán végeztem ezzel a várossal – 

válaszolja Scarpetta. 

– Szükséged van segítségre? 

– Nem, köszönöm. 



436 

52. 

Az építkezésen a munkások ebédszünetet tartanak: salaktömbökön 

vagy hatalmas, sárga gépeik ülésén ülve esznek. Védősisakos, cserzett 

arcok fordulnak Scarpetta felé, miközben átgyalogol a vastag, vörös 

sártengeren, s úgy emeli fel hosszú, sötét kabátját, mintha hosszú 

szoknya lenne. 

Nem látja azt a munkafelügyelőt, akivel a minap találkozott, és mást 

sem, aki vezetőnek tűnne, és a bontóbrigád egyként bámulja, ám senki 

nem lép oda hozzá, hogy megkérdezze, miért jött. Az egyik buldózer 

körül néhány sötét ruhás, poros ember gyülekezik, szendvicset esznek, 

üdítőt isznak, és csak bámulják őt, ahogy kabátja szegélyét felemelve 

rendületlenül halad feléjük a sárban. 

– A munkafelügyelőt keresem – mondja, amikor közel ér hozzájuk. – 

Be kell mennem az épületbe. 

Egykori hivatala maradványaira pillant. Az épület elülső szárnyának 

a fele most már a talaj szintjével egyenlő, ám a hátsó rész még 

érintetlen. 

– Kizárt – szól oda neki az egyik férfi tele szájjal. – Senki nem megy 

be oda. – Tovább rágja a falatot, és úgy néz Scarpettára, mintha őrült 

lenne. 

– Az épület hátsó része épnek tűnik – ellenkezik Scarpetta. – Amikor 

vezető igazságügyi orvos szakértő voltam, ez volt a hivatalom. A minap 

már jártam itt, azután, hogy Mr. Whitby meghalt. 
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– Akkor sem mehet be oda – válaszolja a férfi, és sokatmondó 

pillantást küld társai felé, akik köréjük gyülekezve hallgatják a 

beszélgetést. A pillantása azt üzeni, hogy őrült nővel állnak szemben. 

– Hol a vezetőjük? – kérdezi Scarpetta. – Hadd beszéljek vele! A 

férfi leveszi mobiltelefonját az övéről, és felhívja a munkavezetőt: 

– Hello, Joe! – mondja. – Bobby vagyok. Emlékszel arra a hölgyre, 

aki itt járt néhány nappal ezelőtt? Aki azzal a nagydarab Los Angeles-i 

zsaruval érkezett? Igen, igen, így van. Most megint itt van, és beszélni 

akar veled. Rendben. – Befejezi a hívást, és a doktornőre néz. – Elment 

cigarettáért, de egy perc, és visszaér – mondja. – Amúgy miért akar 

bemenni oda? Nem hinném, hogy barmi is maradt odabent. 

– Csak kísértetek – szól közbe egy másik, és a társai felnevetnek. 

– Pontosan mikor kezdték el lebontani az épületet? – kérdezi 

Scarpetta. 

– Körülbelül egy hónappal ezelőtt. Közvetlenül hálaadás előtt. Aztán 

az időjárás miatt egy hét szünetet kellett tartanunk, tudja, a jégvihar 

miatt. 

Az emberek békésen vitatkoznak arról, hogy a rombológolyó 

pontosan mikor csapódott először az épületbe, és Scarpetta némán 

figyeli az épület oldala menten felbukkanó és feléjük közeledő férfit. 

Khaki munkásnadrágot, sötétzöld dzsekit és bakancsot visel, 

védősisakját a hóna alá szorítva közeledik feléjük a sárban, és 

dohányzik. 

– Az ott Joe – tájékoztatja Scarpettát a Bobby nevű építkezési 

munkás. – Bár biztos vagyok benne, hogy ő sem fogja beengedni magát 

oda. És higgye el nekem, asszonyom, maga sem akar igazából bemenni 

oda. Sok minden miatt nem biztonságos odabent. 

– Amikor elkezdtek bontani az épületet, maguknak kellett 

kikapcsolni az áramot vagy már eleve ki volt iktatva? – kérdezi a 

doktornő. 



438 

– Ki van zárva, hogy bármit is elkezdjünk, amíg nincs minden 

áramkör kikapcsolva az épületben. 

– Nemrég kapcsolták le – szól közbe egy másik munkás. – Emlékszel 

arra, mielőtt elkezdtük? Körbe kellett járni. Akkor égtek a villanyok, 

nem igaz? 

– Fogalmam sincs. 

– Jó napot! – szólítja meg Scarpettát Joe, a munkavezető. – Mit 

tehetek önért? 

– Be kell jutnom az épületbe. A hátsó ajtón át, az alkóvos ajtó mellett 

– válaszolja. 

– Lehetetlen – mondja a férfi tántoríthatatlan határozottsággal, aztán 

megrázza a fejét és az épület felé néz. 

– Beszélhetnék magával egy percet? – kéri Scarpetta, s ellép a többi 

munkástól. 

– A pokolba is, nem, nem fogom leengedni magát oda. Mi az 

ördögért akarna bemenni? – kérdezi Joe most, hogy már jó 

háromméternyire vannak a többiektől, így némiképp magukra 

maradhatnak. – Nem biztonságos. Miért akar bemenni? 

– Figyeljen rám! – mondja Scarpetta, s áthelyezi a másik lábára a 

testsúlyát, s egyúttal leengedi a kabátját. – Részt vettem Mr. Whitby 

boncolásán. Találtunk néhány rendkívül furcsa anyagmaradványt a 

testén, hadd legyen elég ennyit mondanom. 

– Viccel velem. 

Scarpetta tudta, hogy ezzel fel fogja kelteni a férfi kíváncsiságát, s 

így folytatja: 

– Van valami, amit ellenőriznem kell az épületben. Tényleg nem 

biztonságos, vagy inkább az előírások miatt aggódik, Joe? 

A férfi az épületre bámul, aztán megvakarja a fejét, végül végigszánt 

ujjaival a haján. 

– Nos, nem fog ránk omlani, legalábbis ott hátul nem. Elöl nem 

mennék be. 
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– Nem akarok elöl bemenni – mondja a doktornő. – Hátul tökéletes 

lesz. Bemehetünk a hátsó ajtón, az alkóvos ajtó mellett, aztán onnan 

jobbra egészen az előcsarnok végén van egy lépcsősor. Azon le tudunk 

menni egy szintet, a legalsó szintre. Oda kell mennünk. 

– Emlékszem a lépcsősorra. Jártam már ott korábban. Tényleg oda 

akar lemenni, a nulladik szintre? Te jó isten! Ez aztán valami! 

– Milyen régen kapcsolták ki az áramot? 

– Még azelőtt gondoskodtam arról, hogy minden ki legyen 

kapcsolva, hogy elkezdtük volna a bontást. 

– Akkor ezek szerint még volt világítás, amikor először körbejárta az 

épületet? – kérdezi Scarpetta. 

– Igen, volt világítás. Még nyáron jártam körbe először. De most 

szuroksötét odalent minden. Milyen anyagmaradványt? Nem értem. Azt 

hiszi, valami más is történt vele azon kívül, hogy a traktor elgazolta? 

Úgy értem, a felesége nagy hűhót csap, mindenfelével megvádolja az 

embereimet. Egy rakás badarságot hord összevissza. Én itt voltam. 

Semmi nem történt vele azon kívül, hogy rossz helyen volt rossz 

időben, és pont az indítóval kellett babrálnia. 

– Körül kell néznem – mondja Scarpetta. – Velem jöhet, ha akar. 

Tulajdonképpen nagyra értékelném, ha megtenné. Mindössze körül 

szeretnék nézni. Gondolom, a hátsó ajtó le van zárva. Nekem nincs 

kulcsom hozzá. 

– Nos, nem ez lesz az, ami visszatart bennünket. – Ismét az épületre 

mered, aztán hátrafordul az embereihez. – Hé, Bobby! – kiáltja el 

magát. – Ki tudod fúrni a zárat a hátsó ajtóból? Csináld meg most! Jól 

van akkor – fordul aztán Scarpettához. – Jól van. Leviszem, feltéve, 

hogy nem megyünk a homlokzat közelébe, és nem maradunk tovább 

egy percnél. 
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53. 

Fény táncol a salakburkolatú falakon és a bézsszínűre festett 

betonlépcsőkön, s csak lépteik csosszanását hallják, ahogy lefelé 

mennek, oda, ahol Edgar Allan Pogue dolgozott, amikor még Scarpetta 

volt itt a vezető. Az épület legalsó szintjén nincsenek ablakok, mert ott 

léptek be, ahol korábban a hullaház volt, és a hullaházakba nem szokás 

ablakot építeni, és többnyire nem is teszik, s a föld felszíne alatt 

sincsenek ablakok. A lépcsőházban teljes a sötétség, a levegő 

savanykás, s nyirkos és sűrű por borítja. 

– Amikor körbevezettek itt – mondja Joe, s zseblámpája fénye 

minden egyes lépésnél másfelé lódul –, nem hoztak le ide. Csak a felső 

szinteket jártuk közbe. Azt hittem, alagsor van idelent. Nem hoztak le 

ide – mondja újra, s némi feszengő szorongás hallatszik ki a hangjából. 

– Pedig meg kellett volna tenniük – válaszol Scarpetta, s a por 

kaparja a torkát, szúrja a bőrét. – Két padlóba épített tartálymedence van 

idelent, körülbelül hatszor hat méter széles és három méter mély. Ami 

azt illeti, nem hiszem, hogy bele akarna hajtani valamelyik traktorral, 

vagy azt szeretné, ha az egyik munkása beleesne. 

– Hát ettől tényleg felmegy bennem a pumpa! – mondja a férfi, és 

tényleg dühösnek tűnik. – Legalább képeket kellett volna mutatniuk 

róla. Hatszor hat méter. A francba! Hát ez aztán tényleg kiborít. Ez az 

utolsó lépcsőfok. Óvatosan! – Körbevillant a lámpájával. 

– Az előcsarnokban kell lennünk. Forduljon balra! 
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– Úgy tűnik, csak erre fordulhatunk. – Újra elindul, lassan, óvatosan. 

– Mi a pokolért nem szóltak nekünk azokról a tartályokról? – 

Egyszerűen képtelen elhinni. 

– Nem tudom. Attól függ, ki vezette magukat körbe. 

– Valami fickó, a pokolba! Mi is volt a neve? Csak annyira 

emlékszem, hogy az egyik megbízott ügyintéző cégtől jött ki, de a 

fickónak még a háta is borsózott ettől a helytől. Még abban sem vagyok 

biztos, hogy alaposan ismerte az épületet. 

– Valószínűleg nem ismerte – mondja Scarpetta, s lenéz a lámpája 

által megvilágított koszos, fehér járólapra. – Csak azt akarták, hogy 

mielőbb véget érjen a bontás. Az ügyintéző cégtől kiküldött alkalmazott 

valószínűleg még csak nem is tudott a padlóba süllyesztett tartályokról. 

Lehet, hogy életében nem járt idelent, az anatómiai részlegnél. Nem sok 

ember járt idelent. Ott vannak a tartályok! – mutat lámpájával maguk 

elé, s a fénysugár gyengén bár, de megvilágítja a süllyesztett tartályokon 

sötétlő, négyzetrácsos vasrudakból álló fedéllapot. – Nos, a zárólapok a 

helyükön vannak. Nem tudom, ez jó-e vagy sem – mondja. – De igen 

veszélyes biológiai anyagok lehetnek odalent. Győződjön meg arról, 

hogy mivel van dolga, mielőtt elkezdi lebontani az épület ezen részét! 

– Ó, amiatt egy percig se aggódjon! Egyszerűen csak nem tudom 

elhinni – mondja mérgesen és idegesen, miközben körbevillant a 

lámpájával. 

Scarpetta ellép a tartályoktól, vissza az anatómiai részleg egy olyan 

területe felé, ami a nagy terem túloldalán van, s elhalad egy kisebb 

helyiség mellett – korábban itt végezték a balzsamozást –, s bevilágít. A 

padlón vastag csövekhez csatlakoztatott acélasztal csillan fel a lámpa 

fényében, majd acél kézmosó és néhány szekrény úszik el előtte. A fal 

mellett kerekes hordágy árválkodik, rajta bélelt lepel. A helyiségtől 

balra bemélyed a fal, és meg azelőtt maga elé képzeli a salaktömbbe 

épített halotthamvasztó kemencét, hogy megpillantaná. Aztán lámpája 

megvilágítja a hosszú és sötét, falba épített vasajtót, és eszébe jut, hogy 

az ajtó résein keresztül látta már égni odabent a tüzet, eszébe jut, ahogy 
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a poros acéltáblán betolták a holttesteket, és csak akkor húzták ki ismét, 

amikor hamvakon és néhány krétaszerű csontdarabon kívül már semmi 

más nem volt rajta, s eszébe jutnak a baseballütők is, amelyekkel végleg 

elporították a maradványokat. Szégyenérzet tör rá, amikor az ütőkre 

gondol. 

A kezében tartott lámpa fénye végigszánt a padlón. Még mindig 

hófehér por és krétára emlékeztető apró csontdarabok borítják, melyek 

ropognak a lába alatt, ahogy lépked. Joe ide már nem követte. A fülke 

túloldalán várakozik, és a távolból segít neki tájékozódni azzal, hogy 

lámpája fénysugarával végigpásztázza a padlót meg a sarkokat; 

Scarpetta kabátos alakja hatalmasra nőve feketén sötétlik a falon. Aztán 

a fény átsuhan a szemen. Festékszóróval vitték fel az egyik bézsszínű 

falra a nagy, fekete, szempillás bámuló szemet. 

– Mi a pokol ez? – szólal meg Joe. Ő is a falra festett szemet nézi, 

bár ezt Scarpetta nem láthatja. – Jézus Krisztus! Mi ez? 

Scarpetta nem válaszol neki, tovább kutat a fénycsóvával. Az ütők 

már nincsenek abban a sarokban, ahol akkor sorakoztak, amikor ő volt 

az intézet vezetője, de igen sok a por és a csontdarab, túlságosan is sok, 

gondolja. Fénysugara megtalálja a fekete festékszóró dobozát, meg 

mellette a kék retusálófestékes-palackot; az egyik vörös, a másik pedig 

kék zománcfesték, mindkettő üres. Beleteszi őket egy műanyag tasakba, 

a festékszórót pedig egy másikba. Talál még néhány régi 

szivarosdobozt, bennük hamut, aztán észreveszi a padlón a 

szivarcsikkeket és a gyűrött, barna papírzacskót. Kesztyűs keze betör a 

fénysugárba, s felveszi a papírzacskót. A papír ropog a keze között, 

ahogy kinyitja, és pontosan tudja, hogy a tasak nem nyolc éve van 

idelent, még csak nem is egy éve. 

Úgy véli, gyenge szivarszagot érez, amikor kinyitja, és nem elszívott 

szivart, hanem el nem égett dohányt, s belevilágít a tasakba, melyben 

meglátja a dohánydarabkákat és a blokkot. Joe őt figyeli, s a férfi is a 

kezében tartott papírzacskóra irányítja saját lámpáját. Scarpetta a 
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blokkra mered, s irreális, egymáshoz nem kapcsolódó dolgok érzete 

árad szét benne ismét, amikor elolvassa a dátumot, ami ez év 

szeptember tizennegyedike, amikor Edgar Allan Pogue, mert biztos 

abban, hogy Edgar Allan Pogue volt az, több mint száz dollárt költött 

dohányárura, pontosabban Romeo y Julieta szivarokra alig egyutcányira 

innen, a James-üzletházban. 
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54. 

A James-üzletház nem az a fajta hely, ahova Marino richmondi 

zsaruként járni szokott, és a Marlboróit sem ebben a cifra 

dohányboltban szokta beszerezni; ami azt illeti, egyáltalán nem 

dohányboltban vette őket. 

Soha nem vett szivart sem, semmilyen márkájút, mert még az olcsó 

szivar is igen sok pénzbe kerül egyetlen füstölésre, mellesleg pedig ő 

nem pöfékelte, hanem letüdőzte volna. Most azonban, hogy már alig 

dohányzik, elismerheti az igazságot. Letüdőzte volna a szivarfüstöt. Az 

előcsarnok csupa üveg, fény és zöldellő növény, s Marino lépteit a mű 

vízesések csobogása kíséri, ahogy sebes léptekkel halad az üzlet felé, 

ahol Edgar Allan Pogue alig három hónappal azelőtt vásárolt szivart, 

mielőtt megölte a kis Gillyt. 

Még nincs dél, és az üzletház boltjaiban nem nagy a forgalom. 

Néhány elegáns öltönybe és kosztümbe öltözött ember kávét vesz, s úgy 

járnak-kelnek, mintha sürgős elintéznivalójuk lenne, s mellé fontos 

életük, és Marino ki nem állhatja a James-üzletház ezen tipikus 

fogyasztóit. Ismeri a fajtájukat. Úgy nőtt fel, hogy kénytelen volt 

megismerni ezt az emberfajtát, nem személyesen, de mégis tud róluk. 

Abba a típusba tartoztak, akiknek fogalmuk sem volt a Marino-félékről 

és soha meg sem próbálták megismerni vagy egyáltalán észrevenni a 

hozzá hasonlókat. Gyorsan lépked és mérges, s amikor egy fekete, 

hajszálcsíkos öltönyös fickó úgy megy el mellette, hogy még csak nem 

is látja, Marinónak az fut át az agyán, hogy a krapek lószart sem tud. A 

hozzá hasonló emberek lószart sem tudnak. 
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A dohányboltban a levegő csípős-átható-édes a dohányok terjengő 

illatának a szimfóniájától, ami olyan mély, elemi vágyakozást ébreszt 

Marinóban, amit ő maga sem ért, ám azonnal a dohányzásra fogja. 

Pokolian hiányzik neki. Bánatos és zaklatott, mert hiányzik neki a 

cigaretta, a szíve fáj, és valahol egészen a lelke mélyéig belerendül, 

mert tisztában van vele, hogy soha az életben nem dohányozhat többé, 

nem úgy, mint korábban, egyszerűen nem teheti meg. Csak áltatta 

magát, amikor úgy gondolta, néhanapján majd becsempészhet egy-egy 

szálat az életébe. Micsoda ábránd volt azt gondolnia, hogy van még 

remény. Nincs remény. Soha nem is volt. Ha van valami, ami 

reménytelen, hát akkor az ő dohány utáni soha nem szűnő, 

kielégíthetetlen vágya, a dohány iránti kétségbeesett szerelme az, és 

egyszerre porig sújtja a gyász, mert soha többé nem fog rágyújtani, soha 

többé nem fogja mélyen belélegezni, és soha többé nem érzi azt az 

erekben száguldó, hamisítatlan, puszta gyönyört, ami enyhítené azt, ami 

élete minden egyes percében fáj, annyira kell. Úgy kel fel, hogy fáj, és 

úgy fekszik le, hogy fáj; fáj, amikor álmodik, és fáj, amikor ébren van. 

Az órájára pillant és Scarpetta jut eszébe; azon tűnődik, vajon késik-e a 

járata. Annyi gép késik az utóbbi napokban. 

Az orvosa azt mondta Marinónak, ha nem hagyja abba a dohányzást, 

hatvanéves korára lélegeztetőkészülékkel fog élni, mint valami 

koraszülött csecsemő. Végül pedig levegőért hörögve fog meghalni, 

úgy, ahogy a kis Gilly küzdött lélegzetért, miközben az az elmebeteg 

állat rajta ült, és az ágyhoz szegezte a kezét, és a kislány csak vergődött 

alatta, tüdeje minden egyes sejtje oxigénért esdekelt, szája anyát és apát 

artikulálva sikoltott némán, és csak sikoltott a végtelen csendben. Gilly 

egy árva hangot sem volt képes kiadni magából, és mit tehetett, amivel 

kiérdemelte ezt a halált? Semmit, gondolja Marino, ahogy körbenéz a 

gazdag emberek előkelő, illatos boltjában a sötét fapolcokon sorakozó 

szivarosdobozokon. Scarpetta talán ebben a pillanatban száll be a gépbe, 

gondolja, s ekkor pillantja meg a Romeo & Julietta szivarokat. Ha nem 

késik a járata, talán már fent is van, útban nyugatra, Denver felé, és 
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Marino ürességet érez a szíve táján és a lelke rejtett, titkos zugában 

szégyent, aztán már csak határtalan haragot. 

– Tudok segíteni? – kérdezi a szürke, V kivágású pulóvert és barna 

kordnadrágot viselő férfi a pult mögül. Ruházata színei és szürke haja 

dohányfüstre emlékezteti Marinót. Az eladó egy füstaromával telített 

dohányboltban dolgozik, és ő is dohányszínűvé változott. Amikor a nap 

végén hazamegy, valószínűleg bármit elszívhat, amit csak megkíván, 

miközben ő, Marino egy hotelszobába megy haza vagy inkább vissza, 

egyedül, oda, ahol még csak meggyújtani sem lehet a cigarettát, 

nemhogy letüdőzni. Most már tisztán látja az igazságot. Tudja. Nem 

teheti. Áltatta magát, amikor azt hitte, hogy megteheti, és a felismerés 

gyásszal és szégyennel tölti el. 

Benyúl a zsebébe, és előhúzza a blokkot, amit Scarpetta talált 

egykori munkahelye anatómiai részlegének csontlisztes padlóján. A 

cédula nejlontasakban vesztegel, s anélkül hogy kivenné belőle, a pultra 

teszi. 

– Mióta dolgozik itt? – kérdezi a pult mögött ácsorgó füstös kinézetű 

embertől. 

– Vagy tizenkét éve – mosolyog rá a férfi, de gyanakvás villan 

füstszürke szemében. Marino felismeri benne a félelmet, de semmit nem 

tesz azért, hogy ezt feloldja benne. 

– Akkor ismeri Edgar Allan Pogue-ot. Itt járt idén, szeptember 

tizennegyedikén, és ezeket a szivarokat vásárolta. 

Az eladó elfintorodik, és a műanyag bizonyítékmegőrző tasak fölé 

hajol. 

– Ez a mi blokkunk – mondja aztán. 

– Ne vicceljen, Sherlock! Alacsony, kövér kis fickó, vörös hajú – 

folytatja Marino, és semmit nem tesz, hogy eloszlassa a férfi félelmét. – 

Harminc-egynéhány lehet. Korábban a régi hullaházban dolgozott, 

odaát – mutat a Tizennegyedik utca felé. – Valószínűleg meglehetősen 

furán viselkedett, amikor itt járt. 
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Az eladó egyvégtében lapos pillantásokat küld Marino LAPD-s 

sapkája felé. Sápadt és feszeng. 

– Nem árulunk kubai szivart. 

– Hogy mi? – vakkan fel Marino. 

– Ha erről van szó. Lehet, hogy megkérdezte, de mi nem árulunk 

ilyesmit. 

– Kubai szivart akart venni? 

– Igen elszánt volt, különösen akkor, amikor utoljára járt itt – 

magyarázza idegesen az eladó. – De mi nem árulunk kubait, sem 

bármilyen más illegális anyagot. 

– Nem vádoltam magát semmivel, és nem is az ATP-től vagy az 

FDA-tól, vagy a hadsereg egészségügyi alakulatától, vagy az istenverte 

húsvéti nyuszitól jöttem – morogja Marino. – Magasról teszek rá, hogy 

árul-e a pult alatt kubai szivart, vagy sem. 

– Nem árulok. Esküszöm, hogy nem. 

– Csak Pogue-ot akarom. Szóval, meséljen! 

– Emlékszem rá – mondja a halálra vált eladó, akinek az arca most 

fakószürke, olyan, mint a füst. – Igen, valóban kubai szivart akart. 

Cohibát, de nem a dominikait, amit mi árulunk, hanem kubait. Mert a 

kubai illegális. Maga nem idevalósi, ugye? A beszédéből ítélve nem 

idevalósi. 

– Az egyszer biztos, mint a halál – hagyja rá Marino. – Mi mást 

mondott még Pogue? És mikor történt mindez, mikor járt itt utoljára? 

A férfi a pulton lévő blokkra mered. 

– Valószínűleg ezután volt. Úgy rémlik, már október volt, amikor 

utoljára itt járt. Talán havonta egyszer jön be. Nagyon furcsa ember. 

Nagyon furcsa. 

– Októberben? Rendben. Mit mondott még, amikor itt járt? 

– Kubai szivart akart, azt mondta, jól megfizeti, de én mondtam neki, 

hogy nem árulunk ilyesmit. Ezt ő is tudta. Már a korábbi vásárlásaikor 

is rákérdezett néhányszor a kubaira, de nem olyan akaratosan, nem úgy, 
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mint amikor legutóbb itt járt. Nagyon furcsa az az ember. Már korábban 

is kérdezte, és most újra megkérdezte, de ezúttal nagyon követelőzőén. 

Mintha azt mondta volna, hogy a kubai dohány jobb a tüdőnek, valami 

efféle badarságot hablatyol. Annyi kubait szívhat az ember, amennyit 

csak akar, és az nem árt neki, sőt kifejezetten jót tesz. Mert a kubai 

tiszta és minden másnál jobb a tüdőnek, tulajdonképpen gyógyító 

hatású, efféle ostobaságokat fecsegett. 

– Erre mit mondott neki? Ne próbáljon meg hazudni! Leszarom, 

hogy adott-e neki kubait vagy sem. Az a lényeg, hogy meg kell 

találnom. Ha ő azt hiszi, hogy az a szar jó a szétcseszett tüdejének, 

akkor venni fog valahol. Ha rá van kattanva, be fogja szerezni. 

– Rá van kattanva, az biztos, legalábbis rá volt, amikor legutóbb itt 

járt. Ne kérdezze, hogy miért – mondja az eladó, még mindig a blokkot 

tanulmányozva. – Rengeteg jó szivar kapható. Hogy miért kellett 

mindenáron kubainak lennie, nem értem, de azt akart. Azokra a beteg 

emberekre emlékeztetett, akik kétségbeesetten kapaszkodnak valami 

mágikus gyógynövénybe vagy marihuánába, vagy a köszvényesekre, 

akik aranyinjekciót akarnak, vagy mit. Nyilvánvalóan valami babonáról 

van szó. Nagyon furcsa. Elküldtem egy másik üzletbe, és megmondtam 

neki, hogy engem hagyjon végre békén a kubaival. 

– Milyen üzletbe? 

– Nos, tulajdonképpen van egy étterem, ahol úgy hallottam, árulnak 

egyet s mást, és tudják, mit honnan lehet beszerezni. A bárban 

legalábbis. Gondolom, ott bármit meg lehet kapni. Ezt hallottam. Én 

nem járok oda. Nekem semmi közöm ahhoz a helyhez. 

– Mi a cím? 

– Odalent van, a Gödörben – válaszolja. – Csak néhány ház-

tömbnyire van innen. 

– Ismer bármilyen helyet Dél-Floridában, ahol kubait árulnak? Talán 

ajánlott Pogue-nak valami helyet Dél-Floridában. 
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– Nem – rázza meg tagadóan a fejét az eladó. – Semmit nem tudok a 

kubai árusítóhelyekről. Kérdezze meg őket, odalent a Gödörben! Ok 

valószínűleg tudják. 

– Rendben. És akkor jöjjön az egymillió dolláros kérdés? –mondja 

Marino, s közben a kabátzsebébe gyűri a bizonyítékmegőrző tasakot. – 

Maga mesélt Pogue-nak erről a helyről a Gödörben, így lehet, hogy be 

tudta szerezni a szivarjait? 

– Azt mondtam neki, hogy néhányan az ottani bárban vesznek szivart 

– mondja a férfi. 

– Mi a neve a helynek? 

– Stripes. A bár neve Stripes, a Cary utca túlvégén van. Azt akartam, 

hogy többé ne jöjjön ide vissza. Nagyon furcsa volt. Mindig is ezt 

gondoltam róla. Évek óta járt ide, úgy néhány havonta. Soha nem 

beszélt sokat – mondja az eladó. – De amikor legutóbb itt járt, talán 

októberben, még a szokásosnál is furcsábban viselkedett. Baseballütő 

volt nála. Kérdeztem tőle, hogy minek az neki, de nem válaszolt. Nem 

szokott ennyit állhatatoskodni a kubai szivarok miatt, de akkor mintha 

ez lett volna a mániája. Egyfolytában csak azt hajtogatta, hogy Cohiba. 

Azt akart. 

– Vörös, fehér és kék volt az ütő? – kérdezi Marino, mert eszébe jut 

Scarpetta meg a zúzógép meg a csontliszt, meg minden más, amit 

azután mesélt neki, hogy eljött Dr. Philpott rendelőjéből. 

– Talán – feleli a férfi, igen különös tekintettel. – Mi a pokol ez az 

egész? – kérdezi aztán. 
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55. 

A város házait övező erdőben mely és hideg árnyékok húzódnak meg 

a hófehér foltok és a szürke törzsű nyárfák között. Lucy és Henri csak 

nehezen tud előrehaladni, ide-oda hajolgatnak az ágak előtt, s 

kénytelenek eltologatni őket meg a téli álmot alvó facsemetéket maguk 

előtt. Hótalpaik sem akadályozzák meg a havat abban, hogy a térdükig 

felkússzon, és bármerre is néznek, a sajátjukon kívül emberi jelenlétnek 

semmi nyoma a vakítóan fehér tájon. 

– Őrültek vagyunk – liheg Henri erős, füstös felhőket fújva. – Miért 

csináljuk ezt? 

– Mert ki kell mozdulnunk a négy fal közül, és tennünk kell valamit 

– válaszolja Lucy, s ahogy lép egyet, majdnem combközépig merül a 

hóba. – Hűha! Ezt nézd meg! Hihetetlen! Gyönyörű! 

– Szerintem nem kellett volna idejönnünk – mondja Henri, s 

megtorpan, hogy a havat kékesre festő, mélyülő árnyékokon át Lucyre 

nézzen. – Túl vagyok rajta, és elég volt. Visszamegyek Los Angelesbe. 

– A te életed. 

– Tudom, hogy nem így gondolod. Amikor efféléket füllentesz, 

mindig nőni kezd az orrod. 

– Menjünk még egy kicsit tovább – mondja Lucy, aki rendületlenül 

töri elöl az utat, s közben gondosan ügyel arra, hogy egyetlen ág vagy 

facsemete se csapódjon vissza Henri arcába, bár a fiatal nő talán 

megérdemelné. – Kissé odébb van egy öreg, kidőlt fa, biztosan 

emlékszem rá. Láttam felfelé jövet az ösvényről; ha leporoljuk róla a 

havat, le tudunk ülni. 
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– Meg fogunk fagyni – mondja Henri, s hirtelen megindul, majd 

ezzel egyidőben fagyos légpárát fúj ki a száján. 

– Most nem fázol, ugye? 

– Megsülök, olyan melegem van. 

– Hát, ha fázni kezdünk, majd felkelünk, és elindulunk hazafelé. 

Henri nem válaszol. Állóképessége szemmel láthatóan csökkent 

azóta, hogy influenzás lett és megtámadták. Los Angelesben, ahol Lucy 

először felfigyelt rá, kiváló fizikai kondícióban volt, nem kigyúrt, de 

igen erős. Ki tudta nyomni fekve a saját súlyát, és tízszer felhúzta magát 

karral a keresztrúdon, segítség nélkül, miközben a nők többsége a saját 

súlyának a harmadát sem tudja kinyomni, és egyáltalán nem képes 

karizommal felhúzni magát. Hét percen belül futotta le az egymérföldes 

távot. Most örül, ha le tud gyalogolni ennyit. 

Kevesebb, mint egy hónap alatt Henri elvesztette mindezt, és minden 

egyes nappal még többet veszít, mert valami mást is elveszített, ami 

fontosabb a testedzésnél. Elveszítette a küldetéstudatát. Nincs célja. 

Lucy tart attól, hogy Henrinek soha nem is volt, a hiúságot leszámítva, 

ám a hiúság lángjai gyorsan és forrón lobbannak, és hamar eltűnnek 

– Már mindjárt ott vagyunk – szólal meg Lucy. – Látod odafent azt a 

hatalmas fatörzset? Egy kis befagyott patak van mögötte, a 

fitnesszközpont pedig amögött, bár egy kicsit messzebb. – Síbotjával is 

mutatja az utat. – Egy ilyen túra után az lenne a tökéletes, ha ott kötnénk 

ki, az edzőteremben, aztán meg a szaunában. 

– Nem kapok levegőt – mondja Henri. – Az influenza óta úgy érzem, 

fele akkora a tüdőm, mint azelőtt. 

– Tüdőgyulladásod volt – emlékezteti Lucy. – Talán már el is 

felejtetted. Egy hétig antibiotikumot szedtél. Még akkor is, amikor az 

történt. 

– Igen. Amikor az történt. Minden arról szól. Arról – nyomatékosítja 

a szót Henri. – Gondolom, most eufemizmusokat használunk. – A Lucy 
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által kitaposott nyomokban lépked, mert kezd lelassulni, és erősen 

izzad. – Fáj a tüdőm. 

– Mit szeretnél, hogy nevezzük? – Lucy odaér a kidőlt fához, ami 

egykor hatalmas volt, ám ma már csak puszta roncs, mintha csak valami 

óriási hajó maradványa lenne, és elkezdi lesöpörni róla a havat. – Te 

hogy neveznéd azt, ami történt? 

– Úgy nevezném, hogy majdnem megöltek. 

– Gyere! Ülj le ide! – Lucy is leül, és megpaskolja maga mellett a 

farönk letisztított darabját. – Jólesik ülni. – Lehelete gőzpárát képez, s 

arca olyan hideg, hogy alig érzi. – A majdnem megöltek szemben a 

majdnem meggyilkoltakkal? 

– Ugyanaz. – Henri vonakodva áll a rönk mellett, körbenéz a havas 

fákon és elmereng a mélyülő árnyékokon. A sötét, hideg ágakon 

keresztül vajsárgán szűrődnek át a város házainak és a 

fitnesszközpontnak a fényei, s a keményekből füst száll felfelé. 

– Én azért nem mondanám, hogy ugyanaz a kettő – néz fel Henrire 

Lucy, s feltűnik neki, mennyire lefogyott, és felfedez a tekintetében 

valamit, amit kezdetben még nem látott. – A majdnem megöltek hárító 

kifejezés. Gondolom, érzéseket, valódi érzelmeket keresek benned. 

– Jobban tennéd, ha nem keresgélnél. – Henri vonakodva leül a 

törzsre, de kissé távolabb Lucytől. 

– Te nem kerested őt, de mégis megtalált – mondja Lucy, s 

egyenesen maga elé mered, az erdőre. Kezét a térdén pihenteti. 

– Szóval követett. Hollywood felét követik. Gondolom, ezzel 

felvételt nyertem a klubba – mondja Henri, s szemmel láthatóan igen 

elégedett, hogy a követett sztárok klubjának a tagja lehet. 

– Nem sokkal ezelőttig én is ugyanezt gondoltam. – Lucy kesztyűs 

kezével belemarkol a lába előtt a hóba, felemeli a porrá fagyott 

csapadékot és elmereng rajta. – Tudom, hogy nyilatkoztál arról, hogy 

felvettelek. Soha nem említetted. 

– Milyen nyilatkozatról beszélsz? 
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– Ami a Hollywood Reporterben jelent meg. Téged idéznek benne. 

– Sok dolgot adtak már a számba, amit soha nem is mondtam – vág 

vissza Henri. 

– Most nem arról van szó, hogy mit nem mondtál Hanem arról, hogy 

interjút adtál. Úgy hiszem, megtetted. A cégem neve benne van a 

cikkben; nem mintha a Végső Mentsvár létezése valami mély, sötét 

titok lenne, ám az a tény, hogy áthelyeztem a központot Floridába, nos, 

az szigorúan titkos. Legfőképp a kiképzőtábor miatt tartottam titokban. 

De megjelent az újságban, és ami egyszer bekerül a médiába, azt újra 

meg újra felkapják. 

– Nyilvánvalóan fogalmad sincs a pletykákról meg az idióta 

hírverések természetéről – válaszolja Henri, ám Lucy nem hajlandó 

ránézni. – Ha valaha is dolgoztál volna a filmiparban, értenéd. Akkor 

tudnád, miről van szó. 

– Attól tartok, épp eleget értek. Edgar Allan Pogue valahogy 

kitalálta, hogy a nagynéném állítólagosán nekem dolgozik az új 

hollywoodi irodámban, Floridában. És képzeld, mit tett erre? –

Előrehajol, s még több havat markol fel. – Eljön Hollywoodba, hogy 

megkeressen engem. 

– Nem téged akart elkapni – mondja Henri, ám hangja olyan fagyos, 

mint körülöttük a hó. 

Lucy a kesztyűn keresztül nem érzi a hó hidegét, ám Henriét igen. 

– Attól tartok, tévedsz. Tudod, nehéz eldönteni, hogy ki ül azokban a 

Ferrarikban. Csak közelről lehet megállapítani, ám ezek feltűnő, 

könnyen kiszúrható autók. Rudynak igaza volt. Túl feltűnők. Pogue 

valahogy a nyomomra bukkant. Talán eleget kérdezősködött, és 

megtalálta a tábort, aztán követte az egyik Ferrarit, egészen a házamig. 

Talán a feketét. Nem tudom. –Hagyja, hogy fekete kesztyűs ujjai közül 

a talajra hulljon a hő, aztán újabb adagot markol fel, de továbbra sem 

hajlandó Henrire nézni. – A fekete Ferrarit mindenesetre megtalálta. 

Összevissza karcolta, úgyhogy tudjuk, hogy megtalálta a kocsit, amikor 
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az engedélyem nélkül elvitted, ami azt illeti, azután, hogy megkértelek, 

soha ne használd. Talán aznap éjjel találta meg a házamat is. Nem 

tudom. De nem rád vadászott. 

– Olyan önző vagy – mondja Henri. 

– Tudod, Henri – pottyantja a havat Lucy a földre széttárt ujjú fekete 

kesztyűjéből –, mielőtt felvettelek, széles körű háttérkutatást végeztünk 

veled kapcsolatban. Talán nincs egyetlen olyan veled kapcsolatos cikk 

sem, amit ne találtunk volna meg. Sajnos, nagyon kevésről beszélhetünk 

csak. Bárcsak abbahagynád ezt a sztározós szarságot! Bárcsak leállnál 

ezzel a követtek-és-becser-késztek-szóval-biztos-hogy-vagyok-valaki 

szarral! Tényleg nagyon unalmas. 

– Visszamegyek. – Henri feláll a rönkről, de majdnem elveszíti az 

egyensúlyát. – Nagyon fáradt vagyok. 

– Azért akart megölni, hogy bosszút álljon rajtam valamiért, ami még 

gyerekkoromban történt – folytatja Lucy. – Már amennyire lehet valami 

logikát tulajdonítani egy hozzá hasonló zárt osztályra valónak. Az a 

helyzet, hogy még csak nem is emlékszem rá. És valószínűleg ő sem 

igazán emlékszik rád, Henri. Gondolom, néha mindannyian csak 

eszközök vagyunk valami nagyobb cél érdekében. 

– Bárcsak soha ne találkoztam volna veled! Tönkretetted az életemet. 

Könnyek marják Lucy szemét, ám továbbra is mozdulatlanul ül a 

farönkön, mintha odafagyott volna. Újabb marék havat vesz fel, majd 

eldobja, és a porgolyó átrepül az árnyékokon. 

– Különben is a férfiakra bukom – szól még vissza Henri, és elindul a 

nyomvonalon, amelyet akkor törtek, amikor nem sokkal ezelőtt 

felhótalpaztak a rönkhöz. – Nem tudom, miért mentem bele ebbe. Talán 

csak kíváncsiságból, hogy megtudjam, milyen. Gondolom, nagyon 

sokan igen izgalmasnak találnának téged egy darabig. Nem mintha a 

kísérletezés olyan szokatlan lenne abban a világban, ahonnan jövök. 

Nem mintha számítana. Semmi sem számít. 
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– Hogy szerezted a horzsolásokat? – kérdezi Lucy Henri hátától, 

amint a fiatal nő nagy, elnyújtott léptekkel belép a fák közé, síbotjait 

minden lépésnél maga elé szúrja a talajba, és erősen zihál. – Tudom, 

hogy emlékszel rá. Pontosan emlékszel. 

– Ó! Azokra a zúzódásokra gondolsz, amiket lefényképeztél, Miss 

Szuperzsaru? – válaszolja Henri elakadó lélegzettel, s beledöfi síbotját 

maga előtt a mély hóba. 

– Tudom, hogy emlékszel – néz a nőre Lucy a fatörzsről; bár a szeme 

könnybe lábad, sikerül megőriznie hangja szilárdságát. 

– Rám ült. – Henri beledöfi a másik botot a hóba és felemeli hótalpas 

lábát. – Az a görény, azzal a hosszú, csimbókos hajával. Először azt 

hittem, hogy a medencetakarító nő az, azt hittem, ő az. Láttam a fickót 

néhány nappal korábban, amikor odafent feküdtem betegen, láttam, csak 

azt hittem, hogy a kövér, göndör hajú nő az, aki a medencét szokta 

takarítani. 

– A medencét takarította? 

– Igen. Ezért hittem azt, hogy egy másik medencetakarító, talán a 

helyettes vagy valami ilyesmi, azt hittem, hogy egy másik takarítónő 

szedi le a vízfelszínről a leveleket. És a legviccesebb az egészben – néz 

hátra Henri Lucyre, de az arca mintha nem is az övé lenne, 

másmilyennek tűnik –, hogy az a kibaszott részeges szomszédasszony őt 

is ugyanúgy lefényképezte, mint bármit, ami a birtokodon történik. 

– Kösz, hogy megosztottad az információt – mondja Lucy. –Biztos 

vagyok abban, hogy egyszer sem említetted Bentonnak az alatt az idő 

alatt, amit rád szánt, hogy segítsen neked. Kedves tőled, hogy tudatod 

velünk, talán képek is vannak róla. 

– Csak ennyire emlékszem. Rám ült. Nem akartam elmondani. – Alig 

kap levegőt, ahogy lépked, aztán megáll, megfordul, s arca kegyetlen és 

hófehér az árnyékok közt. – Tudod, kínosnak éreztem. – Zihál. – Még 

csak belegondolni is abba, hogy valami dagadt, gusztustalan korcs 
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felbukkan az ágyad mellett. Nem mintha az enyém lett volna. Te tudod. 

De hogy rád ül. – Megfordul és továbbtrappol előre. 

– Kösz az információt, Henri! Te aztán nyomozó vagy! 

– Már nem. Kilépek. Visszarepülök – zihál – Los Angelesbe. 

Kilépek. 

Lucy a farönkön ül, havat markol fel fekete kesztyűs kezével és 

elmereng rajta. 

– Nem tudsz kilépni – mondja. – Mert ki vagy rúgva. 

De Henri már nem hallja. 

– Ki vagy rúgva – ismétli Lucy a fatörzsön ülve. 

Henri szorgalmasan bökdösve síbotjával a havat nagy léptekkel halad 

előre a fák között. 
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56. 

A fegyver- és zálogüzletben, a U.S. 1. szám alatt Edgar Allan Pogue 

ráérősen sétálgat fel-alá a sorok közt, s ujjaival végig-végigsimít a 

nadrágja jobb zsebében lapuló réz-ólom ötvözetű töltényeken. Levesz 

egy-egy pisztolytáskát az állványról, s elolvassa a csomagoláson lévő 

szöveget, majd mindegyiket gondosan visszaakasztja a helyére. Ma nem 

lesz szüksége fegyvertokra. Milyen nap is van ma? Nem tudja pontosan. 

Napok teltek el úgy, hogy semmi nem különböztette meg őket 

egymástól, leszámítva a fény és sötétség váltakozásának ködös 

emlékeit, miközben kerti székében feküdt izzadva, és a falról rámeredő 

nagy szemet bámulta. 

Időnként felköhög, mély, száraz, asztmás köhögéssel, amitől kimerül 

és zihál, és csak feldúltabb lesz. Az orra folyik, az ízületei fájnak, és ő 

pontosan tudja, mit jelent mindez. Dr. Philpottnak elfogyott az influenza 

elleni védőoltása. Nem tett félre egyetlen adagot sem számára. Ha van 

valaki, akinek félre kellett volna tennie egy adagot számára, hát akkor ő 

volt az, de Dr. Philpottnak eszébe sem jutott megtenni. Dr. Philpott azt 

mondta, sajnálja, de nem maradt egyetlen adag oltóanyaga sem, és 

amennyire ő tudja, az egész városban sehol nem lehet már beszerezni, 

és ennyi. Azt mondta, hogy menjen vissza hozzá egy hét múlva, de 

őszintén szólva, nem lát sok esélyt arra, hogy kap utánpótlást. 

„Milyenek a kilátások odalent, Floridában?” – kérdezte Pogue az 

orvost. 

Dr. Philpott sietősen, Pogue-ra alig figyelve azt felelte, kétli, hogy ott 

jobb lenne a helyzet. „Kétlem, hogy bárhol kapna influenza elleni oltást, 
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hacsak nem nagyon szerencsés, és ha ennyire szerencsés, akkor már 

lottóznia is kellene. Komoly hiány van idén az egész országban. 

Egyszerűen nem gyártottak eleget, és jó három-négy hónapba is 

beletelik, amíg az új sorozatot legyártják, szóval ennek az évnek annyi. 

Az a helyzet, hogy egy influenza altípus ellen megkaphatja az oltást, de 

akkor a másik fertőzi meg. 

Az a legjobb, ha elkerüli a beteg embereket, és amennyire csak tud, 

vigyáz magára. Ne szálljon repülőre, és kerülje az edzőtermeket! Az 

edzőtermek különösen veszélyesek.” 

„Igen, uram!” – válaszolta Pogue, bár még soha életében nem ült 

repülőn, és középiskolás kora óta nem járt edzőteremben. 

Edgar Allan Pogue olyan erősen köhög, hogy a szeme könnybe 

lábad, miközben a fegyvertisztító kiegészítőket felsorakoztató polc előtt 

áll, s lenyűgözve bámulja az apró ecseteket, fiolákat és egyéb 

felszereléseket. Nem fog ma pisztolyt tisztogatni, ezért végigténfereg a 

soron, és úgy látja, rajta kívül senki sincs az üzletben. Néhány perccel 

később már biztosan tudja, hogy ő az egyetlen vásárló, és felnéz a pult 

mögött álló nagydarab, feketébe öltözött eladóra, aki éppen egy 

pisztolyt helyez vissza az üvegszekrénybe. 

– Segíthetek? – kérdezi a férfi, aki úgy az ötvenes éveiben járhat, 

borotvált a feje, és pont úgy néz ki, mint aki komoly fájdalmakat képes 

okozni egy embernek, ha arra kerül sor. 

– Úgy hallottam, szivart is árulnak – feleli Pogue, és elfojtja feltörő 

köhögését. 

– He?! – Az eladó bizalmatlan tekintettel méregeti, aztán szeme 

Pogue parókájára siklik, majd vissza Pogue szemére, és van valami a 

férfiban, amitől az az érzése támad, mintha egy láthatatlan kéz 

figyelmeztetőleg megveregetné a vállát. – Ó, valóban? És hol hallotta 

ezt? 

– Hallottam – válaszolja Pogue, és valami ismét megveregeti a vállát, 

a figyelmét követeli, s ő ismét köhögni kezd, és könnybe lábad a szeme. 
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– Nem úgy tűnik, mintha szüksége lenne a dohányzásra – jegyzi meg 

az eladó az üvegpult túloldaláról. Terepnadrágja derekának hátsó 

részébe fekete baseballsapka van gyűrve, de Pogue nem lát belőle 

többet. 

– Majd én eldöntöm, mire van szükségem – válaszolja, s megpróbál 

lélegzethez jutni. – Cohibát szeretnék. Hatot. Darabjáért egy húszast 

fizetek. 

– Miféle fegyver a Cohiba? – kérdezi az eladó kifejezéstelen arccal. 

– Legyen huszonöt. 

– Fogalmam sincs, miről beszél, ember. 

– Harminc – mondja Pogue. – Ennél feljebb nem megyek. Ajánlom, 

hogy kubai legyen. Meg tudom állapítani. És kérek egy harmincnyolcas 

Smith&Wessont is. Ott, azt a revolvert – mutat a látványpult egyik 

darabjára. – Meg akarom nézni. Hadd lássam a Cohibákat és a 

harmincnyolcast! 

– Jól van na, hallom – mondja az eladó, s elnéz Pogue mellett, 

mintha látna valamit, s a hangszíne megváltozik, az arca is megváltozik, 

és a kisugárzásától valami ismét megveregeti Pogue vállát, ám ezúttal 

nem hagyja abba, hanem egyre csak veregeti. 

Pogue megfordul, mert mi van, ha mégis van mögötte valami, de 

nincs semmi, az égvilágon semmi, csupán két sor telezsúfolva 

lőfegyverekhez tartozó felszereléssel meg kiegészítővel, meg 

terepruházattal és lőszerkészlettel. Kitapogatja a harmincnyolcas 

kaliberű töltényeket a zsebében, s azon tűnődik, milyen érzés lesz majd 

lelőni a fekete ruhás eladót, s végül úgy dönt, valószínűleg jó lesz, aztán 

visszafordul az üvegpult felé, és látja, hogy a nagydarab fickó egy 

pisztolyt szegez egyenesen a két szeme közé. 

– Mi'zújs, Edgar Allan? – kérdezi. – Marino vagyok. 
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57. 

Scarpetta megpillantja Bentont, amint a lakásától a felújított útra 

kivezető, hótól megtisztított ösvényen jön lefelé, így aztán megáll a 

sötétzöld, illatos fák alatt és megvárja. Azóta nem látta, hogy a férfi 

Aspenbe jött. Miután Henri beköltözött hozzá – amiről akkor Scarpetta 

még nem tudott –, megritkította a telefonhívásait, és amikor hívta, akkor 

sem volt túl sok mondandója számára. De Scarpetta megérti. 

Megtanulta megérteni, és mar nem is találja olyan nehéznek megérteni 

ezt, többé már nem. Benton megcsókolja, ajkának sós íze van. 

– Mit ettél? – kérdezi Scarpetta, és újra megcsókolja odakint a hóban, 

az örökzöldek tehertől roskadozó ágai alatt. 

– Földimogyorót. Vérebnek kellett volna születned ezzel az orral – 

mondja Benton, s mélyen a szemébe néz, majd átkarolja. 

– Éreztem a sót, nem szagoltam. – Scarpetta elmosolyodik és együtt 

elindulnak felfelé a megtisztított ösvényen. 

– Épp a szivarokon járt az eszem – szólal meg a férfi, s közelebb 

húzza magához Scarpettát. Megpróbálnak úgy lépni, mintha kettejük 

négy lába kettő lenne csupán. – Emlékszel arra, amikor még 

szivaroztam? 

– Annak nem volt jó íze – mondja a nő. – Jó volt az illata, de az íze 

nem. 

– Nézd csak, ki beszél! Te meg cigarettáztál akkoriban. 

– Szóval nekem sem volt jó ízem. 

– Ezt nem mondtam. Az holtbiztos, hogy én nem mondtam ilyet. 
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Szorosan átöleli, karja erősen tartja a derekát, s már félúton járnak az 

erdőben a kivilágított épület irányában. 

– Az pompás volt. Te és a szivarok, Kay – mondja, s a kulcsot 

keresve beletúr sídzsekije zsebébe. – Ha eddig még nem tettem volna 

egyértelművé, szeretném, ha tudnád, milyen pompás volt az akkoriban. 

– Nem én tettem – válaszolja Scarpetta, s azon tűnődik, vajon Benton 

mit érez ennyi idő után, és megvizsgálja saját érzéseit is, hogy tisztába 

jöjjön önmagával. – Hanem Marino. 

– Szerettem volna látni az arcát, amint kubai szivart vásárol abban a 

fényűző richmondi dohányboltban. 

– Nem ott árulják az illegális cuccot, a kubait, és különben is, milyen 

ostobaság ez? Úgy kezelni ebben az országban a kubai szivart, mintha 

marihuána lenne – méltatlankodik Scarpetta. – A puccos dohányboltban 

leadta neki valaki a drótot. Aztán a nyomok egyenesen abba a 

hollywoodi fegyver- és zálogüzletbe vezettek. Ismered Marinót. Nem 

semmi egy fickó 

– Ahogy gondolod – mondja Benton, akit ebben a pillanatban nem 

különösebben érdekel Marino. 

Scarpetta érzi, mi érdekli a férfit, és maga sem tudja pontosan, 

miképp akar rá reagálni. 

– Marinónak tulajdonítsd az érdemet, ne nekem! Csak ennyit akartam 

mondani. Ő már túl van rajta. Jól jönne neki most egy kis elismerés. 

Éhes vagyok. Mit főztél nekem? 

– Van szabadtéri grillsütőm. Szeretek hóban grillezni az udvaron, a 

jakuzzi mellett. 

– Te meg a jakuzzi! Odakint a sötétben és hidegben, csupaszon, egy 

szál fegyverrel. 

– Tudom. Még mindig nem használtam egyszer sem azt az átkozott 

jakuzzit. – Benton megáll a bejárat előtt, és kinyitja az ajtót. 

Leverik a lábukról a havat, nem kell sokat vesződniük ezzel, mert az 

ösvényt megtisztították korábban, de megszokásból és talán némiképp a 
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rájuk törő zavar miatt ledobogják a lábukról a havat, mielőtt belépnének 

a házba. 

Benton becsukja maga mögött az ajtót, aztán magához szorítja 

Scarpettát, szenvedélyesen csókolózni kezdenek, és a nő már nem is érzi 

a sót, csak a férfi meleg, erős nyelvét és simára borotvált arcát. 

– Hagytad megnőni a hajad – mondja Benton szájába, s végigfuttatja 

ujjait a férfi tincseiben. 

– Elfoglalt voltam. Túl elfoglalt ahhoz, hogy cl tudjak menni 

fodrászhoz – válaszolja, s keze Scarpettán van, mindenütt a testén, s 

Scarpetta keze is a férfin, de a kabátok akadályozzák őket. 

– Elfoglalt azzal, hogy összeköltözz egy másik nővel – mondja 

Kay, s lesegíti Bentonról a kabátját, miközben a férfi is lesegíti róla 

az övét, csókolóznak, simogatják egymást. – Hallottam róla. 

– Valóban? 

– Igen. Ne vágasd le a hajad! 

Scarpetta a bejárati ajtónak dől, de egy cseppet sem zavarja a keret 

mentén beáramló jéghideg levegő. Ahogy tudatosul benne, s a karjánál 

lógva eltartja magától a férfit, felnéz rá, kócos ezüstszínű hajára, s aztán 

a szemébe. Benton is őt nézi, s közben megérinti az arcát, és amit 

Scarpetta a férfi szemében lát, az egyszerre válik mélyebbé és 

fényesebbé, s egy pillanatig nem tudja eldönteni, hogy a másik boldog 

vagy szomorú. 

– Gyere be! – hívja azzal a különös tekintettel a szemében, majd 

megfogja Scarpetta kezét, elhúzza az ajtótól, s egyszerre melegebb lesz. 

– Hozok valamit inni. Vagy enni. Biztosan éhes vagy és fáradt. 

– Nem vagyok annyira fáradt – válaszolja a nő. 


