


 
 
 
 
 

Dr. Kay Scarpetta a New York-i Igazságügyi 
Orvosszakértői Intézet kórboncnoka. Éppen egy 
kocogás közben meggyilkolt fiatal lány ügyén dolgozik, 
miközben a várost egy híres milliomosnő, Hannah Starr 
rejtélyes eltűnése is izgalomban tartja. Amikor a CNN 
élő műsorában Scarpettát felhívja a férje, Benton 
Wesley egyik korábbi pszichiátriai betege, drámai 
események sorozata veszi kezdetét, és Kay Scarpetta 
élete is veszélybe kerül. Úgy tűnik, a gyilkosság és az 
eltűnési ügy kapcsolódnak egymáshoz, s igencsak 
közelről érintik Scarpettát és a szeretteit. 

A Scarpetta-regények ismerős szereplőinek – a 
számítógépzseni Lucy Farinellinek, a szikrázóan okos 
ügyésznőnek, Jamie Bergernek, valamint a vad és 
kiszámíthatatlan Pete Marino nyomozónak – ezúttal is 
szövevényes bűnügyek láncolatát kell megoldaniuk a 
feszített tempójú, izgalmas krimiben. Lehet, hogy a 
megoldás kulcsa ezúttal a makulátlan főhősök 
múltjában keresendő? És a média figyelő tekintete 
mindenütt jelen van… 
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MICHAEL RUDELLNEK, A JOGÁSZNAK, BARÁTOMNAK, 
EGY RENESZÁNSZ EMBERNEK. 

 
És mint mindig, Stacinek. 

 
  



Az élőknek méltányossággal tartozunk, a holtaknak csak az 
igazsággal. 

VOLTAIRE (1785) 
 
 
 
 

  



1. 

Fagyos szél fújt az East River felől, belekapaszkodott a 30. utcán 
siető dr. Kay Scarpetta kabátjába. 

Egy hét múlva karácsony, de ennek semmi nyoma nem volt 
Manhattannek ezen a részén, amelyre csak úgy tudott gondolni, 
mint a halál és a szomorúság tragikus háromszögére. Mögötte 
húzódott az Emlékpark, egy nagyméretű, fehér sátor, ahol a 
Ground Zéróról származó emberi maradványokat őrizték, 
amelyeket nem tudtak azonosítani, vagy amelyekre nem tartottak 
igényt a rokonok. Előtte balra magasodott a gótikus, vörös téglás 
épület, amely korábban a Pszichiátriai Kórház volt, de manapság 
a hajléktalanoknak adott szállást. Vele szemben állt az 
Orvosszakértői Intézet, szürke acélajtaja nyitva. Egy furgon 
parkolt előtte, farral az ajtó felé, és rétegelt lemezeket hordtak be 
róla. Dolgos nap volt a mai, a folyosókon állandó kalapálás zaja 
visszhangzott, mert a falak úgy verték vissza a hangokat, mint 
valami amfiteátrumban. Az Orvosszakértői Intézet műszaki 
emberei szorgosan ácsolták össze az egyszerű kivitelű 
fenyőkoporsókat, felnőttméretűeket, gyerekméretűeket egyaránt, 
és alig tudtak lépést tartani a Potter’s Field temetőben zajló – a 
város által megrendelt – temetésekkel. A takarékosság elve 
szerint. Mint mindenhol. 

Scarpetta már megbánta a sajtburgert és a sült krumplit, amit 
a kartondobozban vitt magával. Mennyi ideig állhatták vajon a 
New York-i egyetem kávézójának melegítőpultjában? Az ebédhez 
már késő volt, majdnem háromra járt, és szinte biztos volt abban, 
hogy az étel nem valami finom. De nem volt idő arra, hogy 
rendeljen valamit, esetleg a salátabárban időzzön, vagy hogy 
valami egészségeset – uram bocsá’, finomat – egyen. Csak ma 
eddig már tizenöt eset érkezett, Öngyilkosságok, balesetek, 



gyilkosságok áldozatai, vagy olyanok, akik felügyelet nélkül – 
vagy ami még szomorúbb, magányosan – haltak meg. 

Scarpetta már reggel hatkor benn volt, hogy korán 
elkezdhessen dolgozni. Kilencre már be is fejezte az első két 
boncolást, és a legrosszabbat hagyta a végére – egy fiatal nőt, 
akinek olyan sérülései és egyéb megvizsgálandó elváltozásai 
voltak, hogy nagyon időigényesnek ígérkezett az elemzésük, és 
nehezen kideríthetőnek az eredetük. Scarpetta több mint öt órát 
töltött Toni Darien holttestének vizsgálatával, aprólékosan 
kidolgozott diagramokat és jegyzeteket írt, több tucat fényképet 
készített, további vizsgálatok céljából belehelyezte a teljes agyat 
egy formáimnál teli edénybe, és a szokásosnál sokkal több 
testfolyadékot, szerv- és szövetmintát raktározott el, és mindent, 
amit csak lehetséges volt, dokumentált, mivel az ügy 
meglehetősen furcsának tűnt. Nem azért, mintha szokatlan lett 
volna, hanem azért, mert rengeteg ellentmondás volt benne. 

A huszonhat éves nő halálának oka és a módszer, ahogy 
megölték, nyomasztóan földhözragadt volt: nem igényelt 
hosszadalmas post mortem vizsgálatokat, hogy a legelemibb 
kérdésre választ kapjanak. A nő gyilkosság áldozata lett, 
méghozzá egy tompa tárgy miatti trauma okozta a halálát. 
Egyetlen ütés a feje hátuljára egy valószínűleg többféle festékkel 
színezett tárggyal. Semmi más nem volt egyértelmű. Amikor a 
lány holttestét megtalálták a Central Park sarkában, úgy 
kilencméternyire a Keleti 110. utcától, nem sokkal hajnal előtt, 
feltételezték, hogy kocoghatott az előző, meglehetősen esős estén, 
amikor is megtámadták, szexuálisan bántalmazták, majd 
meggyilkolták. A futónadrágja és a bugyija a bokájánál volt, 
zipzáras pulóverét és sportmelltartóját felhúzták a mellén. Egy 
polár sál volt a nyakára kötve kettős csomóval, amiért a 
rendőrség és az Orvosszakértői Intézetből később a helyszínre 
érkező munkatársak is azt feltételezték első pillantásra, hogy a 
saját ruhadarabjával fojtották meg. 



De nem így történt. Amikor Scarpetta megvizsgálta a 
holttestet a kórbonctanon, semmi arra utaló jelet nem talált, 
hogy a sál okozta volna a halálát, vagy hogy hozzájárult volna. 
Nem volt jele fulladásnak, sem a test erre adandó 
válaszreakciójának, mint például a bevörösödés, sem 
zúzódásnak, esetleg a nyakon látható horzsolásnak. A sálat 
valószínűleg a halála után kötötték rá. Persze az lehet, hogy a 
gyilkos először fejbe vágta, és ezt követően valamikor 
megfojtotta, talán nem is jött rá arra, hogy a lány már halott. De 
ha így történt, mennyi időt tölthetett el az áldozattal? A 
zúzódások, duzzanatok és az agykéreg bevérzései alapján egy 
darabig élt még, talán órákig is. De nagyon kevés vér volt a 
helyszínen. A fején lévő sérülést – a körülbelül négycentis 
repedést – és a körülötte lévő elég nagy duzzanatot csak akkor 
vették észre, amikor megfordították, ám a sebből csak szivárgott 
a folyadék, és a többi vér eltűnését az esőre fogták. 

De Scarpetta nem osztotta ezt a véleményt. A fejbőr 
felrepedése jelentős vérzéssel járhatott, és nem valószínű, hogy 
Toni hosszú, dús hajából kimosta volna a vér java részét a 
mérsékelt és csak időszakosan rázendítő eső. Vajon a támadó 
betörte Toni fejét, majd még sokáig odakinn maradt a lánnyal 
ezen az esős, téli éjszakán, hogy aztán szorosan rákösse a nyakára 
a sálat, mert biztosra akart menni, nehogy áldozata túlélje a 
dolgot, és elmesélhesse, mi történt vele? Vagy a fojtogatás csak az 
erőszakos szexuális rituálé része volt? Miért van az, hogy a 
hullamerevség és a hullafoltok ellentmondanak annak, amit a 
helyszín sugall? Úgy tűnt, hogy a lány a parkban halt meg az 
elmúlt éjjel, ugyanakkor úgy nézett ki, hogy már vagy harminchat 
órája halott. Scarpettát zavarba hozta az ügy. De lehet, hogy 
túlságosan sokat töprengett a dolgon, és már nem tud tisztán 
gondolkodni, mert nyugtalan, és mert alacsony a vércukorszintje, 
mivel nem evett egész nap, csak kávét ivott, méghozzá jó sokat. 



Mindjárt elkésik a háromórás megbeszélésről, és hatra már 
otthon kell lennie, hogy egy kicsit lemenjen a konditerembe, 
majd Benton Wesley-vel, a férjével vacsorázzon, mielőtt elrohan 
a CNN stúdiójába. Ez utóbbit a háta közepére sem kívánta. Nem 
kellett volna beleegyeznie abba, hogy a Crispin-tudósítás 
vendége lesz. Az isten szerelmére, miért is ment bele, hogy élő 
adásban beszélget Carley Crispinnel a hajszálakban a halál után 
beállt változásokról, a mikroszkópiái vizsgálatok és egyéb 
törvényszéki tudományok fontosságáról, amelyeket gyakran 
félreértelmeznek? De valószínűleg pont emiatt keveredett most 
az egészbe – mármint a szórakoztatóiparba. Scarpetta az ebédjét 
tartalmazó dobozkával a kezében átsétált a rakodóöblön, ahol 
irodai és kórbonctani kellékekkel teli dobozok meg rétegelt 
lemezekkel megpakolt fémtargoncák álltak. A biztonsági őr a 
plexiüveg mögött a telefonnal volt elfoglalva, alig vetett rá egy 
pillantást, amikor elhaladt előtte. 

A rámpa tetején Scarpetta elhúzta a beléptető kártyát a 
leolvasó előtt, amivel ki tudta nyitni a súlyos fémajtót, majd 
belépett a metróállomásokra jellemző fehér és itt-ott pávakék 
csempével borított, korlátokkal ellátott katakombarendszerbe, 
ahol a folyosók látszólag mindenhová, ugyanakkor sehová sem 
vezettek. Amikor elkezdett itt dolgozni részmunkaidős 
orvosszakértőként, elég gyakran eltévedt, és az antropológiai 
laborban kötött ki a neuropátiás vagy a kardiológiai labor helyett, 
vagy néha a férfiöltözőben a női helyett, vagy a 
bomlasztóhelyiségben a boncterem helyett, esetleg nem a kívánt 
hűtőkamrában vagy lépcsőházban, sokszor meg másik emeletre 
tévedt, amikor kilépett az öreg acélsúlyos liftből. 

De hamarosan megszokta az épület elrendezését, az ésszerű, 
félköríves beosztást, ami egy kiöblösödésből indult. Akárcsak a 
rakodóöböl, ez is egy masszív ajtó mögött volt. Amikor az 
igazságügyi szállítócsapat behozott egy holttestet, azt levették a 
hordágyról, majd áthaladt egy sugárzásmérő detektoron. Ha nem 



szólalt meg a riasztó – ami azt jelentette, hogy nincs jele rajta 
radioaktív anyagnak, például bizonyos rákbetegségek kezelésénél 
használt radioaktív gyógyszerkészítményeknek –, akkor a 
következő állomás a földszinti mérleg volt, ahol megmérték a test 
sólyát és méreteit. Hogy innen hová került, az az állapotától 
függött. Ha nagyon rossz állapotban volt, vagy potenciálisan 
veszélyesnek ítélték az élőkre nézve, akkor a 
bomlasztóhelyiséghez tartozó, mellette lévő hűtőkamrába került, 
ahol speciális szellőzőberendezés és egyéb védelmi eszközök 
voltak. 

Ha a holttest jó állapotban volt, akkor végiggurították egy 
folyosón, amely az öblösödés jobb oldalán húzódott, és egy olyan 
utazás vette kezdetét, melynek során bizonyos pontokon 
különféle megállókat iktattak be, attól függően, hogy a test a 
bomlás milyen szakaszában volt: megállhatott a röntgenszobánál, 
a hisztológiai mintavétel-labornál, az igazságügyi antropológiai 
labornál. Két hűtőkamra is volt azon holttestek számára, 
amelyeket nem tudtak azonnal megvizsgálni; egy lift azoknak, 
amelyeket az emeleten néznek meg és azonosítanak majd; aztán 
ott voltak a zárható szekrények a bizonyítékok tárolására, a 
neuropátiás szoba, a kardiológiai patológia, a központi 
boncterem. Miután egy üggyel végeztek, és a holttestet 
elbocsátásra ítélték, az újra visszatért a körív végén az 
öblösödéshez, egy újabb hűtőkamrába. Toni Dariennek is ott 
kellett volna most lennie, becipzárazva egy zsákba a tároló 
állványon. 

De nem ott volt, hanem egy gurulós hordágyon, amelyet a 
rozsdamentes acélajtó elé állítottak. Egy asszisztens éppen azon 
ügyködött, hogy sikerüljön egy kék lepedőt a nyakánál 
elrendezni, felhúzni az álláig.  

– Mi történik? – érdeklődött Scarpetta.  
– Volt egy kis izgalom odafönn. A hölgyet megnézi valaki.  
– Kicsoda, és miért?  



– Az anyja az előtérben van, és nem akar addig elmenni, míg 
nem látja a lányát. De ne aggódjon! Majd én intézem a dolgot! – 
Az asszisztenst Renének hívták, harmincas évei közepén járt, 
hullámos fekete haja és éjfekete szeme volt, és nagyon ügyesen 
bánt a családtagokkal. Ha valamelyikkel gondja akadt, az nagyon 
szokatlan volt. Rene szinte mindent meg tudott oldani.  

– Azt hittem, hogy az apa már azonosította a holttestet – 
jegyezte meg Scarpetta.  

– Kitöltötte a papírokat, és aztán megmutattam neki a képet, 
amit maga elküldött nekem. Ez pontosan azelőtt volt, hogy ön 
elindult ebédért. Néhány perccel később beviharzott az anya, és a 
szülők elkezdtek vitatkozni az előtérben, méghozzá elég csúnyán, 
aztán a férfi kiviharzott.  

– Elváltak?  
– És nyilvánvaló, hogy gyűlölik egymást. A nő nem tágít, látni 

akarja a holttestet, nem hajlandó elfogadni nemet. – Rene lila 
nitrilkesztyűs keze kisimított egy nedves tincset a holttest 
arcából, majd a füle mögé tűrte, de arra vigyázott, hogy ne 
látsszon egyetlen öltés sem a boncolás utáni varrásból.  

– Tudom, hogy megbeszélésre megy néhány perc múlva. Ezt 
majd én elintézem. – Rene a Scarpetta kezében lévő dobozra 
pillantott.  

– Még nem is evett ma, ugye? Ahogy az mindig lenni szokott! 
Mennyit fogyott? Még a végén az antropológiai laborban köt ki, 
összetévesztik egy csontvázzal!  

– Min vitatkoztak az előtérben? – kérdezte Scarpetta.  
– Temetkezési vállalkozókon. Az anya Long Islanden talált 

egyet, az apa New Jersey-ben. Az anya koporsós temetést akar, az 
apa hamvasztást. Ezen vitatkoznak a holttest fölött. – Rene 
megérintette a testet, mintegy bevonva a beszélgetésbe. – Aztán 
egymást kezdték el vádolni mindenért, amit csak el lehet 
képzelni. Egyszer csak kijött dr. Edison, olyan nagy patáliát 
csaptak. 



Dr. Edison volt az intézet vezető orvosszakértője, egyben 
Scarpetta főnöke, amikor a nő a városban dolgozott. Egy kicsit 
még mindig nehéz volt megszoknia, hogy ellenőrzik, akár ő volt a 
főnök, akár magánpraxist folytatott, ahogy a karrierje nagyobb 
részében is történt. De nem szeretett volna a New York-i 
Orvosszakértői Intézet főnöke lenni. Nem mintha felkérték volna, 
vagy akár valószínűsíthető lenne, hogy felkérik. Egy ilyen 
intézmény vezetése akkora feladat, mintha egy nagyváros 
polgármestere lenne.  

– Nos, tudja a szabályt. Ha vita van, a holttest nem megy 
sehova. Addig visszatartjuk, míg törvényesen felhatalmazást nem 
kapunk rá. Megmutatta a nőnek a képet, és aztán mi történt?  

– Próbáltam, de az anya nem volt hajlandó megnézni. Azt 
mondja, hogy látni akarja a lányát, és addig nem megy innen, 
míg nem engedjük.  

– A családi váróban van?  
– Igen, ott hagytam. Az aktát pedig az ön asztalára tettem, a 

papírok másolatát.  
– Köszönöm. Majd megnézem, ha felmegyek. Kísérje a nőt a 

lifthez, én meg intézem addig a többit – közölte Scarpetta. – És 
talán szólhatna dr. Edisonnak, hogy nem fogok odaérni a 
háromórás találkozóra. Igazából már el is kezdődött. 
Remélhetőleg még tudok vele beszélni, mielőtt hazaindul. Muszáj 
megtárgyalnom vele ezt az ügyet.  

– Majd megmondom neki. – Rene megragadta a gurulós 
hordágy acélrúdját. – Sok szerencsét a tévében!  

– Mondja meg dr. Edisonnak, hogy elküldtem neki a 
helyszínen készült fotókat, de nem fogom tudni eljuttatni hozzá a 
boncolási jegyzőkönyvet és a közben készített képeket, majd csak 
holnap.  

– Láttam a show-műsor reklámját. Nagyon jó. – Rene még 
mindig a tévéműsorról beszélt. – Csak nem bírom azt a Carley 
Crispint, meg azt a profilozó pasit, aki állandóan benne van a 



műsorban, mi is a neve? Dr. Agee. Már torkig vagyok azzal, hogy 
állandóan Hannah Starr-ról beszélnek. Fogadni mernék, hogy 
Carley magát is kérdezni fogja róla.  

– A CNN tisztában van azzal, hogy nem beszélhetek 
folyamatban lévő ügyekről.  

– Mit gondol, halott? Mert én biztos vagyok benne, hogy igen.  
– Rene hangja követte Scarpettát még a liftbe is. – Mint az a lány  
– mi is volt a neve – Aruba? Natalee? Az emberek nem véletlenül 
tűnnek el, hanem azért, mert valaki tesz velük valamit. 

Scarpetta ígéretet kapott. Carley Crispin nem fog ilyet tenni 
vele, nem merészeli. Ő nem csak egy sima szakértő, kívülálló, 
ritka vendég, beszélő fej – próbálta győzködni magát, miközben a 
lift emelkedni kezdett. Ő a CNN rangidős igazságügyi szakértője, 
és egyértelműen a tudomására hozta a műsor producerének, Alex 
Bachtának, hogy hajthatatlan, nem beszélhet, még csak nem is 
célozhat Hannah Starr-ra, a gyönyörű, ifjú pénzügyi csillagra, aki 
a hálaadást megelőző napon eltűnt. Utoljára akkor látták, amikor 
egy étteremből távozott Greenwich Village-ben, és beszállt egy 
sárga taxiba. Ha bekövetkezik a legrosszabb, mert a fiatal nőt 
meggyilkolták – és a holtteste itt bukkan fel valahol New 
Yorkban, akkor az az ő intézetének a hatáskörébe tartozik majd, 
és lehet, hogy ő kapja az ügyet. 

Scarpetta kiszállt az első emeleten, végigment a hosszú 
folyosón, elhaladt a Különleges Ügyek részlege előtt, belépett egy 
újabb, kóddal nyitható ajtón, amely egy váróterembe vitt. Vörös 
és kék színű, kárpitozott kanapék és székek voltak mindenfelé, 
újságokkal teli kisasztalok; és egy karácsonyfa meg egy menóra 
állt az Első sugárútra néző egyik ablakban. A recepciós pult fölött 
márványba vésve ez állt: Taceant colloquia. Effugial risus. Hic 
locus est ugbi mars gaudet succurrere vitae. Ritka a beszélgetés 
és a nevetés e helyen, hol a halál segíti örömmel az élőt. A pult 
mögül zene hallatszott, egy földön álló rádióból szólt. Az Eagles 
énekelte a Hotel Californiát. Filene, az egyik biztonsági őr úgy 



döntött, rá vár, hogy az üres várótermet megtöltse azzal, ami 
szerinte dallamos. 

„...bármikor kijelentkezhetsz, de soha nem hagyhatod el ezt a 
helyet” – dúdolta Filene a dallal együtt, nem érzékelve az iróniát.  

– Van valaki a családi helyiségben? – állt meg Scarpetta a pult 
előtt.  

– Ó, nagyon sajnálom! – A nő lehajolt, és kikapcsolta a rádiót. 
– Úgy gondoltam, hogy nem hallatszik be oda. De nem gond. 
Megvagyok zene nélkül is. Csak olyan unalmas itt, tudja? Csak 
ülni, mikor semmi nem történik. 

Filene mindig azt tapasztalta, hogy itt folyton szomorúság 
honol, és valószínűleg az unalom vitte arra, hogy amikor csak 
tehette, lágy rockot hallgatott, akár a recepciós pultnál dolgozott, 
akár odalenn volt a halottasház irodáján. Scarpetta nem bánta, 
feltéve, hogy nem voltak jelen gyászoló családtagok, akik esetleg 
hallhatták a zenét, és tiszteletlenségnek vagy provokációnak 
vehették. 

– Mondja meg Mrs. Dariennek, hogy mindjárt megyek – 
mondta Scarpetta. – Körülbelül tizenöt percre van szükségem, 
hogy megnézzek valamit, és belepillantsak a papírokba. És addig 
ne kapcsolja be a zenét, amíg a hölgy el nem megy, oké? 

A váróterem után jobbra volt az adminisztrációs szárny, 
amelyet megosztott dr. Edisonnal, a két segédasszisztenssel és a 
munkaügyes főnökkel, aki éppen a nászútján volt, egészen 
szilveszter utánig. Ebben a fél évszázados épületben alig volt 
hely, így nem tudták Scarpettát a harmadik emeleten elhelyezni, 
ahol a teljes munkaidőben dolgozó patológusok irodái voltak. 
Amikor a városban tartózkodott, abba a földszinti helyiségbe 
szokta bevenni magát, amelyik az igazgató tárgyalója volt, és az 
intézetnek az Első sugárútra nyíló, türkizkék téglabejáratára 
nézett. Scarpetta kinyitotta az ajtót, és belépett. Felakasztotta a 
kabátját, letette a dobozt az asztalra, és leült a számítógépe elé. 



Kinyitott egy internetes böngészőprogramot, begépelte, hogy 
BioGraph. Az oldal tetején megjelent a mondat: Inkább erre 
szeretnék rákeresni: BioGraphy. Nem, nem ez érdekli. 
Biograph-Kinematoszkóp. Ez sem az, amit ő keres. Amerikai 
Mutoszkóp és Kinematográf Társulat. Ez volt a legrégebbi 
mozitársaság Amerikában. 1895-ben alapította egy feltaláló, aki 
Thomas Edisonnak dolgozott, és távoli rokona volt a legfőbb 
igazságügyi orvosszakértőnek. Érdekes egybeesés. Scarpetta 
semmit nem talált nagy B és G betűvel írva, amilyen módon a ma 
reggel beérkezett Toni Darien holttestének bal csuklóján talált 
szokatlan órán látta. 

Erősen havazott a vermonti Stowe-ban. Hatalmas pelyhekben 
hullott a hó, és vastagon megült a balzsamfenyők és erdei fenyők 
ágain. A Green Mountainre felvivő síliftek pókhálószerűen 
szőtték be a környéket, és mozdulatlanul, szinte láthatatlanul 
álltak a viharban. Senki nem volt odakinn ebben az időben, 
mindenki inkább odabenn maradt. 

Lucy Farinelli helikoptere ottragadt a közeli Burlingtonban. 
Legalább biztonságos helyen volt, egy hangárban, de neki és 
Jaime Bergernek, New York állam helyettes kerületi 
államügyészének legalább öt óra hosszat vagy talán még tovább is 
itt kell rostokolniuk. Reggel kilenc előtt biztosan nem tudnak 
elindulni. A meteorológusok szerint a vihar körülbelül akkorra 
megy el déli irányba. Akkor a látási viszonyok újra megfelelőek 
lesznek a felszálláshoz, a repülési plafon kilencszáz méternél is 
nagyobb lesz, hat kilométerre is el lehet majd látni, és az 
északkeletről jövő széllökések harminc csomónál nem lesznek 
nagyobbak. Jó kis hátszelük lesz hazafelé New Yorkba, időben 
odaérhetnek. De Berger rosszkedvű volt, egész nap a másik 
szobában volt, telefonált, és még csak meg sem próbált kedves 
lenni. Ő csak azt látta, hogy az időjárás sokkal hosszabb ideig 
ejtette őket csapdába, mint várták, és mivel Lucy volt a pilóta, 
Berger úgy érezte, hogy ez az ő hibája. Az nem számított, hogy a 



meteorológusok hibáztak, hogy az, ami két kisebb viharnak 
nézett ki, egyetlen hatalmas hóviharrá állt össze Kanadában, 
Saskatchewan felett, majd összekeveredett a sarkvidéki hideg 
levegővel, így szabályos szörnyeteggé változott. 

Lucy levette a YouTube-videó hangerejét. Mick Fleetwood 
dobszólóját hallgatta a World Turning című számban, egy 1987-
es koncertfelvételről.  

– Hallasz? – kérdezte Lucy. A vonal másik végén a nagynénje, 
Kay néni volt. – Elég rossz itt a vétel, és az időjárás se túl jó.  

– Már sokkal jobban. Hogy állunk? – hallatszott Scarpetta 
hangja Lucy fülesében.  

– Eddig semmit nem találtam, ami elég fura. 
Lucy három MacBookja is dolgozott egyszerre, mindegyik 

osztott képernyőjén különféle adatok futottak: a légi forgalmat 
kiszolgáló időjárásközpont adatai, különféle network keresések, 
linkek, amelyek esetleg a Lucy számára érdekes webhelyre 
mutatnak, Hannah Starr e-mailjeinek listája, Lucy saját e-
mailjei, egy biztonsági kamera által felvett videó képei, amelyen a 
színész, Hap Judd látszott fehér köpenyben a Park General 
Kórház hullaházában. A felvétel még azelőtt készült, hogy a férfi 
híressé vált volna.  

– Biztos ez a név? – kérdezte Lucy, miközben az egyik 
képernyőről a másikra nézett, belemélyedve az egyikbe, aztán 
átugorva a másikra.  

– Csak azt tudom, hogy ez van belevésve a fémből készült 
lapba – hangzott fel Scarpetta komoly, sietős hangja. – 
BioGraph. – Újra elbetűzte. – És van egy sorozatszám. Lehet, 
hogy a szokásos internetes keresők nem képesek megtalálni. 
Mint a vírusokat. Ha nem tudod, hogy mit keresel, akkor nem is 
találod meg.  

– Ez nem olyan, mint a víruskereső szoftverek. A 
keresőmotorokat nem szoftver irányítja. Én nyílt forráskódú 
keresést végzek. Azért nem találom a BioGraphot, mert nincs az 



interneten. Semmi nem jelent meg róla. Semmi nincs róla az 
üzenőfalakon vagy a blogokban, sem az adatbázisokban, sehol.  

– Kérlek, ne hackelj meg semmit! – mondta Scarpetta.  
– Én csak kihasználom a rendszerek gyengéit.  
– Persze. Ha nyitva van egy hátsó ajtó, te meg besétálsz rajta 

valaki házába, akkor az nem birtokháborítás.  
– Ha valahol említenék a BioGraphot, akkor megtalálnám. – 

Lucy nem volt hajlandó belemenni a szokásos vitájukba arról, 
hogy a cél szentesíti az eszközt.  

– Nem értem, hogyan lehetséges. Ez egy nagyon 
kifinomultnak tűnő óra, még USB-porttal is el van látva. Fel kell 
tölteni néha, valószínűleg van egy töltője. Ha jól sejtem, elég 
drága lehetett.  

– Nincs találat, akár óraként keresem, akár más 
szerkezetként. 

Lucy nézte, ahogy a találatok lefelé gördülnek a képernyőn, 
miközben a keresőgépei válogatnak az iszonyatos mennyiségű 
kulcsszó, szöveg, file-típus, URL-cím, címtag, e-mail és IP-cím 
között. – Keresem, de nem találok semmit, még csak hasonlót 
sem ahhoz, amit elmondtál.  

– De csak kell lenni valahol valaminek róla!  
– Nincsen, pont ezt akarom mondani – felelte Lucy. – 

Nincsen olyan, hogy BioGraph nevű óra vagy más szerkezet, 
semmi, ami távolról is hasonlítana ahhoz, amit Toni Darien 
viselt. A BioGraph óra nem létezik.  

– Hogy érted azt, hogy nem létezik?  
– Úgy értem, nem létezik az interneten, a kommunikációs 

hálózatban vagy képletesen a kibertérben. Más szóval a BioGraph 
óra nem létezik virtuálisan – felelte Lucy. – De ha ténylegesen 
kézbe vehetem, akkor valószínűleg rájövök, mi ez. Főleg, ha 
igazad van, és ez valami adatgyűjtő eszköz.  

– De addig nem teheted meg, amíg a labor nem végez vele.  



– A francba is, ne hagyd, hogy kalapáccsal és csavarhúzóval 
essenek neki!  

– Csak megnézik, hogy nincs-e rajta DNS, ez minden. A 
rendőrség már megvizsgálta, hogy vannak-e rajta ujjlenyomatok. 
De semmit nem találtak. Kérlek, mondd meg Jaime-nek, hogy 
bármikor felhívhat, amikor neki megfelel. Remélem, jól érzitek 
magatokat. Bocs, de most nincs időm tovább beszélgetni.  

– Ha majd látom, megmondom neki.  
– Nincs veled? – puhatolózott Scarpetta.  
– Először a Hannah Starr-ügy, most meg ez. Jaime kissé 

feszült, rengeteg minden jár a fejében. Tudod, hogy van ez. – 
Lucy nem akarta kiteregetni a magánéletét.  

– Remélem, kellemes szülinapja volt. 
De Lucy nem akart róla beszélni.  
– Milyen ott az idő?  
– Szeles és hideg. Beborult.  
– Kaptok még több esőt, talán havazni is fog a város északi 

részében – közölte Lucy. – De éjfélre kitisztul az idő, mert 
gyengül a front, ahogy felétek tart.  

– Remélem, ti ketten maradtok, ahol vagytok!  
– Ha nem hozom ki a helikoptert, Jaime kutyaszán után néz.  
– Hívj fel, mielőtt elindultok, és kérlek, légy óvatos! – mondta 

Scarpetta. – Most mennem kell, beszélnem kell Toni Darien 
anyjával. Hiányzol! Együtt vacsorázunk hamarosan, vagy ilyesmi, 
oké?  

– Persze – felelte Lucy. 
Letette a telefont, és újra felhangosította a YouTube-ot. Mick 

Fleetwood még mindig dobolt. Lucy mindkét keze a Mac-
Bookokon volt, mintha csak egy saját rockkoncerten szólózna. 
Frissebb időjárás-jelentésre kattintott, aztán megnyitotta 
Hannah Starr imént érkezett e-mailjét. Milyen furcsák az 
emberek! Ha tudni lehet, hogy valaki eltűnt, és lehet, hogy halott, 
miért küldözget valaki továbbra is e-maileket neki? Lucy azon 



morfondírozott, vajon Hannah Starr férje, Bobby Fuller olyan 
ostoba-e, hogy nem jut eszébe, hogy a New York-i rendőrség meg 
a kerületi ügyészi hivatal esetleg figyelheti Hannah e-mail fiókját, 
vagy felkér egy igazságügyi számítógépes szakembert – mint 
amilyen ő is –, hogy tegye meg. Az elmúlt három hét során Bobby 
Fuller naponta küldött üzeneteket eltűnt feleségének. Talán 
pontosan tudta, hogy mit csinál, azt akarta, hogy a rendőrség 
lássa, hogy ő ír a kis bien-aimée-jének, a kis chouchoujának, 
amore miójának, élete szerelmének. Ha ő ölte meg az asszonyt, 
akkor nem írogatna neki, igaz? 

 
Feladó: Bobby Fuller 
Elküldve: december 18, csütörtök, 15:24 
Címzett: Hannah 
Tárgy: Non posso vivere senza di te  
 
Édes Kicsim, 
Remélem, biztonságban vagy valahol, miközben ezt olvasod. A 
szívem a lelkem szárnyán eljut hozzád, és megtalál, bárhol legyél is. 
Nem feledlek. Nem tudok sem enni, sem inni. 
 
Lucy ellenőrizte a férfi IP-címét. Mostanra már egy pillantásra 

felismerte. Bobby és Hannah lakása Miami Beach északi részén 
volt, a férfi ide vackolta be magát, hogy elrejtőzzön a média elől 
abba a fényűző környezetbe, amelyet Lucy is nagyon jól ismert, 
ugyanis megfordult ő is abban a lakásban a férfi feleségével, ami 
azt illeti, nem is olyan régen. 

Akárhányszor meglátott egy újabb e-mailt Bobbytól, próbált 
belelátni a férfi fejébe, azon gondolkodott, hogy mit is érezne, ha 
tényleg úgy hinné, hogy a felesége halott. 

Vagy az is lehet, tudja, hogy halott, vagy azt tudja, hogy nem 
halt meg. Talán pontosan tudja, mi történt a nővel, mert köze van 
a dologhoz. Lucynek fogalma sem volt róla. Megpróbálta 
beleképzelni magát Bobby helyébe és bánatába, de nem volt rá 
képes. Neki csak az számított, hogy Hannah végül learatta annak 



gyümölcsét, amit vetett, vagy előbb-utóbb így lesz. Megérdemli a 
sorsát, mert elvette Lucy idejét, pénzét, most pedig valami ennél 
is sokkal értékesebbet próbál ellopni tőle. Három hét Hannah-
val. És nem töltött semennyi időt Bergerrel. Még akkor is távol 
érezték magukat egymástól, amikor valójában együtt voltak. Lucy 
rettegett. Kavargott benne minden. Néha úgy érezte, hogy valami 
szörnyű dolgot fog elkövetni. 

Továbbította Bobby legutolsó levelét Bergernek, aki a 
szomszédos szobában volt, és fel-alá járkált. Jól lehetett hallani a 
lépteit a keményfa padlón. Lucy figyelmét felkeltette egy webcím, 
amelyik elkezdett villogni az egyik MacBook osztott 
képernyőjének egyik részében.  

– Na, mi a helyzet? – kérdezte az üres nappalitól. A házat 
Berger szülinapi meglepetéspartijára vette ki, hogy 
elvonulhassanak erre az ötcsillagos menedékhelyre, ahol gyors 
internet volt, kandallók, tollpárnás ágyak és minőségi lenvászon 
ágynemű. Jelenleg a menedékben minden volt, csak az nem, 
amire szánták – intimitás, romantika, vidámság. És Lucy 
Hannah-t okolta, meg Hap Juddot, Bobbyt, meg mindenki mást. 
Úgy érezte, hogy ezek kísértik őt, Berger pedig nemkívánatosnak 
tartja őket.  

– Ez nevetséges! – közölte Berger, miközben besétált a 
szobába. Az ablakon túli külvilágra utalt, ahol minden fehérbe 
borult, a fáknak és a háztetőknek csak a körvonala látszott, az is 
egyfajta hófátyolon átszűrődve.  

– Kijutunk valaha innen?  
– Most mi van? – mormolta Lucy, és rákattintott egy linkre. 
 Az IP-cím szerinti keresés találatot eredményezett egy olyan 

web site-on, amelyik a Tennessee Egyetem Igazságügyi 
Antropológiai Központjához tartozott.  

– Kivel beszéltél az előbb? – kérdezte Berger.  
– A nagynénémmel. Most meg magamban beszélek. Mert 

muszáj valakihez szólnom. 



Berger nem vette fel a kesztyűt, nem volt hajlandó 
mentegetőzni olyasmiért, amin – szerinte – nem tudott segíteni. 
Nem az ő hibája, hogy Hannah Starr eltűnt, és hogy Hap Judd 
egy perverz alak, aki lehet, hogy tudna információval szolgálni. 
És ha ez az egész még nem lenne elég nyugtalanító, ráadásnak itt 
van ez a kocogó, akit tegnap éjjel meggyilkoltak a Central 
Parkban. Berger a legszívesebben odavágta volna Lucynek, hogy 
több megértésre lenne szüksége. Hogy nem lehet ilyen önző. 
Ideje lenne felnőnie, elég volt abból, hogy ilyen bizonytalan és 
sokat követelő.  

– Nem lehetne kikapcsolni azt a dobolást? – Berger migrénje 
visszatérőben volt. Elég gyakran elfogta a roham. 

Lucy kilépett a YouTube-ról. A nappalira csend ereszkedett, 
csak a gázkandallóban lobogó tűz hangja hallatszott. Lucy törte 
meg a csendet.  

– Nincs semmi más, csak az a beteges dolog. 
Berger feltette a szemüvegét, és közelebb hajolt, hogy jobban 

lásson. Amorvero furdőhab illatát árasztotta, nem volt rajta 
smink, de nem is volt rá szüksége. Rövid, sötét haja kócos volt. 
Nagyon szexinek tűnt fekete melegítőjében, amely alatt nem 
viselt semmit. A felsőn nem húzta végig a cipzárt, jól lehetett 
látni a dekoltázsát. Nem mintha akart volna vele valamit is. Lucy 
már nem tudta, hogy manapság Betget mit akar, vagy hogy 
egyáltalán hol jár gondolatban, de a2 biztos, hogy nem volt jelen 
– legalábbis érzelmileg nem. Lucy a legszívesebben átölelte 
volna, hogy megmutassa, milyen is volt régen, hogy ők ketten 
milyenek voltak.  

– A Body Farm weboldalát nézi éppen, és kétlem, hogy azért 
teszi, mert öngyilkos akar lenni, és fel akarja ajánlani a testét a 
tudomány számára – jegyezte meg Lucy.  

– Kiről beszélsz? – Berger a MacBook képernyőjén lévőket 
olvasta, egy fejlécet: 

 



Igazságügyi Antropológiai Központ  
Tennessee Egyetem, Knoxville  
Testfelajánlási kérdőív  

 
– Hap Juddról – felelte Lucy. – Az IP-címe ehhez a weboldalhoz 
köti, mert éppen most rendelte meg álnéven... Várjunk csak! 
Hadd nézzem meg, hogy a szemétláda mire hajt! Kövessük csak a 
nyomokat! – Kinyitott néhány weboldalt. – Itt, ezen a 
képernyőn: FORDISC Software Sales. Ez egy Windows alatt futó 
interaktív számítógépes program. Algoritmus-töredékeket 
rendszerez és azonosít. A fickó igencsak morbid. Ez nem 
normális. Én mondom neked, hogy a pasasnál valami nem 
stimmel.  

– Legyünk őszinték! Rábukkansz valamire, mert annyira 
keresed – mondta Berger, amivel azt akarta mondani, hogy Lucy 
nem őszinte hozzá. – Bizonyítékot akarsz találni arra, amiről azt 
hiszed, hogy bűncselekmény.  

– Azért találok bizonyítékokat, mert a fickó maga után hagyja 
őket – felelte erre Lucy. Már hetek óta vitatkoztak Hap Juddon.  

– Nem értem, hogy miért vagy ennyire oda emiatt. Azt hiszed, 
hogy kitalálom az egészet?  

– Én Hannah Starr miatt akarok vele beszélni, te meg 
keresztre akarod feszíteni. 

– Jól be kell fosatni, ha azt akarod, hogy beszéljen. Főleg, ha 
nincs ott az átkozott ügyvédje. Sikerült elintéznem a dolgot, hogy 
megszerezhesd, amit akarsz.  

– Feltéve, ha valaha kijutunk innen, és előkerül a pasas. – 
Berger ellépett a számítógép képernyőjétől, és találgatni kezdett. 
– Lehet, hogy a következő filmjében antropológust, régészt vagy 
felfedezőt játszik. Olyan Elveszett frigyláda-széria filmben vagy 
egy múmiásban, amilyenekben sírboltok és ősi átkok vannak.  

– Persze – felelte Lucy. – A method acting színjátszás híve. A 
lelke mélyéig belebújik a következő alakítandó figurájába, a 



legújabb pocsék forgatókönyve egyik szereplőjének a jellemébe. 
És ez lesz az alibije, amikor kikérdezzük a Park Generálról és 
szokatlan érdeklődési köréről.  

– Nem kérdezzük ki, csak én kérdezem ki. Te nem csinálsz 
semmit, csak megmutatod neki mindazt, amit a számítógépes 
kutatásaid során találtál. Marino és én beszélünk vele. 

Lucy később akart beszélni Marinóval, amikor nem állt fenn 
annak a veszélye, hogy Berger kihallgathatja őket. Marinóban 
semmiféle tisztelet nem volt Hap Judd iránt, és az is tuti, hogy 
nem félt a férfitól. Marinónak nem volt lelkiismeret-furdalása, ha 
olyasvalaki után kellett nyomozni – esetleg be is kellett zárni –, 
aki híres volt. Vele ellentétben viszont úgy tűnt, Bergert 
megijesztette Judd, és Lucy nem értette a dolgot. Soha nem látta 
még, hogy Berger bárkitől is megijedt volna.  

– Gyere ide! – Lucy közelebb húzta magához Bergert, és az 
ölébe ültette. – Mi van veled? – Simogatta a hátát, becsúsztatva a 
kezét a melegítőfelső alá. – Mitől vagy így felspannolva? Későre 
jár. Elmehetnénk aludni. 

 
Grace Dariennek hosszú, sötét haja volt, ugyanolyan fitos orra és 
telt ajka, mint meggyilkolt lányának. Vörös gyapjúkabátot viselt, 
amelyet felgombolt egészen az álláig. Kicsinek és szánalomra 
méltónak tűnt, ahogy ott állt a fekete vaskerítésre és a Bellevue 
vadszőlővel borított téglafalára néző ablak előtt. Még az ég is 
ólomszínű volt.  

– Mrs. Darien? Dr. Scarpetta vagyok. – Scarpetta belépett az 
ajtón, és becsukta maga után.  

– Lehet, hogy ez tévedés. – Mrs. Darien ellepett az ablaktól, 
közben remegett a keze. – Csak arra tudok gondolni, hogy ez nem 
lehet igaz. Képtelenség! Ez csak valaki más lehet. Honnan 
tudhatnák biztosan? – Leült a fából készült kis asztal mellé, a 
vízadagolóhoz közel, az arca teljesen kába és kifejezéstelen volt, a 
szemében rettegés ült.  



– Elvégeztük az előzetes személyazonosítást azon személyes 
tárgyak alapján, amelyeket a rendőrség talált. – Scarpetta 
kihúzott egy széket, és leült az asszonnyal szemben. – A volt férje 
is megnézte a fényképet.  

– Amelyet itt készítettek.  
– Igen. Először is, szeretném elmondani, mennyire sajnálom.  
– Azt említette a volt férjem, hogy évente egyszer vagy kétszer 

látja a lányunkat?  
– Össze fogjuk hasonlítani a fogászati leleteket, és DNS-

tesztet is végzünk, ha szükséges – mondta Scarpetta.  
– Leírhatom a fogorvosa elérhetőségét. Az én fogorvosomhoz 

jár. – Grace Darien beletúrt a kézitáskájába, és egy rúzs meg egy 
púderdoboz csattant az asztalon. – Az a rendőr, akivel végül 
beszéltem, amikor hazaértem és megkaptam az üzenetet. Nem 
emlékszem a nevére, de egy nő volt. Aztán felhívott egy másik 
rendőr. Egy férfi. Mario, Mariano. – Remegett a hangja, 
miközben próbálta visszanyelni a könnyeit. Közben előhúzott egy 
kis jegyzetfüzetet és egy tollat.  

– Pete Marino? 
Az asszony leírt valamit a lapra, aztán kitépte az oldalt, 

ügyetlen kézzel, mintha béna volna.  
– Nem tudom fejből a fogorvos számát, de itt van a neve és a 

címe. – Odacsúsztatta a papírt Scarpettának, – Marino. Igen, azt 
hiszem.  

– A New York-i rendőrségen van állományban, és jelenleg 
éppen a kerületi helyettes államügyésznek, Jaime Bergernek 
dolgozik. A helyettes államügyész hivatala nyomoz az ügyben. – 
Scarpetta beledugta a papírt abba az aktába, amit Rene hagyott 
neki.  

– Azt mondta, elmennek Toni lakásába, hogy elhozzák a 
hajkeféjét és a fogkeféjét. Valószínűleg már voltak is ott, de nem 
tudom, semmi mást nem hallottam – folytatta remegő hangon 
Mrs. Darien. – A rendőrség azért Larryvel beszélt először, mert 



én nem voltam otthon. Éppen a kutyát vittem az állatorvoshoz. El 
kellett altatni a macskámat. Milyen furcsa időzítés, nem? Éppen 
ott voltam, amikor megpróbálták felvenni velem a kapcsolatot. 
Az a nyomozó a kerületi ügyész hivatalából azt mondta, hogy meg 
tudják szerezni a DNS-ét a lakásában talált tárgyakról. Nem is 
értem, hogyan mondhatják, hogy ő az, amikor nem is csinálták 
még meg azokat a teszteket. 

Scarpettának nem volt kétsége afelől, hogy a holttest Toni 
Dariené. A lány jogosítványa és a lakása kulcsai ott voltak a 
holttesten lévő pulóver zsebében. A holttest röntgenvizsgálata 
korábban beforrt törést állapított meg a kulcscsonton és a jobb 
karon, és a New York-i rendőrség szerint pontosan ilyen 
sérülések érték Tonit öt évvel ezelőtt, amikor biciklizett, és 
elütötte egy autó.  

– Mondtam neki, hogy vigyázzon a kocogással a városban – 
mondta Mrs. Darien. – El sem tudom mondani, hányszor 
megmondtam! De sötétedés után soha nem ment ki. Nem is 
értem, miért indult neki az esőben. Utál futni esőben, főleg, 
amikor hideg van. Biztos, hogy tévedés lesz a dolog! 

Scarpetta közelebb tolt egy doboz papír zsebkendőt, és így 
szólt:  

– Szeretnék feltenni néhány kérdést, átbeszélni néhány 
dolgot, mielőtt megnéznénk a holttestet. Rendben? – Ha már 
megnézte a tetemet, Grace Darien aligha lesz olyan állapotban, 
hogy beszélgetni tudna. – Mikor beszélt utoljára a lányával?  

– Kedd reggel. Pontosan nem tudom megmondani, hogy 
mikor, de úgy tíz óra körül lehetett. Felhívtam telefonon, és 
beszélgettünk.      

– Két nappal ezelőtt, december tizenhatodikán.  
– Igen. – Az asszony megtörölte a szemét.  
– Azóta nem lépett kapcsolatba vele? Se telefonhívások, se 

hangposta-üzenet, se e-mail?  



– Nem beszéltünk vagy e-maileztünk mindennap, de küldött 
egy SMS-t. Meg is tudom magának mutatni. – A tárcája után 
nyúlt. – Annak a nyomozónak is meg kellett volna mondanom, 
mi is a neve?  

– Marino.  
– Kérdezősködött az e-mailjei felől, mert meg akarták nézni 

őket. Megmondtam neki Toni e-mail címét, de persze a jelszót 
nem ismerem. – Közben kotorászott a telefonja és a szemüvege 
után. – Kedd reggel hívtam Tonit, megkérdeztem tőle, hogy 
pulykát vagy sonkát akar-e inkább karácsonyra. De egyik sem 
tetszett neki. Azt mondta, hogy majd hoz halat, én meg azt 
feleltem, hogy azt csinálok, amit ő akar. Teljesen hétköznapi 
beszélgetés volt, főleg ilyesmikről szólt, mert a két másik testvére 
is hazajön. Mindannyian együtt, Long Islanden. – Megtalálta a 
telefonját, feltette a szemüvegét, és remegő kézzel keresgetett a 
készülékben. – Ott élek. Islipben. Nővér vagyok a Mercy 
Kórházban. – Átnyújtotta Scarpettának a telefont. – Ezt küldte 
tegnap este. – Előhúzott néhány zsebkendőt a dobozból. 

Scarpetta elolvasta az üzenetet. 
 
feladó: Toni 
Továbbra is próbálok szabadnapot kivenni, de a karácsony mindig 
egy őrület. Kell szereznem magam helyett valakit, de senki nem 

akar beugrani, mert nem jó az időpont. 
Puszi 
CB#917-555-1487 
Érkezett: dec. 17. kedd 17:07  
 

– És ez a 917-es szám a lányáé?  
– A mobilja száma.  
– Meg tudná mondani, mire utalt azzal, hogy nem jó az 

időpont? – Scarpetta szerette volna, ha Marino mindenről 
pontosan értesül.  



– Éjjel dolgozik, meg hétvégeken, és próbált valakit szerezni 
maga helyett, hogy az ünnepek alatt ki tudjon venni néhány nap 
szabadságot – felelte Mrs. Darien. – Jönnek a testvérei is. 

– A volt férje azt mondta, hogy Toni pincérnő volt a Hell’s 
Kitchenben.  

– Úgy beszél, mintha a lányunk vagdalt húst és hamburgert 
szolgálna fel. Toni a High Roller Lane szalonjában dolgozik. Ez 
nagyon elegáns hely, nem egy olyan tekepályával egybekötött 
kricsmi. Később szeretne egy saját éttermet egy nagyobb 
hotelben Las Vegasban, Párizsban vagy Monté Carlóban.  

– Tegnap éjjel dolgozott?  
– Szerdán általában nem dolgozik. Hétfőtől szerdáig általában 

szabad, aztán csütörtöktől szombatig késő estig dolgozik.  
– Tudják a testvérei, hogy mi történt? – kérdezte Scarpetta. – 

Nem lenne jó, ha a hírekből értesülnének róla.  
– Larry valószínűleg elmondta nekik. Én még vártam volna 

vele. Lehet, hogy nem is ő az.  
– Tekintettel kell lennünk mindenkire, nem hagyhatjuk, hogy 

a hírekből tudja: meg bárki a rokonok közül. – Scarpetta 
megpróbált olyan gyengéd lenni, amennyire csak tudott. – És mi 
a helyzet a barátjával? Van olyasvalaki, aki közel állt hozzá?  

– Nos, ezen már gondolkodtam. Amikor szeptemberben 
meglátogattam Tonit a lakásán, egy csomó plüssállat volt az 
ágyán, és rengeteg parfümöt meg ilyesmit is láttam, ő pedig nem 
akarta elárulni, hogy honnan vannak. És hálaadáskor egész végig 
SMS-ezett, az egyik pillanatban fel volt dobva, a másikban meg 
szomorú volt. Biztosan tudja, milyen az, ha valaki szerelmes lesz. 
Azt tudom, hogy a munkahelyén sok mindenkivel találkozik, van 
ott egy csomó jóképű és izgalmas férfi.  

– Elképzelhető, hogy a volt férje többet tudhat erről? Hogy a 
lánya vele megosztotta ezeket a dolgokat? Hogy mesélt neki a 
barátjáról esetleg?  



– Nem volt szoros a kapcsolatuk. Maga nem tudhatja, mire 
megy ki a játék, miért csinálja Larry az egészet. Csak azért, hogy 
mindenki azt higgye, hogy ő egy kötelességtudó apa, nem pedig 
egy iszákos szerencsejátékos, aki elhanyagolta a családját. Hogy 
engem bántson. Toni soha sem akarná, hogy elhamvasszák, és ha 
mégis a legrosszabb történt, akkor én azt a temetkezési vállalatot 
választanám, amelyik az anyámat is eltemette. A Levine és Fiait.  

– Attól tartok, amíg maga és Mr. Darien nem egyeznek meg 
arról, mi legyen Toni földi maradványaival, a hivatal nem adhatja 
ki a holttestet – jegyezte meg Scarpetta.  

– Ne hallgassanak rá! Elhagyta Tonit még akkor, amikor 
kisbaba volt! Miért kellene, hogy beleszóljon?  

– A törvény úgy rendelkezik, hogy az ilyesféle vitás 
helyzeteket meg kell oldani, ha másképp nem megy, akkor 
bíróság elé kell vinni az ügyet, és csak azután adhatjuk ki a 
holttestet – mondta Scarpetta. – Nagyon sajnálom! Tudom, hogy 
most a legkevésbé sem hiányzik magának a csalódottság és a még 
nagyobb felindultság.  

– Milyen jogon bukkan most fel huszonvalahány év után, 
hogy követelőzzön, és magának akarja Toni személyes holmiját? 
Ezen veszekedett velem az előtérben, azt mondta annak a 
lánynak, hogy kellenek neki Toni dolgai, amiket viselt, satöbbi. 
Közben meg lehet, hogy nem is ő az! Hogyan mondhat ilyen 
szörnyű, szívtelen dolgot! Részeg volt, és egy képet nézegetett. 
Maguk meg hisznek neki? Ó, istenem! Mit fogok majd látni? 
Mondja el, csak hogy tudjam, mire számíthatok!  

– A lánya halálának az oka egy tompa tárggyal okozott ütés, 
amely betörte a koponyáját, és megsérült az agya is – mondta 
Scarpetta.  

– Valaki fejbe vágta. – Az asszonynak remegett a hangja, 
aztán kitört belőle a sírás.  

– Igen. Súlyos fejsérülést szenvedett.  
– Hányszor? Csak egyszer ütötték meg?  



– Mrs. Darien, már az elején óvatosságra kell intenem, és 
figyelmeztetnem, hogy bármi, amit elmondok magának, 
bizalmas. Kötelességem elővigyázatosnak lenni, az 
ítélőképességemet jól használni a most következő beszélgetésünk 
során – közölte Scarpetta. – Nagyon fontos, hogy semmi olyan ne 
szivároghasson ki, ami segítségére lehet a lánya gyilkosának 
abban, hogy megússza ezt a szörnyűséges bűntettet. Remélem, 
hogy megérti ezt. Amikor a rendőrségi nyomozásnak vége lesz, 
leülhetünk, és olyan részletesen elmondok mindent, amilyen 
részletesen csak szeretné.  

– Toni tegnap este kinn volt futni a Central Park északi 
részén? Először is mit keresett ott? Feltette már valaki ezt a 
kérdést?  

– Mindannyiunknak rengeteg kérdése van, de sajnálatos 
módon még nagyon kevésre kaptuk meg a választ – felelte 
Scarpetta. – Ha jól tudom, a lányának az Upper East Side-on van 
a lakása, a Második sugárúton, ugye? Az körülbelül húsz 
háztömbnyire van attól a helytől, ahol megtalálták, és ez nem 
olyan nagy távolság egy gyakorlott futó számára.  

– De az a Central Parkban volt, majdnem a Harlemnél, 
sötétben. Toni sose futott volna ilyen környéken sötétedés után. 
És gyűlölte az esőt. Ki nem állhatta, ha fázik. Valaki követhette? 
Küzdött azzal a valakivel? Ó, édes istenem!  

– Emlékeztetni szeretném arra, amit a részletekről mondtam 
az imént, hogy elővigyázatosnak kell lennünk – ismételte meg 
Scarpetta. – Azt elmondhatom, hogy nem találtam nyilvánvaló 
jelét küzdelemnek. Úgy néz ki, hogy ütést mértek a lánya fejére,. 
amitől hatalmas zúzódás lett a koponyáján, bevérzett az agya, és 
ebből arra lehet következtetni, hogy még elég hosszú ideig élt 
ahhoz, hogy a testszövetek reagáljanak minderre.  

– De nem volt magánál. A vizsgálatok?  
– A vizsgálatok kimutatták, hogy egy ideig még élt, de nem, 

nem volt magánál. Valószínűleg nem volt tudatában a 



támadásnak. De biztosan nem tudjuk, csak ha majd megérkeznek 
bizonyos laboreredmények. – Scarpetta kinyitotta az aktát, és 
kivette belőle Toni egészségügyi kérdőívét, majd letette Mrs. 
Darien elé. – Kérem, nézze meg ezt! 

A papír remegett az asszony kezében, miközben olvasta.  
– Név, lakcím, születési hely, a szülők neve. Kérem, 

ellenőrizze, hogy minden adat helyes-e – kérte Scarpetta. – Volt-
e a lányának magas vérnyomása, cukorbetegsége, vagy 
hipoglikémiás volt-e, gyötörte valamilyen mentális betegség... 
esetleg nem volt terhes például?  

– A volt férjem mindenre nemet ikszelt. Mit tudhat ő Toniról?  
– Nem volt depressziós, voltak-e gyors, szokatlan hangulat-

változásai? – A BioGraph óra járt Scarpetta fejében. – Vagy 
alvászavara? Bármi, ami eltért a korábbiaktól? Ön azt mondta, 
hogy Toni néha kedvetlen volt.  

– Talán valami fiú volt a dologban, vagy valami problémája 
akadt a munkahelyén, esetleg az üzletmenet miatt. Néhány lány a 
munkatársai közül szakított a barátjával – mondta Mrs. Darien. 
– Voltak néha rosszabb pillanatai, mint akárki másnak. Főleg 
ebben az évszakban. Utálja a téli időjárást.  

– Tud arról, hogy valami gyógyszert szedett volna?  
– Csak recept nélküli gyógyszereket, amennyire én tudom. 

Nagyon vigyázott magára.  
– Szeretném tudni, hogy ki volt a belgyógyásza, illetve kik 

voltak az orvosai. Mr. Darien nem töltötte ki azt a részt.  
– Mert nem tudja. Soha nem fizette a számlákat. Toni a 

főiskola óta önállóan gondoskodott magáról, és én sem nagyon 
tudom, ki az orvosa. Soha nem betegeskedett, sokkal több 
energia szorult belé, mint bárki másba, akit ismerek. Mindig csak 
hajtott.  

– Tud arról, hogy a lánya viselt volna bármiféle ékszert 
rendszeresen? Egy gyűrűt, karkötőt vagy esetleg nyakláncot, 
amelyet ritkán vett le?  



– Nem tudom.  
– És mi a helyzet az órával?  
– Nem hinném.  
– Egy fekete, műanyag, digitális sportkaróra. Elég nagy, 

fekete óra. Nem ismerős önnek? 
Mrs. Darien megrázta a fejét.  
– Már láttam hasonlókat, olyankor hordják az emberek, 

amikor valami vizsgálatban vesznek részt. Biztos vagyok benne, 
hogy ön is találkozott már ilyesmivel a munkája során. Órák, 
amelyek egyben mérik a szívritmust, vagy amelyeket olyan 
emberek hordanak, akiknek alvászavarai vannak például – 
mondta Scarpetta. 

Mrs. Darien szemében remény csillant.  
– Na és amikor hálaadáskor találkozott Tonival? – kérdezte 

Scarpetta. – Lehet, hogy akkor viselt ilyesfélét, amilyet most 
leírtam?  

– Nem. – Mrs. Darien csak rázta a fejét. – Ezért nem is lehet 
ő. Soha nem láttam, hogy ilyesmit hordott volna. 

Scarpetta megkérdezte az asszonytól, hogy akarja-e most látni 
a holttestet. Aztán felálltak az asztal mellől, és átsétáltak a 
szomszédos helyiségbe, amely kicsi volt, és spártai, csak néhány 
New Yorkot ábrázoló fotó lógott a halványzöld falakon. Az ablak 
– amelyen keresztül meg lehetett nézni a holttesteket – úgy 
derékmagasságban húzódott, amilyen magasan a ravatalozóban 
szoktak lenni a koporsók. A túloldalán egy fémfal volt, annak a 
liftnek az ajtaja, amelyik majd Toni holttestét felhozza a 
halottasházból.  

– Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, mi is fog 
történni – mondta Scarpetta. – Nem akar leülni a kanapéra?  

– Nem. Nem, köszönöm, inkább állok. Készen állok. – Mrs. 
Darien szeme óriásira tágult, és látszott, hogy az asszony teljesen 
pánikba esett. Kapkodva szedte a levegőt.  



– Megnyomom az egyik gombot – intett Scarpetta három 
gomb felé a falon. Kettő közülük fekete volt, a harmadik piros. 
Olyanok voltak, mint a régi lifteken a nyomógombok. – És 
amikor a fémfal eltűnik, itt lesz előttünk a holttest.  

– Igen, értettem. Készen állok. – Az asszony alig tudott 
beszélni, annyira rettegett, remegett, mintha nagy hidegben 
lenne. Alig kapott levegőt, mintha valami megerőltető dolgot 
végzett volna.  

– A test egy gurítható hordágyon fekszik majd a liftben, az 
ablak túloldalán. A feje a bal oldalon lesz. A többi része le lesz 
takarva. 

Scarpetta megnyomta a felső fekete gombot, és a fémablak 
szárnyai hangos dördüléssel szétváltak. A karcos plexiüveg 
mögött ott feküdt Toni Darien, kék lepedővel letakarva. Az arca 
színtelen, a szeme csukva, az ajka színtelen és száraz, hosszú, 
sötét haja még nedves volt a mosástól. Az anyja két kézzel 
nekifeszült az ablaknak. Aztán átkarolta magát, és elkezdett 
sikoltani. 

 



2.  

Pete Marino nyugtalanul nézett körül az egyszobás lakásban. 
Megpróbálta kiolvasni belőle lakójának személyiségét és 
hangulatát, próbált ráérezni arra, amit a lakás el tudott mondani 
neki. 

A helyszínek olyanok, mint a halottak. Rengeteget tudnak 
mesélni, ha az ember ért a néma nyelvükön. Marinót most éppen 
az nyugtalanította, hogy nem találta sehol Toni Darien laptopját 
és mobiltelefonját, bár a töltőjük be volt dugva a konnektorba. És 
az is idegesítette, hogy úgy tűnt, semmi más nem hiányzik, vagy 
hogy bármit is feltúrtak volna. A rendőrségnek mostanra az volt a 
véleménye, hogy a lakásnak semmi köze a gyilkossághoz. De ő 
mégis érezte, hogy valaki járt itt. Fogalma sem volt róla, hogy 
miért, de valahogy érezte a háta közepén, hogy valaki figyeli, vagy 
megpróbálja felkelteni a figyelmét, csak ő nem tudja, hogy mi 
vagy ki is az valójában. 

Marino visszalépett az előcsarnokba, ahol egy egyenruhás 
rendőr vigyázott arra, hogy senki ne léphessen a lakásba Jaime 
Berger engedélye nélkül. Berger azt akarta, hogy a lakás addig 
érintetlen legyen, amíg már nem lesz szüksége onnan semmire. 
Ezt egyértelműen közölte Marinóval is a telefonban. Ne várj túl 
sokat a lakástól, de tekintsd úgy, mint bűnügyi helyszínt. Nos, 
akkor most melyiket? Marino nem volt már mai gyerek, nem 
hallgatott olyan nagyon senkire, beleértve a főnökét is. A saját 
feje után ment. Ami őt illette, Toni Darien lakása helyszín volt, és 
át fogja nézni minden négyzetcentiméterét.  

– Tudja, mit? – mondta az ajtó előtt posztoló rendőrnek, 
akinek Mellnik volt a neve. – Fel kellene hívni Bonnellt. 
Beszélnem kell vele a hiányzó laptopról, a mobilról, hogy biztos 
legyek benne, nem ő vitte el őket. 



Bonnell a New York-i rendőrség nyomozója volt. Ő már 
átnézte a lakást korábban a helyszínelő egységgel.  

– Mi? Nincsen telefonja? – Mellnik a gyéren megvilágított 
folyosó egyik falának dőlt, mellette, a lépcsőnél egy összehajtható 
szék állt. 

Ha majd Marino elmegy, Mellnik visszateszi a széket a 
lakásba, és addig ott ücsörög, míg ki nem kell mennie a vécére, 
vagy amíg a váltás meg nem érkezik éjszakára. Kibaszottul 
unalmas egy meló ez. De valakinek ezt is meg kell csinálni.  

– Miért? Ennyire nincs ideje? – kérdezte tőle Marino.  
– Csak mert itt meresztem a seggem, még nem jelenti azt, 

hogy nem vagyok elfoglalt. Gondolkodom. – Megkocogtatta 
zselézett, fekete hajjal borított fejét. Alacsony, köpcös emberke 
volt. – Lenyomozom a csajt. Még nem mondtam magának? 
Amikor ideértem, a fickó, akit váltottam, lukat beszélt a hasamba 
arról, hogy mit mondtak a helyszínelők. Például, hogy hol van a 
telefonja. Meg a laptopja. De nem hiszik, hogy valaki idejött és 
elvitte volna. Semmi nyom nem utal erre. Szerintem kibaszottul 
nyilvánvaló, mi történt a lánnyal. Miért kocognak emberek este a 
parkban? Főleg a nők? Képtelen vagyok megérteni.  

– És zárva volt az ajtó, amikor Bonnell és a helyszínelők 
ideértek?  

– Már mondtam magának, hogy a házmester nyitotta ki, egy 
Joe nevű pasas, aki az első emeleten lakik, csak a ház másik 
végében. – Az ujjával az ajtóra mutatott. – Megnézheti maga is. 
Semmi jele annak, hogy babráltak volna a zárral, vagy hogy 
betörtek volna. Az ajtó be volt zárva, az ablakokon le voltak 
eresztve a roletták, minden érintetlen volt, teljesen szokványos: 
Ezt mondta az előttem itt lévő fickó, ő pedig szemtanúja volt 
mindennek, amit a helyszínelők csináltak. Az egésznek. 

Marino nézegette a kilincsgombot, a reteszt, kesztyűs kezével 
megtapogatta őket. Kivett a zsebéből egy elemlámpát, és 
alaposan megnézett mindent, de ő sem látta semmi nyomát 



erőszakos behatolásnak. Mellniknek igaza volt. Nem látszott 
sérülés, karcolás.  

– Találja meg nekem Bonnellt, szóljon a diszpécsernek, hogy 
beszélnem kell vele, egyenesen az ő szájából kell hallanom 
mindent. Mert a főnököm ötvenszer is meg fogja kérdezni, ha 
visszaér a városba. Ha nem már hamarabb. A legtöbb ember, aki 
elviszi valahová a laptopját, a töltőt is elviszi vele együtt. Ez az, 
ami zavar engem.  

– Ha a helyszínelők vitték volna el a számítógépet, akkor a 
töltőt is magukkal vitték volna. De nem vittek el semmit – 
jegyezte meg Mellnik. – Talán az áldozatnak volt egy plusz töltője 
is, ez még nem jutott eszébe? Lehet, hogy a lány elvitte valahová 
a laptopját, és ott volt neki egy másik töltője, tudja, egy tartalék. 
Szerintem ez történt.  

– Azt hiszem, Berger küld majd magának egy saját kezűleg írt 
köszönőlevelet a hallomás alapján kialakított véleményére 
reagálva.  

– Milyen neki dolgozni?  
– A szex egész jó – felelte Marino. – De jó lenne, ha mindig 

hagyna egy kis időt arra, hogy visszanyerjem az erőmet. Naponta 
öt, tíz alkalommal megvan, és még én is kidöglöm.  

– Persze, és én vagyok a Pókember! Az alapján, amit hallok, 
nem a férfiakra bukik. De biztosan csak a jóakarói terjesztik, 
merthogy hatalma van, nem? Bármelyik nő az ő pozíciójában így 
járna. Tudja, akármit is beszélnek, még nem jelenti azt, hogy 
mindez igaz. Azért nem szívesen beszélném ezt meg a 
barátnőmmel. Tűzoltó. Na mindegy. Szóval mindig azt 
feltételezzük, hogy egy ilyen nő vagy leszbi, vagy fürdőruhát 
reklámoz egy naptárban.  

– Na ne mondja! Szóval a barátnője szerepel a női tűzoltók 
naptárában? Az ideiben? Szívesen rendelnék egy példányt!  

– Azt mondtam, hogy ez a feltételezés. Tehát a kérdésem az, 
hogy ez csak mendemonda-e Jaime Bergerrel kapcsolatosan, 



vagy nem? Be kell, hogy valljam, nagyon szeretném tudni. Az 
egész internet tele van vele és dr. Scarpetta – mijével is, a lánya 
vagy az unokahúga? Az a lány, aki régebben az FBI-nál volt, most 
meg ő végzi Berger számítógépes nyomozásait. Szóval Jaime 
Berger gyűlöli a férfiakat, ezért csukja be őket? Az már szent igaz, 
hogy majdnem mindig pasikat csukat le. Nem mintha olyan sok 
nő követne el szexuális jellegű bűntényt, de akkor is. Ha valaki 
tudhatja az igazságot, akkor az szerintem maga lehet.  

– Ne várja meg a filmet! Olvassa el a könyvet!  
– Miféle könyvet? – Mellnik leült az összecsukható székére, 

előhúzta az övén lévő tokból a mobilját. – Milyen könyvről 
beszél? 

– Talán kellene egyet írnia, ha már ilyen kíváncsi! – Marino 
végignézett a folyosón, a barna szőnyegen, a kopott, barnásra 
festett falakon, azon a nyolc lakáson, amelyek itt, a második 
emeleten voltak. 

– Ahogy már mondtam, gondolkoztam. Nem akarom az egész 
életemet ilyen szar melóval eltölteni. Talán el kellene kezdenem 
nyomozni, tudja. – Mellnik csak mondta, mondta, mintha 
Marinót érdekelné a dolog, mintha már évek óta jó barátok 
volnának. – Be kellene lépnem Jaime Berger hivatalába, ahol 
maga is van, még addig, amíg a nő nem lesz férfigyűlölő. Vagy 
talán csatlakoznom kellene az FBI bankrablásokat vizsgáló 
csapatához vagy a terrorelhárításhoz, vagy ilyesmihez, ahol az 
ember igazi irodába megy be nap mint nap, kap szolgálati kocsit, 
és tisztelettel bánnak vele. 

– Nincs portás – állapította meg Marino. – Kulccsal lehet 
bejutni az épületbe, vagy fel kell csengetnie valakit, hogy 
bejuthasson, ahogy én is tettem, amikor maga beengedett. Ha 
valaki már benn van az előtérben, ahol a levélszekrények is 
sorakoznak, akkor kétfelé indulhat az ember. Vagy balra, és 
elhalad négy lakás előtt – beleértve a házmesterét is –, és felmegy 
a lépcsőn. 



Vagy jobbra fordul, elmegy a mosókonyha előtt, aztán a 
karbantartó helyiség, majd a mechanikai rendszerek szekrénye 
előtt, a raktárak előtt, és feljön azon a lépcsőn. Két kanyar, és 
már kényelmesen itt is van, alig kétméternyire Toni ajtajától. Ha 
valaki mégis bejött a lakásba – mert valami oknál fogva volt 
hozzá kulcsa –, bejöhetett, majd távozhatott is anélkül, hogy 
feltétlenül meglássa az egyik szomszéd. Maga mióta ül itt?  

– Kettőkor értem ide. Már mondtam, egy másik rendőr volt itt 
előttem. Azt hiszem, hogy amikor megtalálták a holttestet, 
azonnal ideküldtek valakit.  

– Igen, ezt tudom. Ehhez Bergernek is volt egy kis köze. Hány 
emberrel találkozott, tudja, lakókkal?  

– Mióta itt, vagyok? Senkivel.  
– Hallotta, hogy valahol folyik a víz, hogy emberek 

mászkálnak, jött bármiféle zaj valamelyik lakásból? – érdeklődött 
Marino.  

– Onnan, ahol voltam, vagy innen a lépcső mellől, vagy 
bentről a lakásból? Egészen csendes volt minden. De én csak – az 
órájára pillantott – úgy két órája vagyok itt. 

Marino visszatette a zseblámpát a kabátja zsebébe.  
– Senki nincsen otthon ebben az időben. Ez az épület nem a 

legjobb választás, ha nyugdíjas vagy. És még egy dolog. Nincsen 
lift, úgyhogy nem túl szerencsés az öregek, a mozgássérültek vagy 
betegek számára sem. Nincs maximalizálva a bérleti díj, és nem 
is társasház, nincs összetartó közösség, úgyhogy általában csak 
egy-két évig maradnak a lakók. Sok az egyedülálló és a 
gyerektelen pár. Az átlagéletkor húsz-harminc év. Negyven lakás 
van, jelenleg nyolc áll üresen, és úgy sejtem, nem sok ingatlan-
közvetítő bukkan fel errefelé, nem sok próbálja megkörnyékezni 
a házmestert. A gazdaság pang, ezért van ilyen sok üres lakás, és 
ha már ez került szóba, mindegyikből az elmúlt hat hónap során 
költöztek ki.  



– Honnan a fenéből tudja? Látnoki képességei vannak, mint a 
Médiumban? 

Marino előhúzott egy halom összehajtogatott papírt az egyik 
zsebéből.  

– Az új Valós Idejű Felvételek Központi Adatbázisa segített. 
Megvan nekik minden ennek a háznak a lakóiról is. Hogy kik ők, 
mivel foglalkoznak, voltak-e valaha letartóztatva, hol dolgoznak, 
hol vásárolnak, hogy milyen autójuk van – ha van nekik –, hogy 
kivel fekszenek le.  

– Még soha nem voltam ott – mondta Mellnik. A VIFKA-ra 
Marino csak úgy gondolt, mintha ez lenne az USA parancsnoki 
hídja, amilyen a U.S.S. Enterprise hadihajón is volt. A One Police 
Plazában kapott helyet, és valójában a New York-i rendőrség 
zászlóshajója volt, innen irányították a nagyobb műveleteket.  

– És nincsenek házi kedvencek – tette hozzá Marino.  
– Mi köze az egészhez a háziállatoknak? – ásított egyet 

Mellnik. – Amióta éjjelre rendeltek ki, olyan meggyötört vagyok. 
Nem tudok egy jót aludni. A barátnőm is és én is olyan 
elveszettek vagyunk, mint a hajók a sötét éjszakában.  

– Egy olyan épületben, ahol senki nincsen otthon napközben, 
ki vinné ki a kutyát? – folytatta Marino. – Itt a bérleti díj 
ezerkétszáz dollárnál kezdődik. Ezek nem olyasféle lakók, akik 
megengedhetnek maguknak egy kutyasétáltatót, vagy vesződni 
akarnak a sétáltatással. Egy újabb adalék ahhoz, amit mondani 
akarok. Nem sok minden történik, senki nem lát, nem hall 
semmit. Mármint nap közben, így értem. Ha rosszban 
sántikálnék, én biztosan ilyenkor jönnék, hogy belopózzak a lány 
lakásába. Kinn az utcán teljesen nyíltan megmutatnám magam, 
odakinn sok a járókelő, de idebenn nincs senki.  

– Emlékeztetnem kell arra, hogy a lányt nem itt támadták 
meg – mondta Mellnik, – Akkor ölték meg, amikor a parkban 
kocogott.  



– Találja meg nekem Bonnellt. Kezdje itt a nyomozási 
gyakorlatot. Talán még Dick Tracy is lehet magából! 

Marino visszasétált a lakásba, de nyitva hagyta az ajtót. Toni 
Darien azokhoz az emberekhez hasonlóan élt, akik nemrég 
kezdték önálló életüket. Olyan kicsi helyen lakott, amelyet 
Marino szinte teljesen betöltött, mintha minden 
összezsugorodott volna körülötte. A lakás nem lehet több 
harminchét négyzetméternél, nem mintha a saját, Harlemben 
lévő otthona sokkal nagyobb lett volna, de abban legalább volt 
egy kis hálószoba, nem kellett a nyomorult nappaliban aludnia, 
és volt egy aprócska hátsó kertje is, zsebkendőnyi fű, és egy 
piknikasztal, amin osztozott a szomszédokkal. Nem vághatott fel 
vele, de ennél azért jobb volt. Amikor úgy fél órával ezelőtt 
megérkezett, azt tette, amit mindig is egy bűntett helyszínén: 
körülnézett, hogy először átfogó képet kapjon, csak utána kezdte 
szemügyre venni a részleteket. 

Most aprólékosabban megnézett mindent. A bejárat 
környékével kezdte, ahol épp csak annyi hely volt, hogy meg 
lehessen fordulni, meg egy apró rattanasztalka fért még oda, 
amin a Caesars Palace-ból származó szuvenír hamutartó állt. 
Lehet, hogy Toni ebben tartotta a kulcsait, amelyeket egy ezüst 
dobókockában végződő kulcstartón meg is találtak annak a 
pulóvernek a zsebében, amelyet a meggyilkolásakor viselt. Toni 
talán olyan típusú ember volt, mint az örege, szeretett 
hazardírozni. Marino Toni apját is leellenőrizte. Lawrence 
Darien, néhány ittas vezetés, csődöt jelentett, és néhány évvel 
ezelőtt belekeveredett valami offshore szerencsejátékkal 
kapcsolatos bűnügybe, New Jersey-ben, Bergen megyében. 
Voltak arra mutató jelek, hogy szervezett bűnügy van a 
háttérben, talán a Genovese család állt az egész mögött, de aztán 
ejtették az ügyet. A fickó egy lúzer, egy seggfej volt. Az MIT-n 
végzett, korábban bioelektronikai mérnökként dolgozott, aztán 



elhagyta a családját, pocsék apa volt. Olyasféle, aki nem jó példát 
állít a lánya elé azzal, hogy rossz fiúk közé keveredik. 

Toni nem tűnt iszákosnak. Marino eddig arra utaló jeleket 
sem talált, hogy bulizós lett volna, vagy kényszeres; pont az 
ellentéte lehetett az apjának: ambiciózus, kitartó, fitneszőrült, az 
egészséges életmód megszállottja. Az ajtónál, a rattanasztalon állt 
egy bekeretezett fotó, amelyen Toni éppen egy versenyen futott, 
lehet, hogy maratonon. Jól nézett ki, mint valami modell, magas, 
vékony, hosszú, sötét hajú. A teste jellemző volt a futókra: semmi 
csípő, semmi cici, az arcán ádáz eltökéltség látszott. Keményen, 
ökölbe szorított kézzel futott egy úton, ami teli volt kocogókkal, 
az út mentén pedig éljenző tömeg látszott. Marino kíváncsi lett 
volna, hogy ki készítette a fotót, és mikor. 

A konyha néhány lépésre volt a bejárattól. Egy kétlángos 
tűzhely, hűtőszekrény, egyrészes mosogató, három kisszekrény 
két fiókkal. És minden fehér. A pult teli volt levelekkel, de egyik 
sem volt kibontva, mintha csak behozta volna őket, és azonnal 
letette volna a pultra, mert mással volt elfoglalva, vagy azért, 
mert egész egyszerűen nem érdekelték. Marino átlapozott 
néhány katalógust és kuponos szórólapot, amiket ő csak 
levélszemétnek hívott, és egy világos rózsaszínű szórólapot, amin 
értesítették a lakókat arról, hogy holnap, december 19-én el lesz 
zárva a víz reggel nyolctól egészen délig. 

Volt a konyhában még egy rozsdamentes szárító, amin egy 
vajkés, egy villa, egy kanál, egy tányér, egy rajzfilmfigurával 
díszített bögre hevert: a Midvale Tehetségkutató Iskola egyik 
tanulója éppen belökött egy ajtót, amin az állt, hogy „HÚZNI”. A 
mosogató üres és tiszta volt, mellette szivacs és mosogatószer. A 
pulton nem volt morzsa, sehol egy folt, a keményfa padló is 
makulátlan. Marino kinyitotta a mosogató alatti kisszekrényt, de 
csak egy kisebbfajta szemetesvödröt talált fehér 
műanyagzacskóval. Egy banánhéj, néhány fonnyadt fekete 



áfonya, egy szójatejes doboz, kávézacc és egy csomó papírtörlő 
volt beledobva. 

Marino kirázott néhányat közülük. Mézes-citromos illatot 
érzett. Mintha citrommal illatosított ammónia lett volna. 
Biztosan valami bútor- vagy ablaktisztító lehet Aztán meglátott 
egy citromillatú üvegtisztítós flakont, egy méhviaszt és 
narancsolajat tartalmazó bútorfényezőt. Toni nagyon 
szorgalmasnak tűnt, lehet, hogy egy kicsit tisztaságmániás is volt: 
takarított, amikor legutoljára itthon volt. Vajon mihez használta 
az üvegtisztítót? Marino nem látott semmit, ami üvegből készült 
volna. 

Marino a szemközti falhoz sétált, bekukkantott a roletta 
mögé, végighúzta az üvegen kesztyűs kezét. Az ablakok nem 
voltak piszkosak, de nem is tűnt úgy, mintha nemrégiben 
tisztították volna őket. Lehet, hogy valami tükröt mosott le vele, 
vagy az is lehet, hogy valaki más takarított idebenn, hogy 
eltüntessen minden ujjlenyomatot és DNS-t. Vagy legalábbis azt 
hitte, hogy eltüntet mindent. Marino visszatért a konyhába. Alig 
tíz lépés kellett neki hozzá. A szemétből a papírtörlők 
belekerültek egy bizonyítékos zacskóba. Majd megnézik, 
nincsenek-e rajtuk ujjlenyomatok. 

Toni a hűtőszekrényben tartotta a gabonapelyhet. Több 
doboznyi állt benne, s több doboz szójatej, szeder, sajtok, 
joghurt, kínai kel, cseresznyeparadicsom, egy műanyag dobozban 
kifőtt tészta, rajta parmezánszósznak látszó valami. Lehet, hogy 
hozta valahonnan, vagy étteremben evett, és a maradékot 
hazavitte. Mikor lehetett? Tegnap este? Vagy talán az utolsó 
étkezése a lakásban fogyasztott reggeli lehetett: egy tál 
gabonapehely banánnal és áfonyával, meg egy kis kávé? Nem, a 
lány nem evett ma reggelit, az egyszer biztos. Lehet, hogy tegnap 
reggel igen, aztán egész nap távol volt, és esetleg étteremben 
evett, valami olasz helyen. És aztán? Hazajött, betette a maradék 
tésztát a hűtőbe, és valamikor az esős este közepén elment 



kocogni? Marino a lány gyomortartalmára gondolt, kíváncsi lett 
volna, hogy Scarpetta mit talált a boncolásnál. Ma délután már 
próbálta többször is elérni, több üzenetet is hagyott neki. 

A keményfa padló recsegett Marino hatalmas, csizmás lábai 
alatt, miközben ide-oda járkált, visszatérve a nappali részbe. A 
Második sugárút forgalmának zaja elég hangos volt, zúgtak a 
járművek motorjai, dudák harsantak, emberek siettek a 
járdákon. Az állandó zaj és mozgás biztosan abba a csalóka hitbe 
ringatta Tonit, hogy biztonságban van. Nem valószínű, hogy 
magányosnak érezte volna itt magát, egy emelettel az utcaszint 
fölött, de valószínűleg sötétedés után már leengedve tartotta a 
rolettákat, hogy senki ne láthasson be. Mellnik azt állította, hogy 
a roletták le voltak húzva, amikor Bonnell és a helyszínelő csapat 
megérkezett, úgy vélhették, hogy Toni engedte le őket. De mikor? 
Ha tegnap reggel étkezett itt utoljára, akkor lehetséges, hogy nem 
vette a fáradságot, hogy felhúzza a rolettákat, miután felkelt? 
Nyilvánvalóan szeretett kinézegetni az ablakon, mert egy kis 
asztalt állított eléjük két székkel. Az asztal tiszta volt, rajta csupán 
egy gyékény alátét, semmi más. Marino elképzelte, ahogy a lány 
tegnap reggel ott ül és eszi a gabonapelyhet. De leengedett 
rolettákkal? 

A két ablak között egy lapostévé állt egykarú állványon. Egy 
nyolcvan centis Samsung, a távirányító a kanapé melletti 
kisasztalon hevert. Marino kézbe vette, megnyomta a gombot, 
hogy lássa, mit nézett Toni utoljára. Bekapcsolt a készülék, a 
híradó ment, a Headline News, benne az egyik legismertebb 
hírolvasó éppen a „Central Parkban meggyilkolt kocogó”-ról 
beszélt, „akinek a nevét a hatóságok nem hozták nyilvánosságra”. 
Aztán Bloomberg főpolgármester következett, aki 
sajtótájékoztatót tartott. Majd Kelly rendőrfőnök, aki a szokásos 
dolgokat mondta a felelős politikusokról és emberekről, hogy 
megnyugtassa a nyilvánosságot. Marino hallgatta egy darabig, 
míg a következő hír nem került szóba, az AIG-botrány. 



Visszatette a távirányítót a kisasztalra, pontosan oda, ahol 
megtalálta, előhúzta a zsebéből a jegyzetfüzetét, leírta a csatorna 
nevét, ahol a tévé a bekapcsoláskor állt. Kíváncsi lett volna, hogy 
a helyszínelőknek vagy Bonnellnek eszébe jutott-e a dolog. 
Valószínűleg nem. Elgondolkodott azon, Toni mikor nézhette a 
híreket. Vajon ez volt az első dolga reggel, amikor felkelt? Vagy 
napközben kapcsolta be a tévét? Esetleg mielőtt elaludt volna? 
Mikor nézte utoljára a híreket, hol ült? A falra szerelt televízió 
dőlésszöge alapján a franciaágyból, amit egy világoskék 
szaténtakaró borított, a párnákon három plüss állat hevert: egy 
mosómedve, egy pingvin és egy strucc. Marino kíváncsi lett 
volna, hogy kapta-e őket valakitől. Talán az anyjától. Nem 
valószínű, hogy a pasijától. Nem olyannak tűntek, amiket egy 
pasas adna ajándékba, hacsak nem buzi a fickó. Marino 
megböködte a pingvint kesztyűbe bújtatott ujjával, megnézte a 
címkét, aztán ellenőrizte a másik kettőt is. Gund. Feljegyezte a 
szót. 

Az ágy mellett volt egy éjjeliszekrény, egyetlen fiókkal. Volt 
benne egy körömreszelő, néhány AA jelzésű elem, egy kis üveg 
Motrin fájdalomcsillapító, egy-két régi puhafedeles könyv. Igazi 
krimik: A Jeffrey Dahmer-sztori – egy amerikai rémálom, Ed 
Gein Pszichója. Marino feljegyezte a címeket, átlapozta 
mindegyik könyvet, kíváncsi volt, Toni nem írt-e a könyvekbe 
valamit, de nem talált semmit. A Jeffrey Dahmer-sztoriban volt 
egy 2006. november 18-án kelt blokk. Ekkor vették a könyvet, 
használtan a kaliforniai Berkeley-ben, a Moe-féle 
könyvesboltban. Egy nő, aki egyedül él és ilyen rémisztgetős 
könyveket olvas? Lehet, hogy valakitől kapta. Marino betette a 
könyvet egy bizonyítékos zacskóba. A zacskók majd a laborba 
mennek, leellenőrzik a bennük lévő dolgokat, nincsenek-e rajtuk 
ujjlenyomatok vagy DNS. Csak volt egy megérzése. 

Az ágy bal oldalán állt a ruhásszekrény. A benne lévő 
ruhadarabok nagyon szexisek voltak: szűk legging-nadrágok, 



hosszú pólók élénk mintákkal, mély kivágásúak, egy elasztán 
anyagú, testhez simuló dressz, néhány elegáns, testhez simuló 
ruha. Marino nem ismerte fel a címkéket, nem mintha olyan 
nagy tudora lett volna a divatnak. Baby Phat, Coogi, Kensie Girl. 
A padlón tíz pár cipő sorakozott, többek között egy Asics 
edzőcipő, olyan, amilyet Toni akkor is viselt, amikor 
meggyilkolták. És egy pár báránybőr Uggs csizma, a téli hidegre. 

A fehérnemű szépen összehajtva, egymásra tornyozva 
fejmagasságnál fentebb lévő polcon volt, mellettük egy 
kartondoboz. Marino levette és belenézett. DVD-k, filmek, főleg 
vígjátékok és akciófilmek, az Ocean’s Eleven-sorozat, meg egy 
másik hazárdjátékról szóló film. Toni kedvelte George Clooney-t, 
Brad Pittet, Ben Stillert. Semmi erőszakos vagy horror jellegű 
dolog, mint az ágynál lévő könyvek esetében. Lehet, hogy a lány 
nem vett többé DVD-t, és a filmeket – beleértve a horrorfilmeket 
is, ha azokért volt oda – kábelen nézte, a kábelszolgáltatótól hívta 
le, és fizetett érte. Vagy az is lehet, hogy a laptopján nézett 
filmeket. Hol a pokolban lehet a laptopja? Marino készített 
néhány fotót, és tovább jegyzetelt. 

Már korábban is felötlött benne, hogy nem látott sehol 
télikabátot. Volt néhány széldzseki és egy piros gyapjúkabát. Elég 
ódivatúnak tűnt, lehet, hogy még a lány főiskolás éveiből maradt 
meg. De sehol nem volt igazi télikabát. Miben ment akkor ki egy 
ilyen napon is, mint a mai? Egy rövid sportkabát, egy sídzseki, 
egy tollal bélelt pufidzseki. Volt egy csomó kényelmes ruha, 
kapucnis pulóver, sportoláshoz használt ruhadarabok. De mit 
vett fel, ha dolgozni ment? Ha valamit el kellett intéznie, 
vacsorázni ment valahová, vagy kocogott hideg időben? A 
holttest környékén sem találtak télikabátot, csak a kapucnis 
pulóvert, és Marino ezt eléggé furcsának találta, mivel pocsék 
volt az idő előző este. 

Belépett az aprócska fürdőszobába, és felkapcsolta a villanyt. 
Fehér mosdókagylót látott, fehér kádat, amihez zuhany csaptelep 



is tartozott. Egy fehér rúdon kék színű zuhanyfüggöny lógott, 
amelyen halak úszkáltak. Több bekeretezett fotó a fehér 
csempefalakon. Tonit ábrázolták futás közben, mint az a kép is, 
amelyiket Marino a bejáratnál látott. Különféle rajtszámok voltak 
a lányon, bizonyára sok versenyen vehetett részt. Nagyon oda 
lehetett a futásért meg a parfümökért is. Hat különböző 
parfümösüveg állt a polcon, mindegyik márkás termék. Fendi, 
Giorgio Armani, Escada. Marino azon gondolkodott, vajon 
diszkontboltban vette-e őket a lány, vagy online rendelte hetven 
százalékkal olcsóbban, mint ahogy ő egy hónappal korábban 
tette, hogy időben bevásároljon karácsonyra. 

Marino csak most gondolt bele, milyen botorság volt Georgia 
Bacardinak egy olyan Trouble márkájú parfümöt adni, amelyet 
21 dollár tíz centért vásárolt diszkont áron, csak azért, mert nem 
volt doboza. Amikor rábukkant az eBayen, mókás dolognak tűnt. 
De már egyáltalán nem volt az, most hogy kettejüknek gondjai 
akadtak. Mást sem tettek, csak hadakoztak egymással, egyre 
kevesebbet hívták telefonon és látogatták meg egymást. 
Ugyanazok a figyelmeztető jelek. A történelem ismétli önmagát. 
Marinónak soha nem volt hosszan tartó kapcsolata, nem is kellett 
volna soha Bacardival kezdenie. Most is boldog házasságban 
élhetne, talán Dorisszal lehetne még mindig. 

Kinyitotta a kagyló feletti gyógyszeres szekrénykét, mivel 
tudta, hogy Scarpettának az lesz az egyik első kérdése, hogy mit 
talált benne. Motrin, Midol a fájdalomcsillapításra, fásli, 
ragtapasz, steril párna, egy hólyagok kezelésére szolgáló rudacska 
és egy csomó vitamin. Három receptre írt gyógyszer volt, mind 
ugyanazok, csak különböző időpontban lettek kiváltva. A 
legutóbbit közvetlenül hálaadás előtt vették. Diflucan. Marino 
nem volt gyógyszerész, de ismerte a Diflucant, tudta, mi a fenét 
jelent az, ha egy nő, akit szeret, szedi ezt. 

Talán Toninak gondjai voltak azzal, hogy teherbe essen, vagy 
sokat szexelt. Az is lehet, hogy az egész a sok futással állt 



összefüggésben, hogy olyan anyagokból készült ruhadarabokat 
viselt, amelyek nem szellőznek rendesen, mint a műbőr vagy a 
műszál. Marino úgy tudta, hogy az eltávozni nem tudó nedvesség 
az elsődleges ellenség, vagy hogy a fehérneműt nem eléggé forró 
vízben mossák ki. Már olyat is hallott, hogy egyes nők a mikroba 
teszik a fehérneműjüket, és az egyik nő – akivel még a richmondi 
rendőrségnél eltöltött időben járt – egész egyszerűen nem 
hordott fehérneműt, azt állítva, hogy a cirkuláló levegő a legjobb 
megelőzés. Ő persze nem tiltakozott. 

Marino mindent felírt, amit a szekrényben és a mosdókagyló 
alatt talált. A java része kozmetikum volt, 

Még akkor is a fürdőszobában volt, éppen fényképeket 
készített, amikor telefonálva megjelent Mellnik. Közben 
feltartotta a hüvelykujját, jelezve, hogy sikerült elérnie Bonnell 
nyomozót. 

Marino átvette tőle a telefont, és beleszólt. 
– Igen?  
– Miben segíthetek? – Kellemes hangú nő beszélt a vonal 

túlsó végén. Mély volt a hangja, amit Marino nagyon kedvelt. 
Nem ismerte Bonnellt, ezelőtt soha nem is hallott róla. De ez 

nem volt meglepő egy akkora rendőrségen, mint amekkora a 
New York-i, ahol úgy negyvenezer rendőr szolgált, ezek közül 
pedig nagyjából hatezer volt nyomozó. Marino Mellnik felé intett 
a fejével, jelezve, hogy várjon odakinn a folyosón.  

– Szükségem lenne néhány információra – mondta Marino. – 
Bergernek dolgozom, szerintem mi még nem ismerjük egymást.  

– Én közvetlenül a helyettes államügyésznek dolgozom – 
felelte a nő. – Lehet, hogy ezért nem találkoztunk sohasem?  

– Én még soha nem hallottam magáról. Mióta van a 
gyilkosságiaknál?  

– Ahhoz elég régóta, hogy tudjam, nem jó a hármas felállás, a 
háromszögelés.  

– Maga matematikus?  



– Ha Bergernek kell valamilyen infó, felhívhat telefonon. 
Marino hozzá volt szokva, hogy az emberek megpróbálnak 

átlépni rajta, hogy Bergerhez jussanak. Azt is megszokta, hogy 
mindenféle marhaságokat hall arról, miért muszáj valakinek 
beszélnie Bergerrel, és miért nem elég, ha vele, Marinóval beszél. 
Bonnell még nem volt elég régen a gyilkosságiaknál, különben 
nem nyomulna ennyire, nem lenne ilyen ellenséges és védekező. 
Vagy az is lehet, hogy hallott már ezt-azt, és úgy döntött – 
anélkül hogy találkozott volna a férfival –, hogy nem szimpatizál 
Marinóval.  

– Tudja, Berger most éppen kissé elfoglalt – felelte Marino. – 
Pont ezért kért meg arra, hogy szerezzem meg a választ a 
kérdésére. Nem akarja azzal kezdeni holnap a napját, hogy 
felhívja a polgármester, és megkérdi tőle, mit tett annak 
megakadályozásáért, hogy a turistaipar még nagyobb károkat 
szenvedjen. Legalábbis az a része, ami megmaradt még belőle. 
Karácsony előtt egy héttel egy kocogót megerőszakoltak és 
meggyilkoltak a Central Parkban. Lehet, hogy az emberek 
meggondolják, idehozzák-e anyucit és a gyerekeket a Rockettes 
karácsonyi koncertjére.  

– Szerintem Berger nem is beszélt magával.  
– De igen, beszélt. Mit gondol, mégis miért lennék akkor Toni 

Darien lakásában?  
– Ha Berger akar valamit tőlem, tudja a telefonszámomat – 

felelte Bonnell. – Boldogan állok rendelkezésére.  
– Miért futtat velem egy kört? – Marino ki volt akadva, pedig 

még egy perce sem beszéltek. 
~ Mikor beszélt vele utoljára?  
– Miért érdekli? – Volt valami, amiről Marino nem tudott.  
– Talán célravezető volna, ha válaszolna a kérdésemre – 

közölte Bonnell. – Kétoldalú a dolog. Maga engem kérdez. Én 
meg magát.  



– Maguk még csak nem is végeztek a parkbéli helyszínen ma 
reggel, de én már beszéltem Bergerrel. Amikor őt értesítették, 
azonnal telefonált nekem, mivel ő a felelős ezért a kibaszott 
nyomozásért. – Most Marino tűnt úgy, mint aki védekezik. – 
Egész nap telefonos kapcsolatban álltam vele. 

Ez nem volt teljesen igaz. Háromszor beszélt vele telefonon, 
legutoljára körülbelül három órája.  

– Azt próbálom mondani – folytatta Bonnell –, hogy talán 
vele kellene most beszélnie, ahelyett, hogy velem társalog.  

– Ha majd akarok vele beszélni, felhívom. Magát most azért 
hívtam, mert vannak kérdéseim. Van valami baja ezzel? – 
kérdezte Marino, miközben idegesen fel-alá járkált a lakásban.  

– Elképzelhető.  
– Mit is mondott, mi a keresztneve? És ne szúrja ki a szemem 

a kezdőbetűkkel!  
– L. A. Bonnell. 
Marino kíváncsi lett volna, hogy hány éves a nő, és hogy néz 

ki.  
– Örülök, hogy megismerhettem. Én meg R R. Marino 

vagyok. Mint a Public Relationsben. Amiben különösen jó 
vagyok. Csak abban akarok biztos lenni, hogy nem maguk vitték 
el Toni Darien laptopját és mobilját. Hogy azok már nem voltak 
itt, amikor maguk ideértek.  

– Nem voltak ott. Csak a töltők.  
– Irattárcája volt, vagy pénztárcája? Valami más azokon az 

üreseken kívül, amik a szekrényében vannak? Nem találtam itt 
semmi olyasmit, amit magával hordhatott rendszeresen. És 
kétlem, hogy vitt volna magával levéltárcát vagy pénztárcát, 
amikor kocogni ment. 

Bonnell egy kis szünet után szólalt meg.  
– Nem. Nem láttam semmi ilyesmit.  
– Nos, nem fontos a dolog. Úgy tűnik, ha volt is ilyesmije, 

hiányzik. Begyűjtenek valamit innen a labor számára? 



– Jelenleg nem tekintjük bűnügyi helyszínnek a lakást.  
– Furcsa, miért zárták ki teljesen, miért döntöttek 

kategorikusan úgy, hogy semmiféleképpen nem kapcsolódik a 
gyilkossághoz. Honnan tudják, hogy az a személy, aki megölte 
Tonit, nem olyasvalaki-e, akit ismert korábban? Valaki, aki járt a 
lakásában.  

– Nem ott ölték meg, és nincs rá semmi bizonyíték, hogy 
betörtek volna, hogy bármit is elvittek vagy bármihez is 
hozzányúltak volna. – Bonnell úgy mondta ezt az egészet, mintha 
valami sajtótájékoztatón lett volna.  

– Hé, egy másik zsaruval beszél, nem a kibaszott médiával! – 
jegyezte meg Marino,  

– Egyedül a hiányzó laptop és a mobil furcsa. És talán a 
levéltárca vagy pénztárca. Oké, egyetértek magával abban, hogy 
ennek utána kell járni – mondta Bonnell kevésbé mereven. – 
Később részletesen megbeszéljük, ha Jaime Berger visszatért, és 
le tudunk ülni.  

– Nekem úgy tűnik, maguknak sokkal inkább kellene 
aggódniuk Toni lakása miatt, hogy esetleg valaki bejött ide, és 
elvitte azokat a dolgokat, amik most hiányoznak.  

– Semmi nem utal rá, hogy nem ő saját maga vitte el ezeket 
valahová. – Egyértelmű, hogy Bonnell tud valamit, amit nem fog 
elmondani Marinónak a telefonba. – Például elvihette magával 
tegnap este a parkba, amikor futni ment, aztán az elkövető 
magával vitte. Az is lehet, hogy valahonnan máshonnan indult el 
kocogni, egy barátjának a házából, a pasijának a házából. Nem 
lehet igazából tudni, hogy mikor járt utoljára otthon. Egy csomó 
mindent nem lehet biztosan tudni.  

– Beszéltek szemtanúkkal?  
– Mit gondol, mit csinálok? Lófrálok egy plázában? – A nő is 

ki volt akadva.  
– Mint például itt, a házban – tette hozzá Marino. Majd egy 

kis szünet után – amit Marino úgy értelmezett, hogy a nő nem 



nagyon hajlandó válaszolni – még hozzátette: – El fogok mindent 
mondani Bergernek azon minutumban, hogy leteszem a telefont. 
Ajánlom, hogy ossza meg velem a részleteket, hogy ne kelljen 
Bergernek azt mondanom, gondjaink voltak az együttműködés 
terén.  

– Bergernek és nekem nincsenek gondjaink az 
együttműködéssel.  

– Jó. Maradjon is így. Feltettem magának egy kérdést. Kivel 
beszéltek?  

– Néhány szemtanúval – felelte Bonnell. – Egy pasas, aki egy 
emeleten lakik Tonival, azt mondta, hogy látta a lányt hazajönni 
tegnap késő délután. Azt állította, hogy nemrég jött haza a 
munkából, és épp indult a konditerembe, amikor látta Tonit 
feljönni a lépcsőn. A lány nyitotta az ajtózárat, amikor ő elsétált a 
folyosóm  

– Toni felé haladt?  
– A folyosó mindkét végében van lépcső. A pasas azt a lépcsőt 

használta, ami a saját lakása közelében van, nem a Toni 
lakásához közelebbit.  

– Tehát azt mondja, távol volt tőle, nem tudta jól megnézni.  
– Majd később kikérdezhetjük a részletekről. Talán, ha 

megint beszél Bergerrel, megmondhatja neki, hogy leülhetnénk 
megtárgyalni a dolgokat – felelte Bonnell.  

– Most kellene elmondania a részleteket. Ez egy közvetett 
utasítás tőle – mondta erre Marino. – Megpróbálom magam elé 
képzelni mindazt, amit most elmondott. A fickó látta Tonit a 
folyosónak abból a végéből, ahol lakik, úgy harminc méter 
távolságból. Személyesen beszélt ezzel a tanúval?  

– Egy közvetett utasítás. Hát ez új. Igen, én magam beszéltem 
vele.  

– Melyik lakásban lakik?  
– A kétszáztízesben, bal felől három ajtóval arrébb, mint az 

áldozat lakása. A folyosó másik végén.  



– Akkor benézek hozzá, mielőtt elmegyek – jegyezte meg 
Marino, és előhúzta a VIFKA-tól kapott jelentést, hogy megnézze, 
ki lakik abban a lakásban.  

– Ne gondolja, hogy bárki is otthon lesz! Azt mondta nekem a 
pasas, hogy elmegy a városból a hétvégére. Repülőjegye volt, és 
több napra való ruhák egy táskában. Attól tartok, hogy 
vakvágányra tévedt.  

– Hogy érti azt, hogy „vakvágányra”? – A fenébe! Mit nem 
mondtak el neki?  

– Úgy értem lehetséges, hogy más az, amit maga tud, és más 
az, amit én tudok – felelte Bonnell. – Próbálok elmondani 
magának valamit, egy olyan közvetett utasítást, csak maga nem 
veszi a lapot.  

– Akkor osszuk meg egymással, amink van. Én elmondom 
magának, amit tudok, maga meg elmeséli azt, amiről infoja van. 
Graham Tourette – olvasta a papírról. – Negyvenegy éves, 
építész. Én úgy szereztem az információimat, hogy időt szántam 
a dologra. Fogalmam sincs, maga honnan szerezte a sajátját, de 
nagyon úgy tűnik, nem veszi a fáradságot arra, hogy megossza 
velem.  

– Graham Tourette-tel beszéltem. – Bonnell már nem volt 
olyan pikírt. Inkább óvatosnak tűnt.  

– És ez a Graham Tourette barátkozott Tonival?  
– A fickó azt állította, hogy a lány nem volt barátságos. 

Állítólag még a nevét se tudta, de biztosra mondta, hogy látta őt 
tegnap este hat körül bemenni a lakásba. Azt is mondta, hogy a 
lány kezében ott volt a postája. Levelek, magazinok és egy 
szórólap. Nem akarom ezt az egészet telefonon megtárgyalni, és 
már egy csomó embert várakoztatok a telefonomon. Mennem 
kell. Ha Jaime megjön, leülünk beszélni. 

Marino semmit nem mondott arról, hogy Berger városon 
kívül lenne. Most ötlött az eszébe, hogy Bonnell beszélhetett 



Bergerrel, és hogy őt nem avatják be abba, miről volt szó, Berger 
és Bonnell tudott valamit, amit ő nem.  

– Miféle szórólap? – kérdezte.  
– Egy világos rózsaszín lapra nyomtatott. A pasas azt állította, 

hogy már messziről felismerte, mert mindenki kapott egyet 
aznap – mármint tegnap.  

– Ellenőrizték Toni postaládáját, amikor itt voltak? – kérdezte 
Marino.  

– A házmester kinyitotta nekem – felelte Bonnell. – Csak 
kulccsal lehet kinyitni. A kulcsok a lány zsebében voltak, amikor 
megtalálták a holttestét a parkban. De akkor most 
másféleképpen mondom: eléggé kényes helyzet van 
kibontakozóban.  

– Igen, tudom. Egy szexuális indítékú gyilkosság a Central. 
Parkban eléggé kényes dolog. Láttam a helyszíni fotókat, persze 
nem magának köszönhetően. Az Orvosszakértői Intézettől kellett 
kikérnem, az ottani nyomozóktól. A szerencsét hozó 
dobókockában végződő kulcstartót, amely végül nem bizonyult 
szerencsésnek.  

– A levelesláda üres volt, amikor ma reggel ellenőriztem, 
amikor ott jártam a helyszínelőkkel – mondta Bonnell.  

– Megvan ennek a Tourette nevű fickónak a száma, de csak a 
vonalas telefoné, a mobilja nincsen. Talán elküldhetné nekem e-
mailen, amit tud róla, hátha beszélni akarok majd vele. – Marino 
beolvasta az e-mail címét. – És meg kell néznünk, mit vett fel a 
biztonsági kamera. Gondolom, az épület homlokzatán van ilyen, 
vagy van egy valahol a közelben, és meg tudjuk nézni, ki jött be és 
ment ki a házból. Szerintem az sem ártana, ha beszélnék az 
ismerőseimmel a VIFKA-nál, és megkérném őket, hogy 
kapcsoljanak össze annak a kamerának az élő képével.  

– Minek? – Bonnell csalódottnak tűnt. – Egy rendőr ott ül a 
nap huszonnégy órájában. Gondolja, hogy valaki majd eljön, 



mert úgy véli, hogy a hely, ahol a lány élt, valamiféleképpen 
kapcsolatba hozható a megölésével?  

– Soha nem lehet tudni, ki fog úgy dönteni, hogy elsétál a ház 
előtt – felelte Marino. – A gyilkosok eléggé furcsa, paranoid 
emberek. Néha ott élnek az utca túloldalán, vagy az is lehet, hogy 
az áldozat szomszédjai. Ki a fene tudhatja? Csak azt akarom 
mondani, hogy ha a központ össze tud bennünket kötni azzal a 
rendszerrel, amelybe a kamera be van kötve, mi magunk is 
felvehetjük, ami történik, és akkor nem fordul elő, hogy 
véletlenül letöröl valaki valamit. Berger biztosan akarja majd a 
videót. Ez a lényeg. Kell majd neki annak a segélyhívó által 
rögzített hang-felvételnek a WAV-file-ja, amelyen valaki ma 
reggel bejelentette, hogy megtalálta a holttestet.  

– Nem csak egyetlen bejelentés jött – felelte Bonnell. – Több 
ember is telefonált, ahogy elhaladtak a helyszín mellett, és úgy 
vélték, láttak valamit. És mivel a dolog bekerült a hírekbe is, 
állandóan csörög a telefon. Beszélnünk kellene. Csak nekünk, 
kettőnknek. Maga úgysem hagyja abba, úgyhogy lehetne akár 
személyesen is. 

– Mi pedig utánanéztünk Toni telefonjainak, feltörtük az e-
mail fiókját – folytatta Marino. – Remélhetőleg lesz valami 
logikus magyarázat a mobiltelefonra, a laptopra, és hogy miért 
hagyta őket egy barátja házában. És ugyanez a helyzet a 
tárcájával is.  

– Ahogy már említettem, beszélnünk kellene.  
– Azt hittem, hogy most pontosan ezt csináljuk. – Marino 

nem hagyta, hogy Bonnell átvegye az irányítást. – Talán valaki 
majd felbukkan, és elmondja, hogy Toni meglátogatta, aztán 
elindult kocogni, és soha nem tért vissza. Rátalálunk a laptopjára 
és a telefonjára, megtaláljuk a tárcáját, és akkor egy kicsit talán 
majd jobban érzem magam. Mert jelenleg nem vagyok valami 
fényesen. Amikor először lépett be ide, bizonyára feltűnt 
magának az a Toniról készült bekeretezett fotó a kisasztalon! – 



Marino a bejárathoz lépett, és újra kézbe vette a képet. – A lány 
éppen egy versenyen fut, háromszáznegyvenhármas számmal. És 
van még néhány ilyen kép a fürdőszobában is.  

– És mi van velük? – kérdezte Bonnell.  
– Egyik képen sincsen rajta fülhallgató vagy iPod. És a 

lakásában sem látok olyasmit, hogy iPod vagy Walkman. 
– És?  
– Pontosan erről beszélek. Annak a veszélyéről, hogy az 

ember nem figyel a külvilágra – felelte Marino. – A 
maratonfutóknak és a futóversenyek résztvevőinek nem engedik, 
hogy zenét hallgassanak. Tilos. Amikor Charlestonban éltem, az 
újságok egyszer első oldalon hozták a haditengerészek számára 
rendezett maratont. És ott megfenyegették a futókat azzal, hogy 
kizárják őket a versenyből, ha fülhallgatóval mutatkoznak.  

– Hova akar mindezzel kilyukadni?  
– Ha valaki maga mögé settenkedne, és hátulról fejbe vágná, 

talán több esélye lenne arra, hogy meghallja a támadót, ha nem 
hallgatja teljes hangerőn a zenét. És nagyon úgy tűnik, hogy Toni 
Darien nem hallgatott zenét, amikor valaki mögé került, és úgy 
ütötte fejbe, hogy még csak nem is próbált hátrafordulni. Ez nem 
furcsa egy kicsit magának?  

– Nem tudhatja, hogy a gyilkos nem elölről jött-e, és a lány 
elfordult vagy félrekapta a fejét, hogy védje az arcát – felelte 
Bonnell. – És nem is pontosan a feje közepét találták el hátulról, 
hanem inkább a bal oldalon, a füle mögött. Tehát az is lehet, hogy 
éppen elkezdett megfordulni, reagált a támadásra, de már késő 
volt. Az is lehet, hogy maga azért feltételez bizonyos dolgokat, 
mert nem kapott meg minden információt.  

– Ha az emberek ilyen helyzetben reagálnak, és megpróbálják 
valahogy védeni magukat, általában felemelik a kezüket, a 
karjukat, és ilyenkor a védekezésre jellemző sérüléseket 
szereznek – mondta Marino. – De a helyszínen készült fotók 
egyikén sem láttam ilyesmit. Bár még nem beszéltem 



Scarpettával, de majd ha megteszem, megerősítem ezt az 
információt. Szerintem Toni Dariennek fogalma sem volt arról, 
hogy mi történik, és hipp-hopp, már a földön is volt. Ez eléggé 
furcsa olyasvalaki esetében, aki sötétedés után fut, és aki 
valószínűleg hozzá van szokva ahhoz, hogy szemmel tartsa a 
környezetét, merthogy gyakran fut, és nem szokott fülhallgatót 
tenni a fülébe.  

– Tegnap éjjel egy versenyen futott? Miből gondolja, hogy 
soha nem szokott fülhallgatót használni? Lehet, hogy tegnap este 
benn volt a fülében, és a gyilkos elvette tőle az iPodját vagy a 
walkmanjét.  

– Nagyon jól tudom, hogy a komoly futók nem használnak 
fülhallgatót, akár versenyen vannak éppen, akár csak edzenek. 
Főleg nem a városban. Csak nézzen jól körül! Mutasson nekem 
egyetlen igazi futót New Yorkban, aki fülhallgatót tesz a fülébe, 
kockáztatva, hogy véletlenül átsodródjon a biciklisávba, vagy 
elüsse egy figyelmetlen sofőr, vagy hátulról megtámadják.  

– Maga futó?  
– Nézze! Nem tudom, hogy mi az az információ, amit nem 

mond el, de abból, ami az orrom előtt van, én azt szűröm le, hogy 
nagyon óvatosan kellene bármiféle következtetésre jutnunk, 
amikor egy nagy kalap szart tudunk csak – dühöngött Marino.  

– Egyetértek. Pontosan ugyanezt próbálom megértetni 
magával, P. R. Marino.  

– Minek a rövidítése az L. A.?  
– A Kaliforniában található nagyvároson kívül semminek. Ha 

nem Bonnellnek vagy Seggfejnek óhajt hívni, akkor szólítson 
csak L. A.-nek. 

Marino elmosolyodott. Nem is olyan reménytelen a nő.  
– Tudja mit, L. A.? Úgy terveztem, hogy nemsokára elmegyek 

a High Rollers Lane-re. Nincs kedve ott találkozni velem? Tud 
tekézni?  



– Szerintem magának hatvan pont alatt lehet a 
tekeminősítése. És nem is kölcsönöznek magának cipőt.  

– Több mint hetven. Egészen jól játszom – felelte Marino. — 
És van saját cipőm. 



3. 

Scarpetta nem volt meglepve, hogy Marino olyan 
türelmetlenül próbálta meg elérni ma. Két hangposta-üzenetet is 
kapott tőle, és néhány perccel ezelőtt küldött egy SMS-t is, a 
szokásos, nehezen kódolható stílusában, teli a szinte 
megfejthetetlen rövidítésekkel. Az üzeneteiből teljesen hiányzott 
a központozás és a nagybetűk, hacsak olykor nem generálta 
magától a BlackBerryje. És vagy még nem igazán jött rá, hogyan 
kell beszúrni egy szimbólumot, vagy – és ez még valószínűbb – 
nem is vette a fáradságot. 

 
Berger nincs délut vissz jön akar eredm darien ü van info + sok kérd 
hívj 
 

Marino emlékeztette Scarpettát, hogy Jaime Berger nincs a 
városban. Igen, Scarpetta nagyon is jól tudta ezt. Amikor este 
Berger visszaért, folytatódtak Marino hieroglifái arról, hogy az 
államügyész tudni akarja majd a Darien-ügy boncolási 
eredményét, és a bizonyítékokról bármit, amit Scarpetta 
megtudhatott, mivel Berger szexuális bűntettek után nyomozó 
csoportja kapta az ügyet. Rendben. Scarpettának nem volt 
szüksége rá, hogy erre figyelmeztessék. Marino arra is utalt, hogy 
van valami infoja, meg egy csomó kérdése, és ha Scarpettának 
van egy kis ideje, hívja fel. Ez is rendben, mert neki is volt egy 
csomó mondanivalója a férfi számára. 

Megpróbált válasz SMS-t küldeni, miközben sétált vissza az 
irodájába, közben dühöngött a BlackBerry miatt. Lucytől kapta 
két héttel korábban. Nagyon figyelmes és nagylelkű meglepetés 
volt, de Scarpetta szemében egyfajta trójai faló, amelyet 
begurítottak a hátsó udvarba, és csak gondokkal jár. Az 



unokahúga úgy döntött, hogy Berger, Marino, Benton és 
Scarpetta ugyanazt a legújabb személyi asszisztensként 
használható digitális modellt fogja megkapni, amilyen neki is 
volt, és magára vállalta a feladatot, hogy beállít egy enterprise-
szervert, vagy ahogy ő mondta, egy kétirányú, védett szerkezetet, 
amely háromszoros rejtjelezést használt, és kiváló tűzfalvédelme 
volt. 

Az új kis kütyüknek érintőképernyője volt, fényképezőgépet, 
videofelvevőt, GPS-t, médialejátszót építettek beléjük, és tudtak 
e-mailt, SMS-t küldeni – egyszóval sok olyan multimédiás 
adottsággal rendelkeztek, amiket Scarpettának sem ideje, sem 
kedve nem volt felfedezni. Egyelőre nem volt túl jóban ezzel az új 
okostelefonnal, és meglehetősen biztos volt benne, hogy a 
készülék okosabb, mint ő maga. Megállt, hogy az ujjaival 
begépelje a választ az LCD-kijelző segítségével, de minden 
második leütést ki kellett javítania, és újra be kellett ütnie a 
betűt, mert – Marinóval ellentétben – nem szeretett olyan 
üzenetet küldeni, amelyik hemzsegett a hibáktól. 

 
Később hívlak. Találkoznom kell a főnökkel. Problémák merültek fel. 
Várj egy kicsit! 
 

Ez már olyan pontos volt, amilyennek akarta. Scarpetta nem 
bízott az SMS-ezésben, de egyre inkább képtelen volt elkerülni, 
mert mindenki így kommunikált manapság. 

Odabenn az irodájában a sajtburger és a sült krumpli állott, 
gyomorforgató bűze fogadta. Az ebédje úton volt afelé, hogy 
archeológiai kutatások tárgya legyen. Beledobta a dobozt a 
kukába, aztán kitette a szemetest az ajtó elé, majd elkezdte 
leengedni a főbejárat előtt lévő gránitlépcsőkre néző ablakokon a 
redőnyöket. A családtagok és a barátok gyakran ültek oda le, 
amikor már nem bírták a várakozást az előcsarnokban. Scarpetta 
megállt, és figyelte, ahogy Grace Darien beül egy piszkos, fehér 



Dodge Charger hátsó ülésére. Egy kicsit már kevésbé remegett, 
de még most is zavartan viselkedett, sokkos állapotban volt. 

Az azonosításkor majdnem elájult, úgyhogy Scarpetta 
visszakísérte a családi váróba, ahol egy jó darabig ott ült mellette, 
csinált neki egy csésze forró teát, és megpróbált gondoskodni 
róla, amennyire csak tudott, egészen addig, míg úgy nem érezte, 
hogy elengedheti a zaklatott asszonyt. Scarpetta elgondolkodott 
azon, mihez is fog most kezdeni Mrs. Darien. Remélte, hogy az a 
barát, aki idehozta kocsival, nem megy messzire, hogy a nőnek ne 
kelljen egyedül maradnia. Talán a kórházbéli kollégái majd 
törődnek vele egy kicsit, és a fiai hamar odaérnek Islipbe. Vagy 
esetleg ő és a férje véget vetnek az ellenségeskedésnek, ami 
kettejük között folyt meggyilkolt lányuk maradványai és 
használati tárgyai miatt. Ráébrednek, hogy az élet túl rövid 
ahhoz, hogy küzdelemmel és keserűséggel töltsük. 

Scarpetta az íróasztalánál ült, amely voltaképpen nem volt 
más, mint egy rögtönzött munkapad, ami három oldalról 
körülvette. A közelben állt még két fémszekrény, az egyiken a 
nyomtató, a másikon a fax állt. Mögötte volt egy asztal a BX4l 
Olympus mikroszkóp számára, amihez egy száloptikás 
világítóberendezés és egy videokamera csatlakozott, hogy 
Scarpetta monitoron nézhesse az új, bizonyítékokkal teli 
mikroszkóplemezeket, miközben elektromosan eltárolja vagy 
fotópapírra kinyomtatja őket. Karnyújtásnyira volt tőle még 
néhány régi barátja: a Cecil-féle Orvostan, Robbins Patológia 
című műve, a Merck-kézikönyv. Saferstein, Schlesinger, Petraco 
munkája, és még néhány dolog, amit otthonról idehozott, hogy 
legyen társasága. Egy preparálókészlet, amelyet még a régi szép 
időkben a Johns Hopkinsban használt, egyéb összegyűjtögetett 
dolgok, amelyek a törvényszéki orvostudományban maguknak 
nevet szerzett elődei munkásságára emlékeztették. Rézmérlegek 
és mozsarak, meg egy mozsártörő. Patikai üvegcsék és edények. 



Egy felcserkészlet a polgárháború idejéből. Egy összetett 
fénymikroszkóp a tizennyolcadik század végéről. És egy egész 
gyűjtemény rendőrsapkákból és jelvényekből. 

Megpróbálta felhívni Bentont a mobilján, de az azonnal 
hangpostára kapcsolt, ami általában azt jelentette, hogy a férfi 
vagy kikapcsolta a telefont, vagy olyan helyen volt, ahol nem 
használhatta, például a Bellevue börtönosztályának 
férfirészlegén, ahol egészségügyi orvosszakértő pszichológusként 
dolgozott. Próbálta az irodájában is, és könnyebb lett a szíve, 
amikor Benton felvette.  

– De jó, hogy még mindig ott vagy! – mondta a férfinak. – 
Nem akarod, hogy taxin elmenjek eléd?  

– Fel akarsz szedni?  
– Azt rebesgetik, hogy elég könnyen beadod a derekad. De 

még szükségem van kábé egy órára, először beszélnem kell dr. 
Edisonnal. Na és veled mi a helyzet?  

– Egy órát még biztosan dolgozom. – Benton meglehetősen 
levertnek hangzott. – És a főnökömmel is kell még beszélnem.  

– Jól vagy? – Scarpetta beszorította a telefont a válla és a füle 
közé, és közben megnyitotta az e-mail fiókját. 

– Jöhet még egy sárkány, amelyet le kell mészárolnom. –
Benton ismerős hangja ugyanaz a bársonyos bariton volt, amit 
Scarpetta olyan jól ismert, de felfigyelt rá, hogy kihallatszik 
belőle egy kis izgatottság és düh is. Mostanában gyakran 
tapasztalta ezt.  

– Neked segítened kellene a sárkányokat, nem pedig 
lemészárolni őket – jegyezte meg. – Jó, tudom, nem fogsz róla 
beszélni.  

– Úgy van, nem fogok – felelte Benton. 
Ezzel azt akarta mondani, hogy nem beszélhet róla. Bizonyára 

gondjai voltak az egyik beteggel, és úgy tűnt, mostanában 
meglehetősen gyakori az ilyesmi. Az elmúlt néhány hónap-, bán 
Scarpettának volt egy olyan érzése, hogy Benton kerüli a 



McLeant, a Harvard pszichiátriai kórházintézetét, amely a 
massachusettsi Belmontban található – ugyanott, ahol a házuk is 
állt –, és amelynek a munkatársa volt. Mostanában zaklatottabb 
és feszültebb volt, mint lenni szokott, mintha valami emésztené 
belülről. Valami, amiről nem volt hajlandó beszélni, azt sejtetve, 
hogy a jogi megkötések miatt nem teheti. Scarpetta nagyon jól 
tudta, mikor ajánlatos tovább kérdezősködnie, és mikor jobb, ha 
hagyja a dolgot. Már régóta megszokta, hogy Benton nem 
oszthatott meg vele mindent. 

A közös életük teli volt titkokkal, mint az olyan szobák, 
amelyekben ugyanannyi árnyék van, mint fény. Hosszas együttes 
zarándoklatjukat független kis kerülőutak és kisebb célállomások 
szegélyezték, amelyekről nem mindig tudott a másik; és 
amennyire nehéz volt ez Scarpetta számára, bizonyos 
szempontból Bentonnak még nehezebb volt. Elég sok olyan 
alkalom akadt, amikor nem volt etikátlan, hogy Scarpetta 
megbeszélje az esetét igazságügyi orvosszakértő férjével, azért, 
hogy kikérje a véleményét és a tanácsát, ugyanakkor csak ritkán 
tudta viszonozni az ilyen segítséget. Benton betegei még éltek, és 
élveztek bizonyos jogokat és kiváltságokat, amelyeket Scarpetta 
páciensei már nem. Hacsak valaki nem volt veszélyes saját 
magára vagy másokra nézve, vagy nem vádolták meg valamilyen 
bűncselekménnyel, Benton nem tárgyalhatta meg az ügyét 
Scarpettával anélkül, hogy ne sértené meg a beteg személyiségi 
jogait.  

– Valamikor majd meg kell beszélnünk, hogy mikor megyünk 
haza. – Benton rátért a szabadság témára, szóba hozta 
massachusettsi életüket, amely egyre távolibbnak tűnt. – 
Justinnak azon jár az agya, hogy kidekorálja a házat. Talán 
kifüggeszt néhány fehér égőt a fákra.  

– Azt hiszem, nem rossz ötlet, ha azt szeretnénk, hogy 
mindenki úgy higgye, valaki van otthon – felelte Scarpetta, 
miközben átnézte az e-mailjeit. – Távol tartja a betörőket, és 



ahogy hallom, a tető felől rabolják ki a házakat. Oké, díszítsünk 
fel néhány fát. A cserepekben lévőket, talán a bejárati ajtó 
mindkét oldalán, és a kertben is.  

– Úgy érzem, hogy ezzel nemet mondasz minden másra.  
– Az alapján, ami itt most folyik, még abban sem lehetünk 

biztosak, hogy hol leszünk a jövő héten. Van egy eléggé ronda 
ügyem, és mindenféle veszekedés zajlik a háttérben.  

– Oké, akkor felírom. Égők a betörők ellen. A többivel minek 
foglalkozni.  

– Majd beszerzek néhány amarilliszt a lakásba, és talán egy 
kisebbfajta fenyőt is átültethetnénk oda – mondta Scarpetta. – 
És remélhetőleg hazamehetünk néhány napra, ha annyira 
szeretnél.  

– Én nem is tudom igazán, mit akarok. Talán úgy is 
tervezhetjük, hogy itt maradunk. Akkor többé már nem kérdés ez 
az egész. Ahhoz mit szólnál? Hm? Eldöntöttük? Leülhetnénk egy 
vacsorára, vagy ilyesmi. Persze Jaime és Lucy is jönnének. Meg 
Marino, gondolom.  

– Gondolod?  
– Persze. Ha akarod. 
Benton nem akarta kimondani, hogy szívesen látná Marinót. 

Nem tehette. Semmi értelme tettetni, hogy így van.  
– Rendben – felelte Scarpetta, de nem érezte jól magát a 

dolog miatt. – Akkor New Yorkban maradunk. – Már egész 
pocsékul érezte magát, most, hogy eldöntötték. 

A kétemeletes, könnyűszerkezetes házukra gondolt, amely 
1910 körül épült. Harmonikus elegye volt a fának, a gipsznek és a 
kőnek, és az egész nap mint nap arra emlékeztette, mennyire 
kedveli Frank Lloyd Wrightot. Egy pillanatra elkezdett neki 
hiányozni a nagy konyha, benne a prémium kategóriás, 
rozsdamentes acél felszerelés. Hiányzott a hálószoba is a 
mennyezetbe épített, rejtett világítótestekkel és a tégla 
kéménykürtővel.  



– Vagy-vagy. Vagy itt, vagy otthon – mondta. – Csak együtt 
legyünk.  

– Hadd kérdezzek tőled valamit! – szólt Benton. – Nem 
kaptál mostanában valami szokatlan küldeményt, üdvözlőlapot, 
vagy nem küldtek valamit a massachusettsi irodádba vagy ide, az 
Orvosszakértői Intézetbe, New Yorkba? Vagy esetleg a CNN-hez?  

– Egy üdvözlőlapot? Egy bizonyos valakitől?  
– Csak kíváncsi vagyok, hogy nem kaptál-e valami szokatlan 

küldeményt.  
– Az e-mailek, elektronikus képeslapok, minden, amit 

idegenektől kapok, átmegy a CNN-hez, és szerencsére más 
emberek nézik meg őket.  

– Nem igazán a rajongói levelekre gondoltam, hanem 
olyasmire, mint egy beszélő vagy zenélő képeslap. Nem 
internetes, hanem igazi – közölte Benton.  

– Nekem úgy tűnik, hogy egy konkrét emberre gondolsz.  
– Csak kérdeztem – felelte a férfi. De tényleg egy bizonyos 

valakire gondolt. Az egyik betegére. Talán ő volt az a sárkány, 
akit le kellett mészárolnia.  

– Nem – felelte Scarpetta, miközben kinyitott egy e-mailt, 
amelyet a főnökétől kapott. Jó. A férfi az irodájában van, és ott is 
marad egészen ötig.  

– Nem muszáj tovább beszélnünk erről. – Ez azt jelentette, 
hogy Benton nem hajlandó többet mondani a dologról. – Hívj, ha 
indulásra készen állsz! Találkozunk elöl – mondta Benton. – 
Hiányoztál ma – tette még hozzá. 

 
Benton felhúzott egy pár pamutból készült vizsgálókesztyűt, 
majd felemelt egy FedEx borítékot, benne egy bizonyítékos 
zacskóba csúsztatott karácsonyi üdvözlőlappal, amelyet ő tett oda 
nem is olyan régen. Nagyon idegesítette, hogy ezt a nem 
helyénvaló karácsonyi lapot ide küldték neki a Bellevue-be. 
Honnan tudhatta Dodie Hodge – akit öt nappal korábban 



bocsátottak el a McLean kórházból, hogy Benton most éppen a 
Bellevue-ben van? Honnan tudta, hogy hol tartózkodik éppen 
most? Benton fején átsuhant számos lehetőség, egész álló nap 
ennek a megszállottja volt. Dodie kísértete felébresztette benne 
az alvó zsarut, kissé háttérbe szorítva a lélekkurkászt. 

Feltételezte, hogy a nő láthatta a Scarpettával készült élő 
műsort, a ma esti Crispin-tudósítás előzetesét, és feltételezte, 
hogy Benton majd elkíséri a feleségét, főleg, hogy olyan közel 
járnak az ünnepekhez. Dodié így aztán arra a következtetésre 
juthatott, hogy ha Scarpetta a városban van, esetleg ő is beugrik 
majd a Bellevue-be, ha másért nem, hát azért, hogy belenézzen a 
postájába. De az is lehetséges, hogy a nő pszichés állapota 
romlik, most, hogy otthon van, és az álmatlansága miatt egyre 
rosszabb lesz. Vagy egész egyszerűen nem jut kellő mennyiségű 
izgalomhoz, ami után pedig sóvárog. De bármelyik magyarázat 
merült is fel Bentonban, egyik sem nyugtatta meg, és ahogy teltek 
az órák, egyre zaklatottabbá és éberebbé vált. Amiatt aggódott, 
hogy Dodie aggódó viselkedése valahogy nem volt jellemző rá, 
nem várt volna tőle ilyesmit. Lehetséges, hogy nem egyedül 
cselekedett. És Benton saját maga miatt is nyugtalankodott. Úgy 
tűnt, mintha bizonyos hajlam ébredt volna benne, és úgy 
viselkedett, ami elfogadhatatlan volt a szakmája berkeiben. Nem 
mintha mostanában önmaga lett volna. Nem volt az. 

Az üdvözlőkártya vörös borítékja üres volt, nem volt ráírva 
semmi, sem Benton, sem Scarpetta neve, de még Dodie Hodge-é 
sem. De ez teljesen a nőre vallott, legalábbis amennyire ő 
ismerte, illett rá a dolog. Míg a McLeanben volt, nem volt 
hajlandó írni. És azt is megtagadta, hogy rajzoljon. Először azt 
állította, hogy szégyenlős. Aztán azt, hogy a kórházban kapott 
gyógyszerektől remeg a keze, és hogy azok miatt nem jó a 
koordinációs készsége, így képtelen lemásolni még a 
legegyszerűbb geometrikus ábrákat is, és nem tudja bizonyos 
sorrendben összekötni a számokat sem; nem tud kártyalapokat 



csoportosítani, és építőkockákkal dolgozni sem képes. Majdnem 
egy hónapon keresztül mást sem csinált, csak szerepet játszott, 
bajt kevert, panaszkodott, kioktatott, tanácsokat adott, 
kíváncsiskodott, hazudozott, és mindenkivel szóba állt, aki 
meghallgatta, néha olyan hangosan, ahogy a torkán kifért. Nem 
tudott betelni az öndicsőítő drámákkal és a mágikus 
gondolkodással, ő volt a saját filmjének sztárja, egyben önmaga 
legnagyobb rajongója. 

Benton az ilyen ripacskodó személyiségzavaroktól tartott a 
legjobban, attól a pillanattól fogva, hogy Dodie-t a michigani 
Detroitban letartóztatták, mert ellopott valami jelentéktelen 
dolgot, majd azt követően rendbontást követett el. Az ügy 
minden egyes résztvevője úgy vélte, jobb, ha a nőt beszállítják a 
pszichiátriai osztályra, olyan távol tőlük, amennyire csak 
lehetséges. Senki nem akart kezdeni semmit ezzel a fellengzős 
nőszeméllyel, aki azt visítozta és sikoltozta a Betty könyvesbolt-
kávézójában, hogy ő a nagynénje a Hap Judd nevű mozisztárnak, 
meg hogy rajta van annak „ingyenes-listáján”, ezért nem minősül 
lopásnak, ha ő belerejt a nadrágjába négy DVD-t, mindegyiken a 
színész egyik akciófilmjével. Még maga Betty is hajlandó volt 
lemondani arról, hogy feljelentést tegyen, feltéve ha Dodié soha 
nem teszi be a lábát többé a boltjába vagy Detroitba vagy akár 
Michigan államba sem. Megegyeztek abban, hogy Dodie-t 
legalább négy hétig kórházi megfigyelés alatt tartják, és ha 
mindennek eleget tesz, akkor ejtik a vádat.     

Dodie belement ebbe a feltételbe, hajlandó volt bevonulni a 
McLeanbe, mivel ez menő intézmény volt, és a gazdagok és 
híresek jártak ide. És azért is, mert közel volt connecticuti 
birtokához Greenwichben, és Salemhez is közel esett, ahol 
szeretett vásárolni. Követelőzött, hogy azért a pénzért, amit 
kifizet a kórházi ellátásért, a rendelkezésre álló legképzettebb és 
legjobb törvényszéki szakértő jár neki; egy férfi, akinek minimum 
PhD-fokozata van, azonkívül előélete az FBI-nál, ezenkívül 



nyitottnak kell lennie a természetfeletti dolgok iránt, toleránsnak 
más hitűekkel szemben, beleértve az óhitűket is. 

Dodie először dr. Warner Agee törvényszéki pszichológust 
akarta, mert az korábban az FBI profilalkotója volt – legalábbis a 
nő szerint –, és mert szerepelt a tévében is. De visszautasították a 
kérését. Először is Ageenek semmi köze nem volt a McLeanhez, 
egyébként pedig a detroiti ügyészségi hivatal nem akart 
semmiféle kapcsolatot a törvényszéki tudományok sarlatánjával, 
ahogy néha a férfit nevezni szokták, Benton annyira megvetette 
dr. Ageet, hogy már a neve említésére is legszívesebben ellenkező 
irányba szaladt volna, függetlenül attól, hogy ki is a páciens. 
Ugyanakkor szakmailag nagyon elkötelezett volt a McLeanhez, és 
az külön balszerencséje volt, hogy ő lett a nyilvánvaló jelölt ama 
terhes feladatra, hogy kiértékelje ezt a nőt, aki – saját állítása 
szerint – olyan boszorkány volt, aki kapcsolatokat ápolt különféle 
híres emberekkel. A cél az volt, hogy sikerüljön távol tartani a 
bíróságtól meg a börtöntől – nem mintha a föld bármelyik 
börtöne szerette volna befogadni. 

Az alatt a négy hét alatt, míg a McLean páciense volt, Benton 
olyan sok időt töltött New Yorkban, amennyit csak tudott, 
nemcsak azért, hogy Scarpettával lehessen, hanem azért is, mert 
távol akart lenni Dodie-tól. Annyira megkönnyebbült, amikor a 
nőt elbocsátották a múlt vasárnap délután, hogy többször is 
ellenőrizte, tényleg hazaszállították-e, persze nem greenwichi 
birtokára, mert az is csak egy újabb hazugság volt. Egy kis házhoz 
vitték Edgewaterbe, New Jersey-ben, ahol minden jel szerint 
egyedül élt, mivel korábban elfogyasztott négy férjet, akik vagy 
meghaltak, vagy elmenekültek hosszú évekkel korábban. A 
szerencsétlen nyavalyások. 

Benton felkapta a telefont, és tárcsázta a Bellevue vezető 
törvényszéki pszichiáterének mellékét, majd megkérdezte dr. 
Náthán Clarktól, hogy lenne-e rá. egy kis ideje. Miközben várt, 
újra a FedEx-borítékot kezdte el bámulni. Bizonyos dolgok ezzel 



kapcsolatban továbbra is aggasztották és zavarba hozták, és arra 
késztették, hogy úgy cselekedjen, ahogy – és ezzel tisztában is 
volt – nem kellett volna. Nem volt a feladóvevényen kitöltve a 
feladó címe, és az ő Bellevue-beli címét kézzel írták rá, méghozzá 
kalligrafikus betűkkel, amely olyan precízen kivitelezett volt, 
hogy nyomtatottnak tűnt. Nem várt volna egyáltalán ilyesmit 
olyasvalakitől, mint Dodie, akinek az írása – amíg itt volt a 
McLeanben – elnagyolt macskakaparásnak tűnt, amikor aláírta a 
különféle íveket. Benton kicsúsztatta a vastag, fényes 
üdvözlőkártyát a borítékjából. Egy nagy, kövér Mikulás volt a 
lapon, akit éppen üldözött a sodrófával hadonászó, dühödt 
felesége. 

A képaláírás pedig így szólt: „Nekem merészelsz ilyet 
mondani, hogy nagy lo-ho-ho-tyó?" Benton kinyitotta a lapot, és 
felhangzott Dodie hamis hangja, ahogy elkezdi énekelni a Vidám 
karácsony című dalt. 

 
Legyen vi-hi-hi-dám karácsony, hé! 
Gondolj teám, Benton és Kay. 
Gyerünk a fagyönggyel oda, hova kell. 
Angyalt lógatni lefelé, hej! 
Gyerünk ti ketten, Benton és Kay 
Szép karácsonyra virrad az éj! 

 
Újra és újra felhangzott az őrületbe kergető üdvözlőszöveg azon a 
gyerekes, ziháló hangon.  

– Nem az a kimondott Burl íves – jegyezte meg dr. Clark, aki 
éppen belépett kabátban, kalapban, ütött-kopott, hosszú szíjú 
bőrtáskájával, ami azokra a postazsákokra emlékeztette Bentont, 
amilyeneket még a vadnyugati időkben használtak. 

– Ha bírja az ember, addig szól, míg le nem jár a felvétel – 
közölte Benton. – Vagyis pontosan négy percen át. 



Dr, Clark letette a cuccait egy székre, és odalépett Bentonhoz. 
Közelebb hajolt, hogy jobban megnézhesse a lapot, lecövekelt 
mellé, és mindkét kezével megtámaszkodott az asztal szélébe. Dr. 
Clark hetvenes évei elején járt, és nemrégiben diagnosztizáltak 
Parkinson-kórt nála, ami meglehetősen kegyetlen büntetés egy 
olyan tehetséges ember számára, akinek a teste mindig 
ugyanolyan fürge volt, mint az elméje. Teniszezett, síelt, hegyet 
mászott, nem sok olyan dolog volt, amit ha kipróbált, ne vitt 
volna sikerre. Határtalan volt az életszeretete. De megcsalta a 
biológia, a genetika, a környezete vagy talán valami olyan 
földhözragadt dolog, mint az, hogy túl sok ólom került a 
szervezetébe a környezetében lévő valamelyik régi festék vagy 
vízvezetékcső miatt. így aztán oxidatív stresszkárosodás érte 
kiváló elméjének bazális ganglionjait. Ki tudja, miért mérte rá a 
sors ezt a csapást? De sajnos nagyon gyorsan elhatalmasodott 
rajta. Már most görnyedt volt, és a mozgása lelassult, esetlenné 
vált. 

Benton becsukta a lapot, és Dodie hangja egy szó közben halt 
el. 

– Egyértelműen házilag fabrikált – mondta Benton. – Az ilyen 
beszélő vagy éneklő lapok lejátszási ideje jellemzően úgy tíz 
másodperc lehet, talán van olyan, amelyik negyvenöt 
másodperces is lehet, de négyperces nincsen. Amennyire én 
tudom, úgy lehet hosszabb felvételt készíteni, hogy vesz az ember 
egy egyszerű hangmodult, amelynek kicsit nagyobb a memóriája. 
Lehet ilyesmit rendelni az interneten, aztán gyakorlatilag 
összerakhatom a saját üdvözlőlapomat. Pontosan ezt tette ez a 
bizonyos volt páciensem is. Vagy valaki megcsinálta helyette. 

Felemelte a lapot fehér pamutkesztyűs kezével, és elforgatta 
különféle irányba, hogy dr. Clark jól láthassa a széleit, 
megfigyelhesse, milyen precizitással és óvatossággal illesztették 
össze.  



– A nő rábukkant erre az üdvözlőkártyára. Vagy valaki más 
helyette – folytatta a magyarázatot Benton. – Felvette a modulra 
a szöveget, aztán odaragasztotta belülre, majd egy négyszögletes 
papírdarabbal lefedte – ezt valószínűleg egy másik 
üdvözlőkártyából vághatta ki. Ezért teljesen üres a lap belső 
oldala. Nem írt rá semmit. Amíg itt volt a McLeanben, soha nem 
írt le egyetlen sort sem. Állítólag nem szokott írni.  

– Grafofóbiás?  
– Állítólag igen, és a gyógyszereket is okolta miatta.  
– Egy perfekcionista, aki nem bírja a kritikát. – Dr. Clark 

átment az asztal másik oldalához.  
– Egy szimuláns.  
– Ó! Egy megjátszott rendellenesség. De miért tenne ilyet? –

Dr. Clark már nem hitt abban, amit Benton állított.  
– A pénz miatt, és hogy felhívja magára a figyelmet. Ez a két 

dolog a legfontosabb indítéka. De lehet, hogy van mögötte más is. 
Már kezdek elgondolkodni azon, hogy kit, illetve mit 
dédelgettünk itt a McLeanben egy hónapon keresztül. És hogy 
miért. 

Dr. Clark szép lassan, óvatosan leereszkedett egy székre, mivel 
a legkisebb erőfeszítést igénylő mozdulatokban sem lehetett 
többé biztos. Bentonnak feltűnt, hogy mennyit öregedett a 
kollégája nyár óta.  

– Sajnálom, hogy ezzel háborgatlak – tette még hozzá Benton. 
– Tudom, hogy elfoglalt vagy.  

– Nem háborgatsz egyáltalán, Benton. Nem tudtam veled 
beszélni, és már azon gondolkodtam, hogy talán felhívlak. Azon 
morfondíroztam, hogyan lehetsz – felelte dr. Clark, mintha 
tényleg beszélniük kellett volna, csak éppen Benton kitért volna 
előle. – Tehát a nő nem volt hajlandó kitölteni semmiféle papír 
alapú, írást kívánó tesztet.  

– Nem akarta megcsinálni a Bender-Gestalt-tesztet, sem a 
Rey–Osterrieht-féle összetett figura- és felismerési próbát sem. 



Nem akart sem számbehelyettesítéses, sem betűkihagyásos 
feladatot elvégezni, még a Trail Making-tesztet sem volt hajlandó 
kitölteni. Semmi olyasmit, amihez írni vagy rajzolni kell.  

– És mi a helyzet a pszichomotoros funkciókat vizsgáló 
teszttel?  

– Nem csinálta meg az építőkockatesztet és a lyukastábla-
tesztet sem. Es az ujjérintéses vizsgálatot sem.  

– Érdekes. Semmi olyasmit, ami a reakcióidőt méri.  
– Legutoljára az volt a kifogása, hogy a gyógyszertől, amit 

szed, remeg a keze, méghozzá annyira, hogy nem tudja tartani a 
tollat, és nem akarja megalázni magát azzal, hogy próbál írni 
vagy rajzolni, vagy tárgyakat mozgatni. – Bentonnak óhatatlanul 
is eszébe jutott dr. Clark állapota, miközben Dodie Hodge 
állítólagos panaszait sorolta.  

– Semmi olyasmire nem volt hajlandó, ami a fizikális 
teljesítményét mérte volna, semmire, ami – szerinte – bírálatra, 
ítélkezésre adott volna alkalmat. Nem akarta, hogy értékeljék. – 
Dr. Clark kibámult az ablakon Benton feje mögött, mintha lenne 
ott valami néznivaló a bézs színű téglákat és az épületet egyre 
jobban beborító estén kívül. – Miféle orvosságokról van szó?  

– Szerintem most már semmiről. Nem valami együttműködő 
a nő, és nem érdekli semmilyen anyag, hacsak nem érzi jól magát 
tőle. Mint például az alkoholtól. Amíg itt volt a kórházban, 
Risperdalt kapott.  

– Ami okozhat mozgászavart. Bár elég atipikus a dolog – 
gondolkodott hangosan dr. Clark.  

– Nem voltak izom-összehúzódásai vagy -rángásai, kivéve 
azokat, amelyeket tettetett – jegyezte meg Benton. – Persze ő azt 
állítja, hogy maradandó ez az állapota.  

– Elvileg lehet ilyen állandósult mellékhatása a gyógyszernek, 
főleg idősebb nők esetében.  

– De az ő esetében csak szimulálásról van szó, egy nagy 
marhaság az egész. Ez valami rituálé a részéről – mondta Benton. 



– Hála istennek, hogy hallgattam az ösztöneimre, és 
ragaszkodtam ahhoz, hogy minden egyes alkalommal, amikor 
beszélgettünk, felvegyük videóra az egészet.  

– És mit szólt hozzá?  
– Mindig felvett valami szerepet. Attól függően, hogy milyen 

volt a hangulata. Egyszer a vad csábító szerepében tetszelgett, 
máskor egy boszorkányében vagy az üdvhadsereg egyik 
angyaláéban.  

– És félő, hogy erőszakos is lehet? – kérdezte dr. Clark.  
– Vannak erőszakos megnyilvánulásai, állítólag valami 

sátánista szekta áldozata volt, amiből már felépült. Azt mondta, 
hogy az apja gyerekeket áldozott valami kőoltáron, és szexuálisan 
is bántalmazta. De semmi bizonyíték nincs arra, hogy tényleg 
megtörtént volna.  

– És mire van bizonyíték? 
Benton nem felelt. Nem ellenőrizhette le egy páciens 

szavahihetőségét. Nem nyomozhatott. De nagyon nem tetszett 
neki, hogy így áll a helyzet, szinte elviselhetetlen volt számára, és 
a határok elmosódtak.  

– Nem szeret írni, de azért szereti a drámát – közölte dr. 
Clark, és fürkészőn nézett Bentonra.  

– A dráma a közös nevező – jegyezte meg Benton, és tudta, 
hogy dr. Clark az igazság útján jár. 

A kollégája megsejtette, hogy Benton mit tett – vagy 
legalábbis, hogy csinált valamit. Bentonnak feltűnt, hogy ha 
önkéntelenül is, de ő maga hozta elő a Dodie-ügyet, mert muszáj 
volt beszélnie valakivel magáról.  

– A nő egész életében szenvedett az alvászavartól, és attól, 
hogy kielégíthetetlenül vágyakozott a drámai helyzetekre – 
folytatta Benton. – A McLean alváslaboratóriumában végeztünk 
vele teszteket, és tudomásunk van róla, hogy számos aktigráfiás 
vizsgálatot is végeztek rajta az évek során, és egyértelműen 
megállapították, hogy a napi biológiai órája nem működik 



rendesen, és krónikus álmatlanságban szenved. És minél inkább 
rosszabbodik az állapota, annál jobban romlik az ítélőképessége, 
és annál kaotikusabbá válik az élete. Viszont a tudása 
elképesztően nagy. Az intelligenciája a legmagasabb régióban 
van.  

– Történt valami javulás a Risperdal nyomán?  
– A hangulatát úgy-ahogy stabilizálta, nem annyira 

hipomániás, mint korábban, és állítólag már jobban is alszik.  
– De ha abbahagyta a gyógyszerszedést, valószínűleg 

rosszabbodott az állapota. Hány éves? – kérdezte dr. Clark.  
– Ötvenhat.  
– Bipoláris? Skizofrén?  
– Ha az lenne, sokkal könnyebben lehetne kezelni. 

Rögeszmés-kényszeres, hisztériás bipoláris személyiségzavaros 
és antiszociális viselkedésű.  

– Csodás. És miért írták fel neki a Risperdalt?  
– Amikor a múlt hónapban felvettük, úgy tűnt, hogy 

téveszméktől, érzéki csalódásoktól szenved, de igazából csak 
patologikus hazudozó. – Benton rövidén elmondta Dodie detroiti 
letartóztatásának körülményeit.  

– Van rá esély, hogy a nő megvádoljon, mert megsértetted a 
személyiségi jogait, vagy panaszt emeljen, amiért akarata 
ellenére vitték kórházba, kényszerítették, erőszakkal adták be 
neki a gyógyszert, hogy ártsanak neki? – érdeklődött dr. Clark.  

– Önként aláírta a beleegyező nyilatkozatot, kapott egy 
brosúrát a személyiségi jogokról, hogy konzultálhat jogi 
képviselővel, meg minden ilyesmit. De jelen pillanatban én nem 
attól félek, hogy beperel, Nathan.  

– Nem is gondoltam, hogy azért viselsz gumikesztyűt, mert 
egy pertől tartasz. 

Benton visszatette az üdvözlőlapot és a FedEx-borítékot a 
bizonyítékos zacskóba, majd újra lezárta. Lehúzta a kesztyűket, 
és a szemétbe dobta őket.  



– Mikor engedték el a McLeanből? – kérdezte dr. Clark.  
– Múlt vasárnap délután.  
– És kikérdezted, beszéltél vele, mielőtt elment?  
– Igen, két nappal korábban, pénteken – felelte Benton.  
– És akkor nem adott semmit, amivel jelezte volna a 

vonzódását? Nem adott át valami üdvözlőlapot akkor, amikor 
személyesen is megtehette volna, és elégedetten láthatta volna a 
reakciódat is?  

– Nem tett ilyesmit. Kayről beszélt.  
– Értem. 
Hát persze, hogy értette. Nagyon is jól tudta, hogy Bentonnak 

mi miatt kellett most aggódnia.  
– Lehet, hogy Dodie pont azért választotta a McLeant, mert 

már korábban is tisztában volt vele, hogy a híres Kay Scarpetta 
híres férje itt dolgozik? Elképzelhető, hogy Dodie azért 
választotta a McLeant, hogy egy kis – számára – értékes időt 
tölthessen veled?  

– Nem én voltam az, akit először választott.  
– Hanem ki?  
– Valaki más.  
– Valaki, akit ismerhetek? – kérdezte dr. Clark, de mintha 

már lett volna gyanúja.  
– Ismered a nevet.  
– Kétkedsz abban, hogy a nő első számú választottja tényleg 

az első számú volt-e? Merthogy Dodie szavahihetősége és 
indítéka megkérdőjelezhetőnek tűnik? A McLean volt az első 
számú választása?  

– Igen.  
– Ez fontos, mivel más elsődleges kiválasztottaknak esetleg 

nincsenek előjogaik itt, hacsak nem tartoznak az itteni 
alkalmazottak közé.  

– Pontosan így történt – felelte Benton,  
– Van a nőnek pénze?  



– Állítólag az összes elfogyasztott férje után maradt neki. A 
Pavilonban lakott, ahol a pácienseknek kell fizetniük az ott-
tartózkodást. Készpénzzel fizetett. Illetve az ügyvédje.  

– Mennyi az mostanában? Háromezer naponta?  
– Valahogy úgy.  
– Tehát több mint kilencvenezret kifizetett készpénzben.  
– Nem, letétbe helyezett egy összeget, amikor befeküdt, aztán 

banki átutalással egyenlítette ki a számlát, amikor eltávozott. A 
detroiti ügyvédjén keresztül intézte a dolgot.  

– Detroitban lakik a nő? – kérdezte dr. Clark.  
– Nem.  
– De van ott egy ügyvédje.  
– Úgy tűnik – felelte Benton.  
– És mit keresett Detroitban? Azon kívül, hogy ott 

tartóztatták le.  
– Azt mondja, hogy meglátogatott valakit. Vakációzott. A 

Grand Palais-ban szállt meg. Kipróbálta a bűbáját a félkarú 
rablókon és a rulettasztalnál.  

– Nagy szerencsejátékos?  
– Bárkire rásóz néhány szerencseamulettet, aki nem vigyáz.  
– Úgy érzem, eléggé ellenszenvesnek tartod. – Dr. Clark 

megint azzal a fürkésző tekintettel nézett Bentonra. 
– Nem állítom, hogy nem játszottam szerepet abban, hogy ezt 

a kórházat választotta. Vagy hogy Kay személyének nem volt 
ebben része – felelte Benton.  

– Ha jól veszem ki, elkezdtél tartani valamitől – közölte dr. 
Clark, miközben levette a szemüvegét, és beletörölte szürke 
selyem nyakkendőjébe. – Nem lehet, hogy a közelmúlt eseményei 
miatt lettél ideges és túlzottan gyanakvó a körülötted lévőkre?  

– Valami konkrét eseményre gondolsz?  
– Mondd meg te! – felelte dr. Clark.  
– Nem vagyok paranoiás.  
– Pontosan ezt szokták mondani a paranoiások.  



– Ezt a különleges, fanyar humorodnak tudom be – jegyezte 
meg Benton.  

– Egyébként hogy vagy? Sok minden történt mostanában, 
nem? – mondta dr. Clark.  

– Mindig sok minden történik.  
– Kay mostanában sokat szerepel a tévében és a nyilvánosság 

előtt. – Dr. Clark visszatette az orrára a szemüveget. – És Warner 
Agee is. 

Benton már egy ideje várta, hogy dr. Clark valami megjegyzést 
tesz Ageevel kapcsolatosan. Valószínűleg ezért kerülte dr. Clarkot 
egy ideje. Nem is valószínűleg. Tényleg kerülte. Egészen a mai 
napig.  

– Felmerült bennem, kell, hogy érezz valamit azzal 
kapcsolatban, hogy nap mint nap látod Warnert a hírekben; azt 
az embert, aki szabályosan tönkretette a karrieredet az FBI-nál, 
sőt az egész életedet, mivel a bőrödbe akart bújni – közölte dr. 
Clark. – És most nyilvánosan is a te szerepedet játssza – 
képletesen szólva belebújt az igazságügyi szakértő, az FBI 
profilszakértő személyiségébe. Itt az utolsó esélye arra, hogy 
híres legyen.  

– Nagyon sok ember van, aki olyasmit állít, ami túlzó vagy 
nem igaz. 

– Olvastad a pasas életrajzát a Wikipédián? – kérdezte dr. 
Clark. – Azt állítják róla, hogy ő az egyik megteremtője a 
profilozásnak, és egyben a te mentorod is. Azt írják, hogy azalatt, 
míg te az FBI Akadémián a Viselkedéskutatási Részleg vezetője 
voltál, és házasságtörő viszonyt kezdtél, idézem, Kay 
Scarpettával, ő sok közismert ügyön dolgozott együtt vele. 
Tényleg igaz, hogy együtt dolgozott Kayjel? Én úgy tudom, hogy 
Warner soha nem dolgozott profilalkotóként sem az FBI-nak, 
sem senki másnak.  



– Sose gondoltam volna, hogy megbízható forrásnak tartod a 
Wikípédiát – közölte Benton úgy, mintha maga dr. Clark 
terjesztené a hamis információkat.  

– Csak belenéztem, mert gyakran előfordul, hogy azok az 
anonim egyének, akik állítólagos tényekkel töltik fel ezt az online 
enciklopédiát, történetesen mégis elfogulatlan véleményüket 
írják meg arról a témáról, amiről éppen szó van. Furcsa módon 
úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány hétben Agee életrajzát jócskán 
kibővítették és újraszerkesztették. Kíváncsi volnék rá, hogy kik.  

– Talán éppen az a személy, akiről az egész szól. – Benton 
gyomra összeszorult a dühtől és a bosszankodástól.  

– Szerintem Lucy ki tudná deríteni, vagy az is lehet, hogy már 
tudja is, és elképzelhető, hogy levette a téves adatokat a nettől –
mondta dr. Clark. – De talán nem gondolt arra, hogy bizonyos 
részleteket úgy is ellenőrizzen, mint ahogyan én tettem, mert te 
nem mondtad el neki a múltadról mindazt, amit nekem 
elmeséltél.  

– Sokkal hasznosabban is eltölthetnénk az időnket, mint hogy 
olyasvalakikre fecséreljük, akik kétségbeesetten próbálják 
magukra felhívni a figyelmet. Semmi szükség arra, hogy Lucy 
internetes pletykákra pazarolja számítógépes kapacitását és 
tudását. De abban igazad van, hogy nem mondtam el neki 
mindent, amit neked igen. – Benton nem is emlékezett rá, hogy 
mikor érezte ennyire fenyegetettnek magát. 

– Ha nem hívsz fel ma délután, nem sok időbe telt volna, hogy 
valami ürüggyel ne próbáljak beszélni veled, úgyhogy 
kiteregethetjük a lapjainkat – közölte dr. Clark. – Minden okod 
meglenne arra, hogy tönkre akard tenni dr. Ageet. És nekem 
minden okom megvan arra, hogy azt kívánjam, bárcsak minél 
hamarabb túljutnál ezen a késztetésen.  

– Nem értem. Mi köze van ennek ahhoz, amiről az előbb 
beszéltünk, Nathan?  



– Minden mindennel összefügg, Benton. – Az idősebb férfi 
mintha felmérte volna Bentont, mintha olvasott volna a 
gondolataiban. – De térjünk vissza a korábbi páciensedre, Dodie 
Hodge-ra, mert van egy olyan érzésem, hogy neki 
mindenféleképpen köze van a dologhoz. Nagyon sok minden nem 
világos, több mindenen megdöbbentem. Nézzük először is magát 
az üdvözlőkártyát. Ez nyilvánvalóan a házon belüli erőszakra 
akar utalni, ahogy a férfi lealázza a nőt azzal, hogy kurvának 
nevezi, az pedig azzal a szándékkal üldözi, hogy jól elverje egy 
sodrófával, aminek szexuális utalása is van. Más szóval ez egy 
olyasfajta vicc, amely egyáltalán nem nevetséges. Te mit olvasol 
ki belőle?  

– Projekciót. – Benton megpróbálta elhessegetni Warner 
Agee iránti dühét. – Kivetíti az érzelmeit – hallotta saját magát, 
amint visszafogott hangon beszél.  

– Rendben. És szerinted mit vetít ki? Ki a Mikulás? És ki a 
felesége?  

– Én vagyok a Mikulás – felelte Benton, és az érzelemhullám 
lassan távozott. Olyan volt, mint valami hatalmas cunami, aztán 
visszahúzódott, majd teljesen eltűnt. Egy kicsit ellazult. – Mrs. 
Mikulás kissé ellenséges velem valamiért, ami tettem, és amiről ő 
úgy hiszi, hogy durva és megalázó volt vele szemben. Én, a 
Mikulás azt mondtam, hogy „ho-ho-ho-hó”, és ő úgy értelmezte, 
mintha lotyónak neveztem volna.  

– Dodie Hodge úgy érzi, hogy hamisan vádolták, hogy 
megalázták, nem becsülik eléggé, banálissá tették. Ugyanakkor 
tisztában van vele, hogy mindez nem igaz – folytatta dr. Clark, – 
Itt tolakszik be a képbe a hisztériás személyiségzavar. 
Nyilvánvalóan az az üdvözlőlap üzenete, hogy szegény Mikulás 
nemsokára el lesz verve, mert Mrs. Mikulás igencsak félreértette 
azt, amit a férje mondott. És egyértelmű, hogy Dodie érti a viccet, 
különben miért választotta volna ezt az üdvözlőlapot.  

– Feltéve, ha ő választotta.  



– Sokat célozgatsz erre, mármint arra a lehetőségre, hogy a 
nőnek esetleg lehetett segítőtársa. Egy tettestársa.  

– A technikai részletek miatt – felelte Benton. – Ismernie 
kellett a felvevőt, meg kellett rendelni, össze kellett állítani az 
egész nyavalyás kütyüt. Dodie nagyon impulzív, és állandóan 
jutalmazásra és dicséretre vágyik. Ebben a dologban van egy jó 
adag mérlegelés és előre megfontoltság, ami össze-
egyeztethetetlen azzal, amit azalatt tapasztaltam, míg a nő itt volt 
a kórházban. És mikor lett volna minderre ideje? Ahogy már 
említettem, csak a múlt vasárnap bocsátották el. A lapot tegnap, 
szerdán küldték. Honnan tudhatta, hogy ide kell küldeni? És 
furcsa a kézzel írt címzés is a borítékon. Az egész dolog nagyon 
fura.  

– Imádja a drámát, vágyódik az ilyesmire, és ez a zenélő lap 
színpadias. Úgy gondolod, hogy ellentmond a hisztériára való 
hajlamának?  

– Te mondtad, hogy Dodie így nem lehetett szemtanúja a 
drámának – mondta Benton. – És akkor nincsen az egészben 
semmi móka, ha nincs nézőközönség. Nem látta, ahogy kinyitom 
az üdvözlőlapot, igazából azt sem tudhatja biztosan, hogy 
megtettem. .Miért nem adta oda nekem személyesen, mielőtt 
még elbocsátották volna a kórházból?  

– Tehát valaki más utasítására cselekedett. Van egy bűntársa.  
– Engem aggaszt a szöveg is – közölte Benton.  
– Melyik része?  
– „Gyerünk a fagyönggyel oda, hova kell. Angyalt lógatni 

lefelé, hej!”  
– Ki lehet az angyal?  
– Na mit gondolsz?  
– Kay. – Dr. Clark állta Benton tekintetéi – A „lógatni” utalhat 

a péniszre is, a feleségeddel való nemi kapcsolatra.  
– És utalhat az akasztásra is – mondta Benton. 
 



 

4.  

New York vezető igazságügyi orvosszakértője épp egy mikroszkóp 
fölé görnyedt, amikor Scarpetta halkan kopogott a nyitott ajtón.  

– Ugye tudja, hogy mi történik, ha kihúzza magát a 
megbeszélésről – közölte dr. Brian Edison, anélkül hogy 
felpillantott volna, miközben kicsit elmozdította a lemezt a 
mikroszkópban. – Magáról beszél mindenki.  

– Nem akarom tudni. – Scarpetta besétált a főnöke irodájába, 
és leült egy szilfából készült karfás székre a férfival szemben, az 
asztal túloldalán.  

– Fogadni mertem volna. De nem kimondottan magáról szólt 
az eszmecsere. – A férfi megpördült, hogy szembenézhessen 
Scarpettával. Fehér haja kócos volt, sólyomszerű, átható tekintete 
szinte belefúródott Scarpettáéba. – De azért érintőlegesen igen. 
CNN, TLC, a Discovery, a világ összes kábelcsatornáján maga 
van. Tudja, hány telefonhívást kapunk naponta?  

– Bizonyára egy függetlenített titkárnőt is felvehetne, annyit.  
– Persze, amikor pont elküldenünk kell az embereket. 

Technikusokat, kisegítőket. Lefaragtunk a takarítási és a 
biztonsági költségekből. Isten a tudója, hogy hova vezet majd, ha 
az állam meg is csinálja, amivel fenyegetőzik, és még harminc 
százalékkal csökkenti a büdzsénket. Mi nem a 
szórakoztatóiparban vagyunk. Nem is akarnék, és nem is 
tehetném meg.  

– Nagyon sajnálom, ha gondot okozok, Brian. 
A férfi volt talán a legkitűnőbb törvényszéki patológus, akit 

Scarpetta személyesen ismert. Tökéletesen tisztában volt vele, 
hogy mi a küldetése, ami kissé különbözött Scarpettáétól, kétség 
sem férhetett hozzá. A férfi az egészségügyi szolgáltatás részeként 



tekintett a törvényszéki orvostudományra, és semmiképpen nem 
tartotta helyénvalónak a médiával való kapcsolatot, azon kívül, 
hogy információt szolgáltattak élet-halál kérdésekben, mint 
például a kockázatos és a fertőző betegségek esetén, legyen az egy 
potenciálisan halálos, a gyerekekre nézve veszélyes kórokozó 
vagy a hantavírusjárvány kitörése. De persze ez nem jelentette 
azt, hogy az ő felfogása helytelen lett volna, csak éppen a világ 
változott meg – nem feltétlenül előnyére – és haladt el mellette.  

– Megpróbálok valahogy elnavigálni egy olyan úton, amelyet 
nem én választottam magamnak – mondta Scarpetta. – Az 
ember próbál az alacsonyrendű utak közül a legjobbon elindulni. 
Mit tehetnénk mást?  

– Süllyedjünk le az ő szintjükre?  
– Remélem, nem hiszi, hogy én azt csinálom.  
– Mit gondol a CNN-nél befutott karrierjéről? – A férfi kezébe 

vett egy vadrózsafa pipát, amire persze nem gyújthatott rá 
odabenn az épületben.  

– Természetesen nem tekintem karriernek – felelte Scarpetta. 
– Azért teszem, hogy széles körben elhinthessem azt az 
információt, amiről úgy hiszem, hogy manapság, ebben a korban 
szükséges terjeszteni.  

– Ha nem tudjuk legyőzni őket, lépjünk be a soraikba.  
– Abbahagyom, ha úgy kívánja, Brian. Már a kezdet kezdetén 

megmondtam. Soha nem tennék semmit – legalábbis nem 
akarattal –, ami szégyent hozna erre a hivatalra, vagy ami miatt a 
legkisebb kompromisszumot is meg kellene kötnünk.  

– Nem kell újra végigtárgyalnunk ezt a dolgot – felelte a férfi. 
– Elméletileg nem különbözik a véleményem a magáétól, Kay. A 
nyilvánosság most is pontosan annyira kevéssé tájékozott 
büntetőjogi és törvényszéki ügyekben – a hiányos vagy 
félretájékoztatás miatt, mint ahogy mindig is. És igen, 
összezavarják a bűnügyi helyszínek és a törvényszéki ügyek, meg 
a törvényhozás és minden, ahol az adófizetők pénzét használják 



fel. De a szívem mélyén nem hiszem, hogy azzal, hogy bármelyik 
show-műsorban fellépünk, megoldódna bármi is. Persze ez az én 
véleményem, és én meglehetősen begyöpösödött agyú vagyok, 
időről időre késztetést érzek, hogy emlékeztessem azokra az 
indián temetkezési helyekre, amelyekre nem lépünk rá. És 
Hannah Starr is ilyen kellene hogy legyen.  

– Feltételezem, hogy ez volt az egyik megtárgyalt dolog a 
megbeszélésen. Az, amelyik nem kimondottan rólam szólt – 
felelte Scarpetta.  

– Én nem nézem ezeket a műsorokat. – A férfi lustán matatott 
a pipájával. – De úgy tűnik, hogy a Carley Crispinek és a Warner 
Ageek vesszőparipájukká tették Hannah Starrt, ő lesz az új 
Caylee Anthony vagy az új Anna Nicole Smith. Isten ne adja, 
hogy a mi meggyilkolt kocogónkról kérdezzék magát ma este a 
tévében.  

– Van egy megállapodásom a CNN-nel, hogy nem beszélek le 
nem zárt ügyekről.  

– Na és milyen egyezséget kötött ezzel a Crispin nőszeméllyel? 
Nem arról híres, hogy a szabályok szerint játszik, és ma este 
élőben fog olyan dolgokat kifecsegni, amelyeket nem kellene.  

– Arra kértek fel, hogy a mikroszkópok használatáról 
beszéljek, főleg a hajszálak elemzése során.  

– Az jó, talán hasznos is lesz. Tudom, hogy számos laborbéli 
kolléga aggódik azon, hogy a tudományos fegyelmet esetleg 
hamarosan feleslegesnek ítélik, mert a nyilvánosság, a 
politikusok úgy gondolják, hogy a DNS a csodalámpa mindenhez, 
ha eléggé erősen megdörzsöljük. Minden gondunk megoldódik; a 
pokolba a rostszálakkal, hajszálakkal, a toxikológiával, a kérdéses 
dokumentumokkal, még az ujjlenyomatokkal is. – Dr. Edison 
visszatette a pipát a hamutartóba, amely már évek óta nem látott 
hamut. – Úgy vélem, jól állunk Toni Darien azonosításával. Ha 
jól tudom, a rendőrség nyilvánosságra akarja hozni az 
információt.  



– Nincs ellenemre, hogy elmondják a nevét, de egyértelmű, 
hogy nem áll szándékomban semmiféle információt kiadni arról, 
hogy mit találtam. Attól félek, hogy a helyszínt megrendezték, 
hogy a lányt nem ott ölték meg, ahol megtalálták, és az is lehet, 
hogy nem kocogott, amikor megtámadták.  

– Mire alapozza ezt a gyanút?  
– Több dologra. A lányt hátulról fejbe vágták, egyetlen ütést 

mértek a feje hátsó részére baloldalt. – Scarpetta megmutatta a 
férfinak, hogy a fej melyik részéről van szó. – Valószínűleg még 
órákig élt, a nagy kiterjedésű fellazult agyszövet és a fejbőr alatti 
vérzéses ödémás szövetekből ítélve. Aztán, miután meghalt, egy 
sálat kötöttek a nyaka köré.  

– Van valami elképzelése a fegyvert illetően?  
– Egy kör alakú, szilánkos törés jött létre, amelyből több 

csontszilánk is az agyba fúródott. Akármivel ütötték is fejbe, 
annak legalább egy oldalán lekerekítettnek kell lennie, és ennek a 
résznek az átmérője körülbelül ötven milliméter.  

– Tehát nem kilukadt a koponyája, hanem összetört—
fontolgatta dr. Edison. – Vagyis nem olyasmi volt, mint egy 
kalapács, hanem valami gömbölyű, sima felülettel. És nem is 
valami baseballütőféle, ha a felület lekerekített és vagy ötven 
milliméteres. Körülbelül egy biliárdgolyó nagyságú. Kíváncsi 
lennék, mi lehetett az.  

– Szerintem a lány kedd óta halott – jelentette ki Scarpetta.  
– Már elkezdett oszladozni?  
– Nem, egyáltalán nem. De beállt a hullamerevség, és a 

minták arról árulkodnak, hogy a halála után elég hosszú ideig a 
hátán feküdt, legalább tizenkét órán keresztül, ruha nélkül, a két 
karja a testéhez szorult, a tenyerei lefelé néztek. És nem ebben a 
pózban találtak rá, a teste nem ilyen helyzetben volt a parkban. 
Ugyan a hátán feküdt, de a két karja a feje fölé volt emelve, 
könyökben kissé meghajlítva, mintha a csuklójánál fogva 
vonszolták vagy húzták volna. 



– A hullamerevség?  
– Könnyen tudtam mozgatni a végtagjait. Más szóval már 

beállt a hullamerevség, sőt kissé már engedett is. És ahogy már 
említettem, ez időbe telik.  

– Nem lehetett nehéz elmozdítani, gondolom, ezt akarja 
mondani. Hogy a holttestét kidobták a parkban, ami 
meglehetősen bajos lett volna, ha még tart a hullamerevség. És a 
kiszáradás? Ami ugye valószínűsíthető, ha valami hűvös helyen 
tárolták, hogy egy vagy két napig jó állapotban tarthassák.  

– Az ujjain látszik ennek nyoma, és az ajkán. Beszáradt a 
szaruhártya – a szeme kissé nyitva volt, és a kötőhártya 
megbámult a kiszáradás miatt. A hónaljban mért hője tíz Celsius 
fok volt – folytatta Scarpetta. – Tegnap éjjel a legalacsonyabb 
hőmérséklet másfél fok volt, napközben a legmagasabb pedig 
kevéssel nyolc fok fölött lehetett. A sál által hagyott nyom 
körkörös, száraz, barna felületi horzsolás. Nincsen se véraláfutás, 
se pontszerű bevérzés az arcon vagy a kötőhártyán. És a nyelv 
sem türemkedett ki.  

– Akkor a halál után történt – állapította meg dr. Edison. – 
Ferdén kötötték meg a sálat?  

– Nem. És a torok közepén. – Scarpetta ezt is megmutatta a 
saját nyakán. – Egy dupla csomó volt elöl, amelyet nem vágtam 
át persze. Úgy távolítottam el, hogy hátul vágtam keresztül a 
kendőt. Semmi jelét nem tapasztaltam a fojtogatásnak belül sem. 
A nyelvcsont, a pajzsmirigy és az izmok is érintetlenek voltak, 
sehol nem látszott rajtuk sérülés.  

– Szóval úgy véli, lehet, hogy a lányt egy másik helyen 
gyilkolták meg, aztán kidobták ott, ahol aztán megtalálták, a park 
szélén, nappal jól látható helyen, talán éppen azért, hogy reggel 
gyorsan megtalálják, mert sok ember jár arrafelé – mondta dr. 
Edison. – Van arra valami bizonyíték, hogy valamikor korábban 
megkötözték? És mi a helyzet a szexuális erőszakkal?  



– Nem találtam látható zúzódásokat vagy kötözésnyomokat. 
És védekezésből adódó sérüléseket sem – felelte Scarpetta. – 
Egy-egy zúzódást találtam viszont mindkét comb belső, felső 
részén. A külső szeméremajkakon felületi horzsolás látszik, 
nagyon enyhe vérzés, mellette egy zúzódás. A szeméremajkak 
kipirosodtak. Nincsen látható váladék a hüvelybemenetnél és a 
hüvelyben, de van egy szabálytalan horzsolás a hátsó falon. 
Vettem kenetmintát. 

A fizikális bizonyítékok begyűjtésére szolgáló készlet 
segítségével a DNS-elemzéshez is lehetett mintát venni.  

– Azonkívül megvizsgáltam a holttestet UV-lámpa alatt is, és 
összegyűjtöttem mindent, amit csak tudtam, többek között a 
rostszálakat is. Főleg a lány hajszálait találtam – folytatta 
Scarpetta. – Nagyon sok por és törmelék volt a hajában, amelyet 
leborotváltam a törés körül. Egy kézi nagyítóval lehetett látni 
apró festékpöttyöket is, néhányuk beágyazódott a sebbe. 
Élénkvörös színű, világossárga és fekete festékre bukkantam. 
Majd meglátjuk, mit találnak a laborosok. Igyekszem rávenni 
mindenkit, hogy igyekezzen olyan hamar eredményt produkálni, 
amilyen gyorsan csak lehet.  

– Szerintem mindig ezt mondja nekik.  
– És van még más érdekesség is. A zoknijai nem jól voltak 

felhúzva – mondta Scarpetta. 
– Hogy lehet egy zokni nem jól felhúzva? Ki voltak fordítva?  
– A futáshoz használt speciális zoknikat úgy tervezték, hogy az 

egyik a jobb, a másik pedig a bal lábra illik, ergonomikusan 
alakították ki őket. Egy B betű van a balon és egy J a jobbon. És a 
lányon fordítva voltak, a jobb lábra való zokni a bal lábon, a bal 
lábra való a jobbon.  

– Lehet, hogy ő maga húzta fel így, nem vette észre, amikor 
felöltözött? – eközben dr. Edison felhúzta a zakóját.  

– Persze, az is lehetséges. De ha annyira odafigyelt, hogy mit 
vesz fel a futáshoz, akkor ne ügyelt volna, hogyan húzza fel a 



zokniját? És képes lett volna kimenni futni az esőbe és a hidegbe 
anélkül, hogy ne húzna kesztyűt, vagy ne védené a fülét? És 
kabátot sem vett, csak egy kapucnis pulóvert? Mrs. Darien azt 
állítja, hogy Toni gyűlölt rossz időben futni. És semmit nem 
tudott arról a szokatlan karóráról sem, amit Toni viselt a 
halálakor. Egy túlméretezett fekete, műanyag digitális óra volt 
rajta egy névvel. BioGraph – ez volt rányomva. Valószínűleg 
valamiféle adatot gyűjthetett Toniról.  

– Utánanézett a Google-ban? – Dr. Edison felállt az asztalától.  
– Inkább hagytam, hogy Lucy nézzen utána. És még 

eredményesebben tud majd kutatni, ha az ügyészi hivatal végzett 
a vizsgálatával. Eddig nem talált semmi olyan szerkezetet vagy 
órát, amelyet BioGraphnak hívnának. De reménykedem benne, 
hogy Toni egyik orvosának vagy valaki másnak, akit ismert, lesz 
valami ötlete, hogy miért viselhette, és hogy mi is az valójában.  

– Ugye tudja, hogy a félállása lassan teljes állássá válik? – A 
férfi felvette az aktatáskáját, és leemelte a kabátját az ajtó 
hátulján lévő fogasról. – Szerintem egész hónapban nem tudnak 
majd hazamenni Massachussettsbe.  

– Kissé feltorlódtak itt a dolgok. ~ Scarpetta is felállt, és 
elkezdte összeszedni a dolgait.  

– És ki végzi a munkát amott?  
– Úgy tűnik, visszafelé vezet az út Bostonba – felelte 

Scarpetta, miközben felhúzta a kabátját, és együtt kifelé indultak. 
– Mint a régi időkben, ami szégyen, gyalázat. Az északkeleten, 
Watertownban lévő körzeti irodámat bezárják, valószínűleg még 
a nyáron. Mintha a bostoni iroda nem lenne eléggé leterhelve.  

– És Benton ide-oda jár.  
– Ingajáratban – mondta Scarpetta. – Lucy néha elviszi a 

helikopterén. Elég sokat itt tud lenni.  
– Nagyon kedves Lucytől, hogy segít az óra, a BioGraph 

vizsgálatában. Nem engedhetnénk meg magunknak a 
szakértelmét, ha fizetni kellene érte. De ha az ügyészi hivatal 



végzett vele, és Jaime Berger is beleegyezik, ha van bármiféle 
adat azon a kütyün, szeretnék tudni róla. Reggel lesz egy 
találkozóm a városházán, tiszteletemet teszem a polgármesternél 
és a többieknél. Ez az egész nem tesz jót a turizmusnak. Ez a 
Hannah Starr-ügy. Meg Toni Darien esete. Biztosan tudja, hogy 
mit szeretnének hallani.  

– Akkor talán emlékeztethetné őket arra, hogy ha továbbra is 
megnyirbálják a költségvetésünket, akkor a turizmusnak még 
inkább befellegzik, mert nem leszünk képesek végezni a 
dolgunkat.  

– Amikor a kilencvenes évek elején elkezdtem itt dolgozni, az 
országban elkövetett gyilkosságok tíz százaléka itt esett meg New 
Yorkban – jegyezte meg dr. Edison, miközben átsétáltak az 
előcsarnokon. A háttérben Elton John szólt a rádióból. – 
Kétezer-háromszáz gyilkosság az első itt töltött évem során. 
Tavaly kevesebb, mint ötszáz gyilkosságot követtek el, ami 
hetvennyolc százalékos csökkenés. Erről úgy tűnik, mindenki 
megfeledkezik. Mindenkinek csak az éppen aktuális, szenzációs 
legutóbbi mészárlás van az eszében. Filene és az ő zenéje! 
Elvegyem a rádióját?  

– Nem tenne ilyet! – mondta Scarpetta.  
– Igaza van. Keményen dolgoznak itt az emberek, és nem 

nagyon van min mosolyogni. 
Kiléptek a fagyos szélbe. Az Első sugárúton dübörgött a 

forgalom. Javában dübörgött a csúcsforgalom, taxik hajtottak 
tülkölve* szirénák vijjogtak, mentőautók száguldottak a néhány 
háztömbnyire lévő Bellevue Kórház és mellette a New York-i 
Egyetem Langone Orvosi Központja felé. Öt óra múlt, és már 
teljesen sötét volt. Scarpetta beletúrt a válltáskájába, hogy 
előhalássza a BlackBerryjét, mert eszébe jutott, hogy fel kell 
hívnia Bentont.  

– Sok szerencsét ma estére! – szólt dr. Edison, és megütögette 
Scarpetta karját. – De én nem nézem meg. 



Dodie Hodge mindenhová magával cipelte a Varázskönyvét, 
amelynek fekete borítóját sárga csillagok borították.  

– Ráolvasások, rituálék, bűbájok, eladásra szánt dolgok, mint 
például széndarabok, vasszögek, kis selyemzacskóban 
tonkababok – mesélte Benton dr. Clarknak. – Egész kis vásárt 
csinált a McLeanben. A többi beteg, de még néhány kórházi 
alkalmazott is vett az állítólagos spirituális ajándékokból, a 
tanácsát kérték, és talizmánokat szereztek be tőle, jó áron. Az a 
nő azt állította, hogy okkult képességei vannak, természetfeletti 
erővel rendelkezik, és – ahogy várni lehetett – az emberek, főleg 
azok, akiknek valami gondjuk van, nagyon sebezhetők, könnyen 
az ilyenek prédájává válhatnak.  

– Nem nagyon jöttek elő ezek a természetfeletti képességek, 
amikor megpróbálta ellopni azokat a DVD-ket a detroiti boltból. 
Vagy az is lehet, hogy megjósolta előre, hogy elkapják – jegyezte 
meg dr. Clark, próbálván felfejteni az igazságot.  

– Ha őt kérdezed, azt feleli, hogy nem is lopta el. Teljes joggal 
birtokolta őket, mert Hap Judd az unokaöccse – közölte Benton.  

– Es tényleg létezik ez a kapcsolat, vagy kitaláció az egész? 
Vagy szerinted az egész csak egy téveszme?  

– Nem tudjuk, hogy tényleg rokonságban állnak-e – felelte 
Benton.  

– Nem lenne nehéz utánajárni – mondta dr. Clark.  
– Ma felhívtam Hap Judd ügynökét L. A.-ben. – Benton 

válasza úgy hangzott, mint valami vallomás. Nem volt benne 
biztos, hogy miért is mondta el, de tudta előre, hogy így lesz. 

Dr. Clark várt, nem törte meg a csendet, nem vette le a szemét 
Bentonról.  

– Az ügynök nem erősítette meg, de nem is tagadta. Azt 
válaszolta, hogy nem áll módjában megtárgyalni Hap Judd 
magánéletét – folytatta Benton, miközben újra elöntötte a düh 
hulláma, csak ez alkalommal sokkal erősebben. – Aztán tudni 
akarta, hogy miért kérdezek a Dodie Hodge nevű személyről, és 



ahogy ezt a kérdést feltette, abból éreztem, pontosan tudja, hogy 
kiről beszélek, még ha úgy is viselkedett, mint aki nincs vele 
tisztában. Persze nagyon keveset mondhattam el neki az ügyről, 
úgyhogy egész egyszerűen azt állítottam, hogy ezt az információt 
kaptam, és csak szeretném ellenőrizni.  

– Nem mondtad meg neki, hogy ki vagy, és miért érdekel a 
dolog? 

Benton hallgatása ékesen beszélt. Nathan Clark nagyon jól 
ismerte Bentont, mert az hagyta, hogy jobban megismerje. 
Barátok voltak. Talán ő volt Benton egyetlen barátja, ő volt az 
egyedüli – persze Scarpettán kívül –, akinek megengedte, hogy 
énje elzárt részéhez is hozzáférjen. És még Scarpetta számára is 
voltak olyan részek, amelyektől félt, amiket elkerült. Pontosan ez 
volt az a terület, amitől a nő leginkább tartott. Dr. Clark pedig 
kiszedte Bentonból az igazságot, ő pedig nem állította le. Ennek 
így kellett lennie.  

– Ez a gond ugye azzal, ha valaki korábban az FBI-nál volt – 
közölte dr. Clark. – Nehéz ellenállni annak, hogy ne titkos 
ügynöki mivoltodban dolgozz, hogy megpróbálj mindenáron 
hozzájutni az információkhoz! Még azok után is, hogy ennyi évet 
eltöltöttél a magánszektorban.  

– Az ügynök valószínűleg azt hitte, hogy újságíró vagyok.  
– Annak adtad ki magad? 
Nem jött válasz.  
– Mert ha megmondtad volna, hogy ki vagy és honnan 

telefonálsz, az a betegjogok megsértése lett volna, nem? – 
folytatta dr. Clark.  

– Igen, az lett volna, így van?  
– De amit tettél, nem volt az. 
Benton hallgatott, megengedve ezzel, hogy dr. Clark olyan 

messzire menjen, amennyire akar.  
– Valószínűleg meg kellene ejtenünk egy fontos beszélgetést 

az FBI-jal való kapcsolatodról – közölte dr. Clark. – Már jó ideje 



nem beszélgettünk azokról az évekről, amikor védett tanú voltál, 
és Kay azt hitte, hogy meggyilkoltatott a Chandonne-kartell. 
Arról a sötét időszakról, amikor rejtőzködtél, amikor olyan 
rettegésben éltél, amilyet a legtöbb ember elképzelni sem tud. Jó 
lenne, ha te és én kicsit mélyebbre ásnánk, hogy megtudjuk, 
miképpen érzel manapság az FBI-os múltaddal kapcsolatban. 
Vagy lehet, hogy az még nem is múlt számodra.  

– Már nagyon régen történt. Egy másik életben. Egy másik 
FBI idején. – Benton nem akart erről beszélni, de mégis 
megtette. Hagyta, hogy dr. Clark mélyebbre hatoljon. – De 
valószínűleg igazad van. Aki egyszer zsaru volt...  

– ...mindig az marad. Igen. Ismerem a mondást. Elég 
kockázatos azt mondani, hogy ez nem csak erről szól. Bevallód 
nekem, hogy ma is úgy cselekedtél, mint egy FBI-ügynök, 
ahelyett hogy úgy tettél volna, ahogy egy praktizáló egészségügyi 
dolgozónak kell, aki mindenekelőtt a betege érdekeit nézi. Dodie 
Hodge felébresztett benned valamit. 

Benton most sem felelt.  
– Valamit, ami soha nem hunyt ki benned igazán. Csak azt 

hitted, hogy igen – folytatta dr. Clark. 
Benton hallgatott.  
– Tehát kérdezem magamtól, vajon mi válthatta ki? Mert az 

biztos, hogy nem Dodie Hodge. Ő nem fontos annyira. 
Valószínűbb, hogy ő csak a katalizátor. Egyetértesz velem?  

– Fogalmam sincs, hogy Dodie Hodge micsoda. De igazad 
van. Nem ő váltotta ki a dolgot.  

– Hajlok arra, hogy úgy véljem, inkább Warner Agee lehetett 
– mondta dr. Clark. – Az elmúlt három hétben nagyon gyakori 
vendég volt abban a show-ban, amelynek ma este Kay is a 
vendége lesz. Az FBI törvényszéki pszichiáterének állítja be 
magát, az eredeti profilalkotónak, aki páratlan szakértője minden 
sorozatgyilkosnak és pszichopatának. Érthető módon erőteljes 
érzéseid vannak vele kapcsolatban. Igazából egyszer már 



említetted nekem, hogy a legszívesebben megölnéd. Kay ismeri 
Warnert?  

– Személyesen nem.  
– És azt tudja, hogy a fickó mit tett veled?  
– Nem beszélünk azokról az időkről – felelte Benton. – 

Megpróbáltunk továbblépni, újrakezdeni mindent. Egy csomó 
mindenről nem beszélhetek, de még ha beszélhetnék is, ő nem 
akar, nem is akarhat. Hogy őszinte legyek, ha jól belegondolok, 
abban sem vagyok biztos, hogy mire emlékszik, és óvatos vagyok, 
nem merek nyomást gyakorolni rá.  

– Talán félsz attól, hogy mi történne, ha mégis 
visszaemlékezne. Lehet, hogy félsz a dühétől.  

– Minden joga megvan arra, hogy így érezzen. De nem beszél 
róla. Szerintem épp ő az, aki a saját dühétől fél – mondta Benton.  

– Na és mi a helyzet a te dühöddel?  
– A düh és a gyűlölet lehúz. Nem akarok sem dühös, sem 

gyűlölködő lenni. – A düh és a gyűlölet már így is marta a 
gyomrát, mintha savat nyelt volna.  

– Feltételezem, hogy soha nem mesélted el Kaynek 
részletesen, hogy mit tett veled Warner. És azt sem, hogy látván a 
fickót a tévében és a hírekben, nagyon kiborított, kinyitotta egy 
olyan szoba ajtaját, amitől minden erőddel megpróbáltad távol 
tartani magad – közölte dr. Clark. 

Benton nem tett megjegyzést.  
– Talán az is felrémlett benned, hogy Warner szándékosan 

célozta meg ugyanazt a műsort, amelyben Kay is szerepel, mert 
így kiélvezheti, hogy közvetlenül versenyezhet veled. Rémlik, 
mintha említetted volna, hogy Carley Crispin nagyon szerette 
volna, ha te és Kay együtt szerepeltek a műsorban. Valójában 
még adásban is elmondta ezt az óhaját. Azt hiszem, hogy 
hallottam vagy láttam is ezt valahol. Te nem vagy hajlandó 
elmenni abba a műsorba, és igazad is van. És mi történik? 



Helyetted ott terem Warner. Összeesküvés lenne? Cselszövést 
tervezett ellened? Ez az egész a veled való vetélkedésről szól?  

– Kay soha nem szerepel mással semmilyen műsorban, nem 
vesz részt fórumokon, sosem akar részt venni olyasmiben, amit 
csak úgy hív, hogy állítólagos szakértők „hollywoodi vetélkedője”, 
ahol csak üvöltöznek egymással és vitatkoznak. És szinte soha 
nem szerepel abban a műsorban, a Crispin-tudósításban.  

– A férfi, aki megpróbálta ellopni az életed, miután 
visszatértél a holtak közül, most népszerű szakértővé vált, 
belebújt a bőrödbe, annak a bőrébe, akit a legjobban irigyelt 
eddig. És most feltűnik ugyanabban a műsorban, ugyanazon a 
kábelcsatornán, amelyiken a feleséged is szerepel. – Dr. Clark 
megint rátapintott a lényegre.  

– Kay nem lép fel abban a műsorban rendszeresen, és soha 
nem szerepel másokkal együtt – ismételte magát Benton. – Csak 
néha meghívott vendégként szerepel Carley műsorában – hozzá 
kell tennem, hogy a tanácsom ellenére. Eddig kétszer történt 
meg, a producernek tett szívességet. Carley-nak minden 
segítségre szüksége van. Egyre jobban zuhan a nézettségi 
mutatója. Igazából nem is zuhanás, hanem egy egész lavina.  

– Megkönnyebbültem, hogy nem helyezkedtél védekező 
állásba, vagy hogy nem próbálsz meg kitérni.  

– Csak azt kívánom, bárcsak távol tartaná magát az egésztől, 
ennyi az egész. Távol Carley-tól. Kay túlságosan rendes, nagyon 
is segítőkész, úgy érzi, hogy neki kell az egész világ tanító 
nénijének lenni. Tudod, milyen.  

– Képzelem, mennyire elismerik ezt manapság. És ez 
nehézséget okoz neked? Talán fenyegetőnek érzed?  

– Én csak azt kívánom, bárcsak távol tartaná magát a tévétől, 
de hát megvan a saját élete.  

– Amennyire én tudom, Warner körülbelül három héttel 
ezelőtt jelent meg a rivaldafényben, körülbelül abban az időben, 
amikor Hannah Starr eltűnt. – Aztán dr. Clark még hozzátette: – 



Azt megelőzően valahol a színfalak mögött volt. Igencsak ritkán 
jelent meg a képe a Crispin-tudósításban.  

– Ez az egyedüli módja annak, hogy valaki, aki ilyen 
érdektelen és ennyire híján van minden vonzerőnek, 
megjelenhessen a tévében fő műsoridőben, és teljesen 
alkalmatlan módon beszélgethessen nagy feltűnést keltő ügyekről 
Carley-val. Aki egy kibaszott kurva, hogy őszinte legyek.  

– Örülök, hogy nem véleményezed Warner Agee 
személyiségét.  

– Ez nem helyes. Totálisan helytelen. Még olyasvalakinek is 
tudnia kell, aki olyan elcseszett alak, mint ő – mondta Benton.  

– Eddig még egyszer sem mondtad ki a nevét, soha nem 
utaltál rá közvetlenül. De talán egy kicsit közelebb jutottunk.  

– Kay semmit nem tud arról, hogy mi történt abban a 
hotelszobában, Walthamben, Massachusettsben, 2003-ban. – 
Benton tekintete találkozott dr. Clarkéval. – Kay nem tud 
semmiféle részletet, sem azt, hogy milyen bonyolult gépezet 
irányította az egész műveletet. Ő azt hiszi, hogy én terveltem ki az 
egészet, hogy én akartam belekerülni a tanúvédelmi programba, 
hogy teljesen az én ötletem volt. Hogy én vagyok az, aki a 
Chandonne-kartell profilképét csináltam, és úgy rendeztem, 
mintha meghaltam volna, tudván, hogy a körülöttem lévők 
halálos veszélyben forognak, ha. az ellenséget nem vezetem félre; 
muszáj volt azt hinniük, hogy halott vagyok. Ha életben tudnak, 
akkor utánam jöttek volna, Kay után jöttek volna, mindenki után, 
aki kedves nekem. Az biztos. Nos, mindenképpen elkezdtek 
Kayre vadászni. Jean-Baptiste Chandonne vette a kezébe a 
dolgot, és kész csoda, hogy Kay életben maradt. Nem így kellett 
volna az egészet intéznem. Úgy kellett volna csinálnom már a 
kezdet kezdetén, ahogy aztán végül tettem, levadászni azokat az 
embereket, akik el akartak tenni láb alól engem is, Kayt is és 
másokat is. A gépezet nélkül kellett volna megtennem azt, ami 
szükséges volt.  



– Mit értesz gépezet alatt?  
– Az FBI-t, az Igazságügyi Minisztériumot, a 

belbiztonságiakat, a kormányt, bizonyos személyeket, akik 
tisztességtelen tanácsokat adtak, mert a saját pecsenyéjüket 
sütögették.  

– Például Warnert. Meg az ő befolyását. 
– Volt néhány ember a színfalak mögött, akik mozgatták a 

szálakat. Volt egy bizonyos valaki, aki el akart távolítani az útból, 
aki azt akarta, hogy megbűnhődjek – mondta Benton.  

– Megbűnhődj? Miért?  
– Mert olyan életet éltem, amelyet ez a bizonyos személy 

szeretett volna. Ez volt a bűnöm, bár mindenki, aki ismerte az 
életemét, csodálkozott volna, miért akarhatna bárki is olyat.  

– Talán, ha tudták volna, milyen is az igazi életed – mondta 
dr, Clark. – Ha ismerték volna a démonaidat, a gyötrelmeidet, 
akkor talán. De a felszínen az volt, hogy irigylésre méltó az 
életed, úgy tűnhetett, hogy mindened megvan. Klassz külső, 
kiváló származás – a pénzt is beleértve; az FBI-nak dolgoztál, az 
egyik sztár profilalkotójuk voltál, most pedig kiemelkedő 
igazságügyi pszichiáter vagy a Harvard alkalmazásában. És a tiéd 
Kay. Én értem, hogy miért szeretne valaki a bőrödbe bújni.  

– Kay úgy hiszi, hogy védett tanú voltam, hat évig rejtőzködve 
éltem, és miután előjöttem, visszavonultam az FBI-tól – mondta 
Benton.  

– Mert hátat fordítottál a cégnek, és minden tiszteleted 
elveszítetted iránta.  

– Sok ember véli úgy, hogy ez volt az oka.  
– Kay is?  
– Talán.  
– Pedig az az igazság, hogy te érezted úgy, hogy az FBI 

fordított hátat neked, és veszett ki belőle minden tisztelet az 
irányodban. Hogy elárult téged amiatt, amit Warner tett – 
közölte dr. Clark.  



– A cég megtudakolta a szakértőktől a lehetőségeket, 
információt és tanácsot kért. Értem, miért aggódtak a 
biztonságom miatt. Ha félretesszük az elfogult tanácsokat, a 
döntéshozóknak meglehetősen jó okuk volt az aggodalomra. Már 
látom, hogy miért idegeskedtek azon, hogy mennyire lehetek 
kiegyensúlyozott, azok után, amiken átmentem.  

– Tehát azt gondolod, hogy Warner Ageenek igaza volt a 
Chandonne családdal kapcsolatosan, meg hogy szükséges volt 
eljátszani a halálodat? Jól látta, hogy nem vagy stabil, és hogy 
többé már nem vagy alkalmas a szolgálatra?  

– Te is tudod a választ. Ki voltam akadva – felelte Benton. – 
De azt nem hinném, hogy ezek a televíziós megjelenések a velem 
való rivalizálásról szólnának. Szerintem inkább valami 
olyasmiről, aminek semmi köze nincs hozzám, legalábbis nem 
közvetlenül. Csak jól ellennék az emlékeztető nélkül, ennyi az 
egész. Nem hiányzott.  

– Ez nagyon érdekes. Warner meglehetősen csendes volt – azt 
is megkockáztatom, hogy szinte láthatatlan – igencsak hosszú és 
nem különösebben értékes karrierje során – folytatta dr. Clark. – 
És most hirtelen mindenhol ott van a hírekben. Bevallom, 
zavarban vagyok, és kissé tanácstalan is azzal kapcsolatban, hogy 
mi lehet a valódi indítéka. Nem vagyok benne biztos, hogy rólad 
szól a dolog, vagy legalábbis nem egyedül te lehetsz az oka, meg 
az, hogy irigykedik a hírnevedre. Egyetértek veled abban, hogy 
valószínűleg másról szól. De mi lehet az? Miért pont most 
történik az egész? Talán egyszerűen a pénzre hajt. Talán – mint 
oly sok más ember – ő is pénzügyi nehézségekkel küzd, és az ő 
korában ez eléggé rémisztő.  

– A híradók nem fizetnek a meghívott vendégeknek – vetette 
ellen Benton.  

– De ha az ilyen szereplések eléggé ingerlők és provokatívak, 
ha emelkedik tőlük a nézettség, akkor más módon is kifizetődők 
lehetnek. Konzultációs díjakra, könyvekre gondolok. 



– Az igaz, hogy egy csomó ember elveszítette a nyugdíját, és 
keresi az utat, hogyan élhetne túl mindent. A személyes 
előnyöket keresi. Jutalmazza az egoját. Nem tudhatom a valódi 
indokot – folytatta Benton. – Csak az nyilvánvaló, hogy Hannah 
Starr kiváló lehetőséget nyújtott neki. Ha nem veszett volna 
nyoma, akkor a fickó most nem jelenhetne meg a tévében, nem 
kapná meg ezt a figyelmet. Mint ahogy már mondtad is, 
korábban nagyon a háttérben volt.  

– Ő és a fickó. Most már legalább megszemélyesíted, 
beszélünk róla. Ez azért fejlődés.  

– Igen. Ő. Warner. Nem egy jó ember. – Benton legyőzőttnek 
érezte magát, ugyanakkor meg is könnyebbült. Bánat öntötte el, 
úgy érezte, mintha teljesen kiszáradt volna.  

– Nem mintha bármikor is jó lett volna. Nem az a fajta, soha 
nem is volt, és nem is lesz az. Romboló, veszélyes és könyörtelen. 
Az, igen. Nárcisztikus, szociopata és megalomániás. De nincs jól, 
és nyomorult életének ebben a szakában valószínűleg egyre 
jobban kompenzál. Még azt is megkockáztatom, hogy az a 
kielégítetlen vágy hajtja, hogy elismerjék, és úgy érzi, ezt 
megkapja, ha a nyilvánosság elé járul ósdi és megalapozatlan 
elméleteivel.  

És talán a pénzre is szüksége van.  
– Egyetértek abban, hogy nincsen jól. Csak nem szeretném, 

ha te is ebben a cipőben járnál – felelte dr. Clark.  
– Én jól vagyok. Be kell, hogy valljam, nem élvezem, hogy a 

kibaszott képét látom mindenhol a hírekben, és hogy kisajátítja 
magának az én karrieremet, vagy akár csak említi a nevemet, az a 
szemétláda.  

– És jobban éreznéd magadat, ha ismernéd a véleményemet 
Warner Ageeről, akivel többször találkoztam az évek során, mint 
kellett volna? 

– Jöhet! 



– A szakmai megbeszéléseken mindig megpróbált a 
bizalmamba férkőzni valahogy, aztán meg becsmérelni.  

– Micsoda sokk lehetett.  
– Feledkezzünk meg egyelőre arról, amit veled tett – folytatta 

dr. Clark.  
– Az soha nem történhet meg. Börtönbe kellene küldeni érte.  
– Igazából inkább a pokolra kéne kerülnie. Ő az emberi nem 

szégyene. Mit szólsz az elfogulatlanságomhoz? Legalább valamit 
mondhatok, ha már öreg vagyok, és lassan esem szét, mindennap 
azon morfondírozva, hogy vajon ez a nap rosszabb lesz, vagy 
talán egy kicsit jobb. Talán nem botlom el, vagy löttyentem ki a 
kávét az ingem elejére. Tegnap éjjel kapcsolgattam a tévén a 
csatornákat, és megjelent előttem. Képtelen voltam elkapcsolni. 
Csak beszélt és beszélt, ontotta a hülyeségeit Hannah Starr-ról. 
Nemcsak hogy egy olyan ügyről beszélt, amelyikben még ítélet 
sem született, de a nőt még meg sem találták, se élve, se holtan, ő 
meg szörnyű dolgokról spekulálgat, hogy valami sorozatgyilkos 
végezhetett vele. A fontoskodó vén hülye. Csodálkozom, hogy az 
FBI még nem talált valami diszkrét módot, hogy elhallgattassa 
azt a marhát. Csak púp mindenki hátán, és a Viselkedéskutatási 
Részlegnek kínos perceket szerez.  

– Soha nem tartozott a Viselkedéskutatási Részleghez, semmi 
köze nem volt az elemzőkhöz akkoriban, amikor én vezettem a 
csoportot – közölte Benton. – Ez csak része a mítosznak, amit 
teremtett magának. Soha nem volt FBI-os.  

– De te igen. Most pedig nem.  
– Igaz. Nem vagyok.  
– Tehát akkor most röviden összefoglalom a dolgokat, aztán 

tényleg mennem kell, mert lekésem egy nagyon fontos találkozót 
– mondta dr. Clark. – A detroiti kerületi ügyészi hivatal felkért 
arra, hogy végezd el az alperesük, Dodie Hodge pszichiátriai 
vizsgálatát, ami miatt nincs jogod elkezdeni nyomozni azután, 
hogy a nő elkövetett-e más bűncselekményeket.  



– Úgy van, nincsen jogom hozzá.  
– És az, hogy kaptál egy zenélő karácsonyi lapot, nem jogosít 

fel rá.  
– Így igaz. De az nem csak egy egyszerű zenélő lap. Hanem 

burkolt fenyegetés. – Benton nem volt hajlandó feladni ezt a 
véleményét.  

– Attól függ, kinek a nézőpontjából vizsgáljuk. Mintha azt 
akarnánk bizonyítani, hogy a Rorsehach-teszt pacái voltaképpen 
összelapított rovarok vagy lepkék. Na és mi az igazság? 
Néhányan mondhatják, az, ahogy te az üdvözlőlapra tekintesz – 
mármint hogy az nem más, mint burkolt fenyegetés –, 
voltaképpen regresszió a részedről, nyilvánvaló bizonyítékul 
szolgál arra nézve, hogy a rendészeti szerveknél eltöltött évek, és 
hogy olyan sokat voltál kitéve az erőszaknak és traumának, azt 
eredményezték, hogy túlzó módon óvatos vagy, és túlzottan 
véded azokat, akiket szeretsz. Átjár a félelem, hogy a szemétládák 
újra kiszabadultak, hogy elkapjanak téged. Túlságosan is 
belelovalod ebbe magad, és így nagy a kockázata annak, hogy a 
gondolkodásod zavarossá válik.  

– Én megtartom magamnak a zavaros gondolataimat – 
közölte Benton. – Nem teszek megjegyzéseket olyanokra, akik 
már javíthatatlanok és istencsapásai.  

– Nem rossz ötlet. Nem a mi dolgunk, hogy eldöntsük, kin 
nem lehet segíteni, ki az istencsapása.  

– Még akkor sem, ha tudjuk, hogy igazunk van.  
– Nagyon sok mindent tudunk – felelte dr. Clark. – Azt 

kívánom egy jó részéről, bárcsak ne tudnám. Én már jóval azelőtt 
elkezdtem ezt a munkát, hogy a profilalkotó szó egyáltalán 
megjelent, amikor az FBI még géppisztolyokat használt, és 
inkább a kommunistákra utazott, semmint hogy megtalálja az 
úgynevezett sorozatgyilkosokat. Azt hiszed, hogy én mindegyik 
páciensemet szeretem? – Felállt a székből, de továbbra is 
rátámaszkodott a karfára. – Gondolod, hogy kedvelem azt, akivel 



ma több órát is eltöltöttem? A kedves Teddyt, aki úgy gondolta, 
hogy elfogadható és hasznos dolog, ha gázolajat önt egy 
kilencéves kislány vaginájába? Amint azt komolyan elmagyarázta 
nekem, így legalább a kislány nem lehet terhes, miután ő 
megerőszakolta. Ő a felelős? Ezt a kezelhetetlen skizofrént kell-e 
okolnunk, aki maga is többszörös szexuális zaklatás és kínzás 
áldozata volt még gyerekkorában? Kapnia kellene egy halálos 
injekciót, vagy kivégzőosztag elé kellene állítani? Esetleg 
villamosszékbe ültetni?  

– Valakit hibáztatni és felelősnek tartani, az két külön dolog – 
mondta Benton, amikor megszólalt a telefonja. 

Felvette, remélve, hogy Scarpetta az.  
– Itt vagyok kinn – hallotta a telefonban.  
– Kinn? – Benton azonnal aggódni kezdett. – A Bellevue 

előtt?  
– Sétáltam egyet.  
– Jézusom! Oké. Várj meg az előcsarnokban. Ne maradj 

odakinn! Gyere be, azonnal ott leszek!  
– Valami baj van?  
– Nagyon ronda hideg van odakinn. Azonnal ott vagyok – 

mondta Benton, és már állt is fel az asztaltól.  
– Kívánj nekem szerencsét! Megyek a teniszpályára. – Dr. 

Clark megállt az ajtóban, kabátban, kalapban, a táska a vállára 
vetve. Mintha egy öreg, törékeny agyturkászról készült Norman 
Rockwell-festmény lenne.  

– Csak kényelmesen McEnroe-val. – Benton elkezdett 
belepakolni a táskájába.  

– Az adogatógépet a leglassúbb fokozatra állítom, mégis 
mindig nyer. Attól tartok, hogy elérkeztem teniszkarrierem 
végére. A múltkor Billie Jean King mellett voltam a pályán. 
Hatalmasat estem, tetőtől talpig vörös salakos lettem.  

– Így jár az, aki fel akarja hívni magára a figyelmet. 



– A labdákat szedegettem a labdaszedő kosárral, és 
elbotlottam abban az átkozott szalagban. És már ott is termett 
Billie, ott tornyosult fölöttem, hogy lássa, nincs-e valami bajom. 
Micsoda módja ez annak, hogy az ember egy nemzeti hőssel 
találkozzon! Vigyázz magadra, Benton! Add át üdvözletemet 
Kaynek! 

Benton azt fontolgatta, hova tegye a Dodie-tól kapott zenélő 
lapot, aztán úgy döntött, hogy beteszi az aktatáskájába, maga 
sem tudta, hogy miért. Nem mutathatta meg Scarpettának, de 
nem is akarta itt hagyni. Mi lenne, ha valami történne? De semmi 
nem fog történni, csak ideges volt, kimerült, kísértette a múltjai 
Minden rendben lesz. Bezárta az irodája ajtaját, sietve lépdelt. 
Nem volt oka idegeskedésre, de ő mégis aggódott. Már nagyon 
régen nem volt ilyen nyugtalan. Rossz előérzete volt, a lelke 
meggyötört, szinte elképzelte, milyen vörös és sebes. Ezek a 
múltból jövő érzések, csak visszaemlékszel rájuk, nem valósak – 
mondogatta magának. Hallotta a saját szavait a fejében. Már 
nagyon régen történt. Az akkor volt, és most semmi baj nincsen. 
A kollégái irodái zárva voltak, már mindenki elment, néhányan 
vakációra. Pontosan egy hét múlva karácsony. 

A lift felé indult. Vele szemben volt a börtönrészleg bejárata. A 
szokásos zajok szűrődtek ki onnan. Lármás hangok. Valaki 
felkiáltott: „Átjövök!”, mert az őr az őrszobában soha nem 
nyitotta ki időben az ajtót. Benton megpillantotta az egyik férfi 
rabot, aki a Bikers-sziget börtönének narancssárga kezeslábasát 
viselte. Meg volt bilincselve, mindkét oldalán egy-egy őr. 
Valószínűleg egy szimuláns, aki úgy tesz, mintha beteg lenne, 
lehet, hogy öncsonkító, azért tette, amit tett, hogy itt tölthesse az 
ünnepeket. Bentonnak Dodie Hodge jutott az eszébe, amikor 
becsapódtak az acélajtók, ő pedig elindult a lifttel. Aztán eszébe 
jutott az a hat év nemlétezés, amikor el volt zárva mindentől, és 
csapdába esett egy olyan ember – Tom Haviland – 
személyiségében, aki nem is volt valódi. Hat évig halott volt 



Warner Agee miatt. Benton képtelen volt elviselni, ahogy érzett. 
Irtózatos volt, hogy valakit bántani akart, és tisztában volt vele, 
hogy ez milyen. Már nemegyszer megtörtént vele a szolgálat 
közben, de soha nem úgy, hogy fantáziált volna róla, hogy 
sóvárgott volna a dologra. 

Azt kívánta, bárcsak Scarpetta korábban telefonált volna, 
hogy ne kódorgott volna egyedül a sötétben a városnak ezen a 
részén. Itt volt a legtöbb hajléktalan, csóró és drogos, meg 
pszichiátriai eset, azok a betegek, akik ki-be járnak a 
kórházakban, míg végül a rendszer képtelen-már bárhová is 
beilleszteni őket. Ekkor aztán lehet, hogy kilöknek egy ingázót a 
metró elé, vagy megtámadnak embereket a tömegben egy késsel, 
halált és pusztulást hozva, mert hangokat hallottak, és senki nem 
figyelt oda rájuk. 

Benton sietve haladt a végtelennek tűnő folyosókon. Elhagyta 
a kávézót és az ajándékboltot. Kígyózott a számos látogató és 
beteg meg a kórház dolgozói között, akik laborköpenyt viseltek. A 
Bellevue Kórházi Központ lassan kiürült az ünnepekre, vidám 
zene szólt, és fényes dekorációk lógtak mindenhol, amitől olyan 
érzése lett az embernek, mintha teljesen rendben lenne, ha valaki 
beteg vagy sérült. Vagy esetleg elmebeteg, aki elkövetett valami 
bűntettet. 

Scarpetta az üveg bejárati ajtó közelében várt rá hosszú, sötét 
színű kabátjában és fekete bőrkesztyűben. Még nem vette észre 
Bentont a tömegben, amint éppen feléje tartott, hanem a 
körülötte lévő embereket figyelte. Néhányan úgy néztek rá, hogy 
látszott, valahonnan ismerősnek tűnik nekik. Benton mindig 
ugyanúgy reagált, amikor megpillantotta Scarpettát: heves 
izgalommal elegy szomorúságot érzett; beleborzongott, hogy vele 
lehet, ugyanakkor ezt az érzést kissé megkeserítette az emlékezés 
arra a fájdalomra, amikor azt hitte, hogy soha többé nem lehet 
vele. Bármikor távolról figyelte őt úgy, hogy Scarpetta nem tudott 
róla, Benton újraélte azt a múltat, amikor titokban kémkedett és 



sóvárgott utána. Voltak olyan időszakok, amikor azon 
morfondírozott, vajon hogyan alakult volna Scarpetta élete, ha 
tényleg igaz lett volna, amit sokáig hitt, hogy ő tényleg halott. 
Néha eszébe jutott, lehet, hogy jobb lenne neki úgy. Lehet, hogy 
tényleg jobban járt volna. Ő csak szenvedést okozott neki, 
bántotta, veszélyt hozott rá, bánatot okozott neki, és ezért 
képtelen volt megbocsátani önmagának.  

– Talán le kellene mondanod a ma estét – közölte, amikor 
odaért a nőhöz. 

Scarpetta feléje fordult, meglepődve, boldogan, sötétkék 
szeme mint az égbolt, a gondolatai és az érzései változékonyak, 
mint az időjárás, fény és árnyék, napsütés, felhők és ködpára.  

– Eltölthetnénk egy kellemes, csendes estét egy étteremben – 
tette még hozzá, karonfogva Scarpettát, magához szorítva, 
mintha szükségük volna a másikra ahhoz, hogy melegen tartsák 
egymást. – Az Il Cantinoriban például. Felhívom Franket, 
meglátjuk, tud-e nekünk asztalt szerezni.  

– Ne kínozz! – felelte Scarpetta, és a karja szorosan Benton 
derekára fonódott. – Melanzane alla parmigiana. Parmezános 
rakott padlizsán. Egy Brunello di Montalcino. Megehetném a te 
adagodat is, és megihatnám az egész üveg bort.  

– Hát, az nagyon nagy mohóság lenne tőled. – Benton óvón 
közel hajolt Scarpettához, miközben az Első sugárút felé 
haladtak. Erős szélrohamok érkeztek, és elkezdett esni az eső. – 
Tudod, hogy tényleg lemondhatod a fellépést. Csak mondd azt 
Alexnek, hogy elkaptad az influenzát. – Leintett egy taxit, ami el 
is indult feléjük.  

– Nem tehetem, és most haza kell mennünk – mondta 
Scarpetta, – Konferenciahívásunk lesz. 

Benton kinyitotta a taxi hátsó ajtaját.  
– Miféle konferenciahívás? 



– Jaime hív. – Scarpetta átcsúszott az ülés túloldalára, Benton 
pedig utána. Scarpetta megadta a sofőrnek a címüket, majd így 
szólt Bentonhoz:  

– Kapcsold be a biztonsági övét! – Megvolt az a rossz szokása, 
hogy figyelmeztette az embereket, még olyankor is, ha arra 
semmi szükség nem volt. – Lucy úgy véli, hogy néhány órán belül 
el tudnak jönni Vermontból, mert a front addigra eltávolodik dél 
felé. Jaime azt akarja, hogy közben te, én, Marino, mindannyian 
legyünk a telefonnál. Körülbelül tíz perccel ezelőtt hívott, amikor 
még a kórház felé sétáltam. Nem a legalkalmasabb idő egy 
beszélgetéshez, úgyhogy nem tudom a részleteket.  

– Sejtésed sincs, hogy mit akarhat? – kérdezte Benton, 
miközben a taxi átvágott a Harmadik sugárúton, aztán északnak 
fordult. Az ablaktörlők hangosan sírtak a ködös esőben, a 
kivilágított házak tetejét nem lehetett látni.  

– A reggeli helyzet miatt van – közölte Scarpetta. Nem volt 
hajlandó többet mondani a sofőr miatt, nem számított, hogy 
úgysem ért angolul, vagy hogy nem is hallja őket.  

– Amivel egész nap foglalatoskodtál. – Benton a Toni Darien 
ügyre célzott.  

– Délután érkezett egy hívás – közölte Scarpetta. – Úgy tűnik, 
hogy valaki látott valamit. 



5. 

Marinónak szerencsétlen iroda jutott: a One Hogan Place 666-os 
szám alatti szoba. A szokásosnál jobban zavarta a dolog, mivel ő 
és L. A. Bonnell megálltak a szürke csempés folyosón, ahol a 
mennyezetig ért a papírdobozok sora, és a három hatos ott 
virított az ajtaja fölött, mintha csak a jellemét üvöltené szanaszét 
a világba, figyelmeztetvén mindenkit, akit illet, hogy legyen 
óvatos.  

– Ó, oké – közölte Bonnell felpillantva. – Én itt nem tudnék 
dolgozni. Ha más nem is, de a negatív hullámok befolyásolnák a 
gondolataimat. Ha az ember azt hiszi valamiről, hogy 
balszerencsét hoz, akkor az úgy is lesz. Én tuti, hogy kérnék 
másik irodát. 

Marino kulccsal kinyitotta a bézs színű bejárati ajtót, amely 
kissé megkopott az ajtógomb körül, a festék kezdett lepattogzani 
a széleken, A kínai kaja szaga teljesen elborította őket. Marino 
már majdnem éhen halt, alig várta, hogy belemárthassa a 
ropogós tavaszi tekercseket a barbecue-szószba. Örült, hogy 
Bonnell is hasonlót rendelt, marha teriyakit, tésztát, és semmi 
nyerset, nem azt a sushi-szart, ami őt mindig a horgászcsalira 
emlékeztette. A nő egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy 
elképzelte. Úgy hitte, hogy Bonnell apró termetű és fürge 
energiabomba, aki azonnal leteper mindenkit a földre, és hátul 
megbilincseli a két kezét, mielőtt még észbe kaphatna, hogy mi is 
történik. De Bonnellnél lehetett tudni, hogy mi fog történni. 

Majdnem száznyolcvan centi magas volt, erős csontú, 
nagykezű-nagylábú. Nagy volt a melle. Olyasféle nő, aki képes 
lefoglalni a férfiakat az ágyban; belevaló, mint egy kosztümös 
Xena, a Harcos Hercegnő. Csak Bonnellnek hűvös, kék szeme 
volt, és rövid, világosszőke haja. Marino szinte teljesen biztos volt 



benne, hogy természetes szőke. Felizgatta a nő, amikor a High 
Roller Lanesben voltak, és észrevette, hogy más pasasok is 
nézegetik, és böködik egymást. Marino azt kívánta, bárcsak 
elkalapálhatna néhányat, és kidüllesztette a mellét. 

Bonnell besétált Marino irodájába a kajászacskókkal, és így 
szólt:  

– Mi lenne, ha inkább bemennénk a konferenciaterembe? 
Marino nem tudta, hogy a 666-os szám miatt mondta-e, vagy 

azért, mert az iroda rendetlen volt, és a zsúfolásig tele mindenféle 
holmival.  

– Berger az itteni vonalon fog hívni – vetett ellent Bonnellnek. 
– Jobb lenne, ha itt maradnánk. És különben is, szükségem lesz a 
számítógépemre, és nem akarom, hogy bárki hallja, amit 
beszélünk. – Letette a helyszínelős dobozát, egy palaszürke, 
négyfiókos dobozt, amely tökéletesen megfelelt az igényeinek, 
aztán elvette a zacskókat a nőtől, és egy bezárt 
bizonyítékszekrény tetejére helyezte. Aztán becsukta az ajtót. – 
Gondoltam, hogy felfigyel rá. – Az irodára értette. – De ne 
gondolja, hogy bármiféle köze van a személyiségemhez.  

– Miért gondolnám? Maga döntötte el, hogy melyik irodába 
költözik? – Lepakolta a papírokat, egy védőmellényt és a 
helyszínelős dobozt a székről, majd leült.  

– Képzelheti a reakciómat, amikor először megmutatták 
nekem ezt az irodát! – Marino helyet foglalt a fém íróasztalnál, 
amelyen óriási volt a rendetlenség. – Meg akarja várni a hívást, 
és csak utána enni?  

– Jó ötlet. – A nő körülnézett, mintha csak azt keresné, hol 
lehetne enni, de nem találná. De persze ez nem volt igaz. Marino 
mindig talált egy talpalatnyi helyet, ahová le tudott tenni egy 
hamburgert, egy tálat vagy műanyag dobozt.  

– Lebonyolítjuk itt a hívást, és aztán a konferenciateremben 
eszünk, mit szól hozzá? – kérdezte.  

– Még jobb.  



– Be kell, hogy valljam, majdnem felmondtam. Komolyan 
gondolkodtam rajta. – Ott folytatta a sztorit, ahol abbahagyta. – 
Amikor megmutatták az irodát, én is úgy voltam vele, mint maga. 
Azt hittem, hogy csak szórakoznak velem. 

Akkor tényleg azt gondolta, Jaime Berger csak megtréfálta, 
hogy az ajtó feletti szám csak az igazságszolgáltatásban dolgozók 
beteges humorának megnyilvánulása. Még az is felmerült benne, 
hogy Jaime talán így akarta emlékeztetni és megleckéztetni őt 
amiatt, ahogy az ügyésznővel viselkedett, pedig az felvette, adott 
neki egy második lehetőséget azok után, amiket tett. Jó kis 
emlékeztető, valahányszor belép az irodájába, eszébe jut. Ő és 
Scarpetta olyan sok éven keresztül együtt dolgoztak, és ő képes 
volt akkora fájdalmat okozni neki. Marino örült, hogy nem sok 
mindenre emlékszik a dologból, mert teljesen kiütötte magát, 
részeg volt, különben soha nem emelt volna kezet a dokira. Soha 
nem csinált volna olyasmit, amit tett.  

– Én nem gondolom, hogy babonás volnék – mondta 
Bonnellnek –, de Bayonne-ban, New Jersey-ben nőttem fel. 
Katolikus iskolába jártam, voltam elsőáldozó, még ministráns is. 
De ez az utóbbi nem tartott sokáig, mert állandóan verekedésbe 
keveredtem, aztán bunyózni kezdtem. Nem a Bayonne 
Blenternél, és valószínűleg soha nem bírtam volna ki állva tizenöt 
menetet Muhammad Alival, de az egyik évben bejutottam az 
Országos Aranykesztyű Bajnokság középdöntőjébe. Még az is 
felmerült bennem, hogy profi bokszoló leszek, de aztán mégis 
zsaru lettem. – Marino azt akarta, hogy Bonnell tudjon róla 
néhány dolgot. – Soha senki nem vonta kétségbe, hogy a hat-hat-
hat az ördög szimbóluma, olyan szám, amit mindenáron el 
kellene kerülni. És én meg is tettem, legyen szó akár lakcímről, 
postai levélszekrényről, rendszámról vagy időpontról.  

– Időpontról? – kérdezett vissza Bonnell, és Marino nem 
tudta volna megmondani, hogy a nő most nevet-e rajta, annyira 



nehéz volt megfejteni vagy előre megjósolni a viselkedését. – 
Nincs olyan időpont, hogy hatvanhat perccel múlt hat óra.  

– Hat perccel múlt hat óra egy hónap hatodik napján, például,  
– És miért nem költöztette el magát Berger? Nincs másik 

iroda, ahol dolgozhatna? – Bonnell beletúrt a tárcájába, és 
előhúzott egy pendrive-ot, s átadta Marinónak.  

– Ez minden? – Marino bedugta a szerkezetet a 
számítógépébe. – A lakás, a bűntett helyszíne, WAV-file-ok?  

– Kivéve azokat a fotókat, amelyeket maga készített, amikor 
ma ott járt.  

– Át kell őket másolnom a fényképezőgépről. De semmi 
fontos nincsen közöttük. Valószínűleg semmi olyasmi nincs 
rajtuk, amit maga ne vett volna észre akkor, amikor a 
helyszínelőkkel ott járt. Berger azt mondta, hogy a hatodik 
emeleten vagyok, és az irodám a hatvanhatodik a sorban. Én azt 
feleltem, persze, és a Jelenések könyvében is benne van.  

– Berger zsidó – jegyezte meg Bonnell. – Ő nem olvasta a 
Jelenések könyvét.  

– Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy ha nem olvasta a 
tegnapi újságot, akkor nem is történt tegnap semmi.  

– Ez egyáltalán nem olyan. A Jelenések könyve nem olyasmi, 
ami megtörtént volna.  

– Hanem olyasmi, ami majd meg fog történni.  
– Valami, ami meg fog történni, az jóslat vagy vágyakozás 

vagy fóbia – felelte Bonnell. – Az nem tény. 
Megcsörrent az asztalon a telefon. 
A férfi felkapta, és beleszólt.  
– Marino.  
– Jaime vagyok. Szerintem itt van mindenki – hangzott fel 

Jaime Berger hangja.  
– Épp most beszéltünk rólad – szólt bele Marino. Közben 

Bonnellt figyelte, képtelen volt nem ránézni. Talán azért, mert 



szokatlanul nagydarab volt ahhoz képest, hogy nő, minden 
szempontból csúcsminőség.  

– Kay? Benton? Mindenki itt van? – kérdezte Berger.  
– Itt vagyunk.  
– Kihangosítalak benneteket – közölte Marino. – Itt van 

velem Bonnell nyomozó a gyilkosságiaktól. – Megnyomott egy 
gombot a telefonján, és letette a kagylót. – Hol van Lucy?  

– A hangárban, előkészíti a helikoptert. Remélhetőleg néhány 
órán belül el tudunk repülni – közölte Berger. – Végre elállt a 
havazás. Ha mindenki belenéz a postájába, két file-t találtok 
benne. Lucy elküldte, mielőtt elindult volna a repülőtérre. 
Marino tanácsát követve a VIFKA elemzői felkapcsolódtak a 
szerverre, amelyik a Toni Darien háza előtti területet pásztázó 
kamera képét rögzíti. Biztosan mindannyian tudjátok, hogy a 
New York-i rendőrség aláírt egy egyezményt több, biztonsági 
kamerákat üzemeltető céggel, így hozzáférhetünk a felvett 
anyagokhoz anélkül, hogy a rendszergazdákat a jelszavak miatt 
zaklatnunk kellene. Az épület, ahol Toni lakott, történetesen 
éppen egy ilyen szolgáltatóhoz tartozik, úgyhogy az elemzők 
hozzáférhettek a videoszerverhez, és átnézték a kérdéses 
felvételeket, az elmúlt hetekre összpontosítva. Összehasonlították 
a képeket néhány, Toniról nemrégen készült fotóval, többek 
között a vezetői engedélyében lévővel, meg a Facebookra és a 
MySpace-re feltöltöttekkel. Érdekes, hogy milyen eredményt 
kaptak. Kezdjük az Egyes számú felvétel elnevezésű file-lal. Én 
már megnéztem, és a másodikat is, és amit láttam, az 
alátámasztja azt az információt, amelyet néhány órával ezelőtt 
kaptam, és amelyet részletesen meg fogunk tárgyalni nemsokára. 
Le kellene töltenetek a videót, és meg kellene néznetek. Szóval 
álljatok neki!  

– Megvan – közölte Benton, de nem tűnt valami 
barátságosnak a hangja. Mostanában soha nem volt az. 



Marino is megtalálta a Berger által elküldött file-t, kinyitotta a 
videót. Bonnell is felállt a székről, és körbesétált, hogy 
megnézhesse ő is. Leguggolt Marino mellé. Hangja nem volt a 
felvételnek, csak a Toni Darien téglaháza előtti forgalomról 
készült képek voltak rajta a Második sugárútról, a háttérben 
taxik, autók, buszok haladtak el. Emberek sétáltak, esős, téli 
időre öltözve, néhányuknál esernyő, és ügyet sem vetettek a 
kamerára, amelyik vette őket.  

– Mindjárt feltűnik Toni. – Berger mindig úgy beszélt, mintha 
ő lenne az irányító, még akkor is, ha normálisan beszélt valami 
átlagos témáról. – Sötétzöld, csuklyás kabát van rajta, a kapucni 
szélén prémmel. Fenn van a fején a kapucni, és fekete kesztyűt 
visel, meg egy piros sálat. Fekete válltáska van nála, fekete a 
nadrágja is, és edzőcipő van a lábán.  

– Szerezzünk egy nagyítást a cipőkről, hogy megállapíthassuk, 
ugyanazok-e, mint amiket ma reggel viselt, amikor megtalálták. 
Asics Gel Kayano márka, fehér, piros világító csíkkal és éllel a 
saroknál. Negyvenegyes méret.  

– Ezen a cipők piszkosfehérek, és van rajtuk valamennyi piros 
szín – jegyezte meg Marino, és közben nagyon is tudatában volt 
annak, milyen közel van hozzá Bonnell. Érezte a nő testéből 
áradó meleget a lábánál és a könyökénél. 

A zöld felsőt viselő személyt hátulról vette a kamera, az arca 
nem volt látható sem amiatt, ahogy a kamerához képest állt, és a 
szőrmés kapucni miatt sem. Az alak jobbra fordult, és felszaladt a 
nedves bejárati lépcsőkön. Már a kezében volt a kulcs, ami azt 
sugallta Marinónak, hogy Toni nagyon előrelátó volt, gondosan 
eltervezett mindent, figyelt a környezetére és a biztonságra. 
Kinyitotta a bejárati ajtót, és eltűnt az épületben. A videón lévő 
időjelző csík szerint délután Öt óra negyvenhét perc volt, 
december 17-e, tegnap. Aztán szünet következett, majd egy másik 
felvétel ugyanarról az alakról a zöld felsőben, itt is a fején volt a 
kapucni, ugyanaz a nagy, fekete táska a vállára vetve. Éppen 



kilépett az épületből, jobbra fordult, és elsétált az esős estébe. Az 
időszalag szerint december 17-én, este hét óra egy perckor.  

– Kíváncsi lennék, hogy – mivel nem látszik az arca – honnan 
tudták az elemzők ott az Adatbázisnál, hogy ki is ez?  

– Én is ezen gondolkoztam – mondta Berger. – De úgy 
hiszem, a korábban készült képek miatt lehetett, amelyeken 
egyértelműen ő van. Azokat is nemsokára megnézhetitek. Az 
adatbázis szerint ez az utolsó felvétel róla, amelyet most itt 
látunk. Ez volt az utolsó alkalom, hogy a kamera felvette be- és 
kifelé az épületből. Úgy tűnik, hazaugrott egy kis időre a 
lakásába, alig egy órát ott volt, aztán elment. A kérdés az, hogy 
hová indult ezután.  

– Én még hozzátenném, hogy az SMS, amelyet Grace Darien 
kapott Toni mobiljáról, nagyjából egy órával azután érkezett, 
hogy a második videofelvétel készült – mondta még Scarpetta. – 
Körülbelül este nyolckor.  

– Hagytam Mrs. Dariennek egy hangüzenetet – szólalt meg 
Marino. – Elkérjük a mobilját, hogy megnézhessük, mi van még 
rajta.  

– Szerintem most nem kellene ebbe nagyon belemennünk, de 
az SMS küldésének ideje és ez a videofelvétel ellentmond annak, 
amit a testet megvizsgálva megállapítottam – közölte Scarpetta.  

– Most egyelőre fókuszáljunk csak a videofelvételekre – felelte 
Berger. – Aztán majd rátérünk a boncolásra. 

Berger ezzel azt mondta, hogy szerinte az elemzők által 
közvetített információ sokkal fontosabb az ügy szempontjából, 
mint az, amit Scarpetta talált. Egyetlen szemtanú egyetlen 
állítása, és Berger már meg is alkotta a véleményét? De persze 
Marino nem ismert minden részletet, csak annyi tudott, 
amennyit Bonnell elmondott neki, és az nem túl sok. Végül 
annyit elárult, hogy ő és Berger beszéltek telefonon, és hogy 
Berger arra utasította őt, hogy senkinek ne mondjon semmit 
arról, amit tárgyaltak. Marino csak annyit tudott kiszedni 



Bonnellből, hogy egy szemtanú információt szolgáltatott, ami 
alapján „kristálytiszta”, hogy Toni lakása nem köthető a 
gyilkossághoz.  

– Ahogy nézem ezt a felvételt – kezdte Marino –, az jutott 
eszembe megint, hogy mi történhetett Toni kabátjával. A zöld 
felső nincs a lakásában, és nem is került elő.  

– Ha valaki elvette a mobilját, akkor az a személy küldhetett a 
nevében üzenetet bárkinek, aki benne van Toni telefonjában, így 
az anyjának is – ütötte tovább a vasat Scarpetta. – Ahhoz nem 
kell jelszó, hogy valaki elküldjön egy szöveges üzenetet. Csak az 
kell, hogy nálad legyen annak a telefonja, akiről el akarod hitetni, 
hogy az SMS-t küldte – jelen esetben Toni Dariené. Ha valaki 
magához vette a lány telefonját, és átnézte a kapott és elküldött 
üzeneteit, képet kaphatott arról, hogy milyen stílusú üzenetet kell 
küldenie, ha be akar csapni valakit, és azt akarja elhitetni, hogy 
Toni még élt a múlt éjjel, pedig már halott volt.  

– Tapasztalatom szerint a gyilkosságok általában nem ilyen 
részletesen kidolgozottak és okosan kiterveltek, mint ahogy 
beállítja – közölte Berger. 

Marino nem hitt a fülének. Berger most azt mondta 
Scarpettának, hogy ez itt nem egy Agatha Christie-regény, hogy 
ez nem egy átkozott rejtélyes gyilkosság.  

– Általában én mondanám pontosan ezt – felelte Scarpetta, és 
a legkisebb jelét sem mutatta, hogy dühös vagy megbántott 
volna. – De Toni Darien megölése minden, csak nem átlagos.  

– Megpróbáljuk kideríteni, lokalizálni, hogy honnan érkezett 
az SMS – szólt bele Marino. – Csak ennyit tehetünk. Ehhez 
jogunk van, mivel eltűnt a mobil. Egyetértek. És ha valaki 
megszerezte, és ő küldte Toni Darien anyjának az üzenetet? 
Lehet, hogy túl messzire megyek, de honnan tudhatnánk 
biztosan? – Marino hirtelen azt kívánta, bárcsak ne mondta 
volna azt, hogy „messzire megyek”. Úgy hangzott, mintha 
kritizálná Scarpettát, vagy kételkedne benne.  



– Ahogy elnézem ezt a felvételt, én is felteszem a kérdést. 
Honnan tudhatnánk biztosan, hogy a zöld kabátos valaki Toni 
Darien? – Benton volt az. – Nem lehet látni az arcát. Egyik 
felvételen sem.  

– Csak annyit, hogy valószínűleg fehér ember. – Marino 
visszatekerte a felvételt, hogy újra megnézze. – Látom az állát, 
egy picit az arcából, de a többit takarja a kapucni, és nem fordul a 
kamera felé. Az meg hátulról veszi őt, az alak meg lefelé néz, 
ahogy megy. Akkor is, amikor belép a házba, és akkor is, amikor 
elmegy.  

– Ha kinyitjátok a második file-t, amit Lucy küldött Kettes 
számú felvétel címen, láthattok egy csomó állóképet, amelyeket 
korábbi felvételekből szedtünk ki – mondta Berger. – Vannak 
közöttük olyanok, amelyek napokkal ezelőtt készültek, ugyanaz a 
kabát, ugyanaz az alak, csak ezeken jól látszik Toni arca. 

Marino becsukta a kinyitott file-t, majd kinyitotta a 
másodikat. Rákattintott a diavetítés parancsra, és elkezdte nézni 
a Toniról a ház előtt készült fotókat, ahogy bemegy és kijön. 
Mindegyiken élénk színű piros sálat viselt, és azt a zöld kabátot a 
prémes szélű csuklyával, csak azokon a képeken nem esett az eső, 
ezért a lány nem húzta a fejére a csuklyát. Sötétbarna haja lazán a 
vállára hullott. Több képen is futáshoz használt speciális nadrág, 
másokon farmer vagy nadrág volt rajta, és egyiken olívazöld és 
barna egyujjas kesztyű. Egyiken sem viselt fekete kesztyűt, és 
nem volt nála nagy, fekete válltáska. Minden alkalommal gyalog 
volt, kivéve egyet, amikor esett az eső, és a kamera rögzítette, 
ahogy beszáll egy taxiba.  

– Ez egyezik azzal, amit a szomszéd mondott nekem – szólalt 
meg Bonnell, miközben hozzáért Marino karjához, immár 
harmadik alkalommal, éppenhogy csak, de azért pokoli jól 
érezhetően. – Ez az a kabát, amelyről a szomszéd beszélt – 
folytatta. – Elmesélte, hogy a lányon zöld, kapucnis kabát volt, és 
a kezében vitte a postáját, amelyet valószínűleg előtte vehetett ki 



a postaládából, amikor bejött az épületbe délután öt 
negyvenhétkor. Feltételezem, hogy kulccsal kinyitotta a 
levélszekrényt, kivette, ami benne volt, aztán felment a lépcsőn, 
ekkor látta meg a szomszéd. Aztán Toni bement a lakásába, és 
letette a postáját a konyhapultra, oda, ahol ma reggel 
megtaláltam, amikor a helyszínelőkkel ott jártam. A postája 
érintetlen volt, nem nyitotta ki.  

– Akkor is rajta volt a kapucni, amikor odabenn volt az 
épületben? – kérdezte Scarpetta.  

– A szomszéd erre nem tért ki. Csak annyit mondott, hogy 
kapucnis, zöld kabát volt rajta.  

– Graham Tourette-nek hívják a szomszédot – jegyezte meg 
Marino. – Le kell ellenőriznünk, és a házmestert, Joe Barstow-t 
is. Egyiküknek sincsen priusza, kivéve néhány közlekedési 
szabálysértést, elsőbbségadás elmulasztása, lejárt regisztráció, 
törött hátsó lámpa meg ilyesmik. De egyik miatt sem történt 
letartóztatás. Az épületben mindenkinek utánanézettem az 
adatbázisban.  

– Graham Tourette azt mesélte nekem, hogy ő és férfi 
partnere tegnap este színházban voltak, mert valaki adott nekik 
két jegyet az Átkozottakra – mondta Bonnell. – Úgyhogy 
megkérdezném dr. Wesley-t, hogy...  

– Teljesen valószínűtlen – szakította félbe Benton –, hogy egy 
homoszexuális férfi követte el ezt a gyilkosságot.  

– Én egyujjas kesztyűt sem láttam a lakásban – közölte 
Marino. – És ott sem volt, ahol a holttestet megtalálták. És a lány 
nem viselt fekete kesztyűt sem, és fekete válltáska sem volt nála.  

– Véleményem szerint ez egy szexuális indíttatású gyilkosság 
– mondta Benton, mintha Marino nem is lenne ott.  

– Vannak jelei szexuális erőszaknak, talált ilyesmit a boncolás 
során? – érdeklődött Berger.  

– Vannak sérülések a genitáliákon – felelte Scarpetta. – 
Horzsolások, pirosodás, valamiféle behatolás, bántalom jelei.  



– Ondó?  
– Azt nem láttam. De majd kiderül, hogy mit talál a labor.  
– Én elfogadom azt a feltevést, amit a Doki mond, hogy a tett 

helyszíne és talán maga a gyilkosság is megrendezett volt – 
közölte Marino. Még mindig lelkiismeret-furdalása volt a 
„messzire megyek” kifejezés miatt, ami nem olyan régen 
kicsúszott a száján, és remélte, Scarpetta nem gondolja úgy, hogy 
ezzel bármit is mondani akart volna. – Ha így lenne, akkor 
mégiscsak lehetne egy meleg fickó, nem, Benton?  

– Az alapján, amit tudok, Jaime – folytatta Benton, megint 
csak Bergernek válaszolva Marino helyett –, azt gyanítom, hogy 
elrendezték az egészet, azzal a céllal, hogy elfedjék a bűntett 
valódi természetét és indítékát, azt, hogy mikor követték el a 
gyilkosságot, és hogy milyen kapcsolat lehet az áldozat és a 
támadója között. Ebben az esetben minden azért történt, hogy 
sikerüljön elkerülni a lelepleződést. Akárki is tette ezt, retteg 
attól, hogy elkapják. És újra csak megismételni tudom, hogy ez a 
gyilkosság szexuális indíttatású.  

– Akkor szerinted nem egy ismeretlen gyilkolt – mondta 
Marino, de Benton nem is válaszolt.  

– Ha mindaz, amit a szemtanú mondott, igaz, akkor nekem 
úgy tűnik, hogy pontosan így áll a helyzet – mondta Bonnell 
Marinónak, újra megérintve a férfit. – Nem hinném, hogy itt 
most olyasvalakiről van szó, akivel a lány járt, talán még nem is 
olyasvalakiről, akivel egyáltalán találkozott korábban.  

– Be kell hoznunk ezt a Tourette fickót, hogy kihallgathassuk. 
Es a házmestert is – tette hozzá Berger. – Mindkettejükkel 
beszélni akarok, főleg az utóbbival, Joe Barstow-val.  

– Miért főleg Barstow-val? – akarta tudni Benton, és kissé 
dühösnek tűnt. 

Lehet, hogy Benton és a Doki összezördültek. Marinónak 
fogalma sem volt, hogy mi van kettejükkel, hetek óta nem 
találkozott velük, de már belefáradt abba, hogy strapálja magát, 



és kedves legyen Bentonnal. Már túl öreg volt hozzá, hogy 
állandóan lekezeljék.  

– Ugyanazt az információt kaptam a Valós Idejű Felvételek 
Központi Adatbázisától, mint Marino. Esetleg észrevetted, mi áll 
a jelentésben Barstow eddigi munkahelyeiről? – érdeklődött 
Berger Marinótól. – Néhány egyenruhás meló, volt taxisofőr meg 
pincér, csapos. 2007-ig egy taxitársaságnál dolgozott. Sok 
mindent csinál az iskola mellett. A Manhattan Főiskolára jár, az 
elmúlt évben hol igen, hol nem, attól függ, honnan nézzük. 

Bonnell felállt, felcsapott egy jegyzetfűz etet, miközben 
Marino mellett állt. 

– Próbálja megszerezni a diplomát videoművészet és 
technológia szakon. Basszusgitározik, régebben egy zenekarban 
is játszott, szeretne rockkoncerteken fellépni, és a mai napig 
várja a nagy áttörést a zenei életben. 

Miközben Bonnell a jegyzeteit olvasta, a combja hozzáért 
Marinóhoz. 

– Mostanában félállásban dolgozik egy digitális produkciókat 
gyártó cégnél – folytatta a nő. – Mindenfélét csinál, főleg 
papírmunkát, fut ide-oda, bár ő produkciós asszisztensnek nevezi 
magát. Én viszont csak kifutófiúnak hívnám. Huszonnyolc éves. 
Körülbelül tizenöt percig beszélgettem vele. Azt állította, csak 
annyira ismerte Tonit, amennyire a ház ügyei miatt szükséges 
volt, és – idézem – soha nem randizott vele, de már gondolkozott 
azon, hogy el kellene hívnia. 

– Egyenesen megkérdezte tőle, hogy randiztak-e, vagy hogy 
felmerült-e benne a randi gondolata? – kérdezte Berger. – Vagy 
magától beszélt erről? 

– Magától. És arról is, hogy már napok óta nem látta. Azt 
mondta, hogy a lakásában volt tegnap egész éjjel, rendelt egy 
pizzát, és tévét nézett, mert olyan pocsék volt az idő, és fáradt 
volt. 

– Vagyis felkínált egy csomó alibit – jegyezte meg Berger. 



– Juthatnánk erre a megállapításra is, de ez nem ritka az ilyen 
esetek során. Mindenki azt hiszi, hogy ő is gyanúsított. Vagy ha 
másért nem, van valami az életükben, amit nem akarnak 
megosztani velünk – felelte Bonnell, miközben lapozgatott a 
jegyzetfüzetben. – Barátságos valakinek írta le a lányt, olyannak, 
aki nem panaszkodott sokat, és szerinte nem volt az a bulizós 
típus, és nem is hozott ide a lakásába – és megint idézek – sok 
pasast. Észrevettem, hogy a fickó eléggé ki van borulva és meg 
van ijedve. Nem hinném, hogy még most is taxisofőr lenne – 
tette hozzá.  

– Ezt még nem tudjuk biztosan – felelte Berger. – És azt sem, 
hogy nem fér-e hozzá taxikhoz baráti szívességből. Nem fizet 
adót például, mint a szabadúszó taxisok, főleg manapság.  

– A piros sál hasonlónak tűnik ahhoz, amelyet levettem Toni 
nyakából – közölte Scarpetta, és Marino elképzelte, ahogy 
Bentonnal ül valahol egy számítógép előtt, valószínűleg a Central 
Parktól nyugatra lévő lakásukban, nem messze a CNN-től. – 
Egyszínű, élénkpiros sál, valami modern anyagból készült, ami 
vékony ugyan, de nagyon meleg.  

– Ilyennek tűnik az is, amit a felvételen visel – mondta 
Berger. – Úgy néz ki, hogy ezek a videofelvételek és az anyja 
mobiljára küldött SMS azt támasztják alá, hogy tegnap életben 
volt, amikor elhagyta az épületet este hét óra egy perckor, és egy 
órával később is élt, körülbelül nyolc órakor. Kay, valamit 
mondott arról, hogy esetleg nem ért ezzel egyet; hogy a felvételek 
dacára más a halál beálltának ideje.  

– Úgy gondolom, hogy a lány nem élt már tegnap este. – 
Scarpetta hangja határozottan csengett, mintha az, amit 
mondott, nem kellene, hogy meglepetést okozzon senkinek..  

– Akkor mit láttunk az előbb? – kérdezte Bonnell, és 
összeráncolta a homlokát. – Egy csalót? Valakit, aki Toni kabátját 
viselte, úgy lépett be az épületbe? Akinek kulcsa is volt?  



– Kay? Csak hogy tisztán lássunk. A felvétel után mi a 
véleménye? – kérdezte Berger.  

– A véleményem a holttest vizsgálatán alapszik, nem pedig a 
felvételekén – felelte Scarpetta. – És a halál utáni változások, 
főleg a hullamerevség és a hullafoltok a halál sokkal korábbi 
bekövetkeztére utalnak. Nem a tegnap éjszakára. Akár olyan 
korai időpontra is, mint a kedd.  

– Kedd? – szólt közbe Marino csodálkozva. – Tegnapelőtt?  
– Szerintem Toni valamikor kedden szenvedte el a fejsérülést, 

valószínűleg délután, több órával azután, hogy megevett egy 
csirkés salátát – mondta Scarpetta. – A gyomortartalom 
részlegesen megemésztett salátából, paradicsomból és 
csirkehúsból állt. Miután fejbe csapták, és a lány meghalt, szép 
lassan leállt az emésztés. Szerintem eltartott egy ideig, 
valószínűleg egy órát vagy akár tovább is. Mindezt a testének a 
sérülésekre adott válaszaira alapozom.  

– Volt a hűtőszekrényében saláta és paradicsom – idézte fel 
Marino. – Tehát lehet, hogy az utolsó étkezését a lakásában 
ejtette meg. Biztos vagy abban, hogy ez nem lehetett az elmúlt 
este, amikor ott volt körülbelül egy órán keresztül? A most látott 
két felvétel között eltelt időszakban? 

– Ennek lenne értelme – jegyezte meg Bonnell. – Evett, aztán 
néhány órával később, kilenc vagy tíz órakor elment futni, és 
megtámadták.  

– Ennek semmi értelme. Amikor megvizsgáltam a testet, 
olyasmiket láttam, amik arra utalnak, hogy Toni nem volt életben 
tegnap este, és az sem valószínű, hogy a tegnapi nap folyamán 
életben lett volna – hangzott fel Scarpetta nyugodt hangja. 

Szinte soha nem tűnt izgatottnak vagy csípősnek, és soha nem 
játszotta az eszét, pedig az egyszer biztos, hogy minden oka 
meglett volna rá. Az évek alatt, miközben Marino együtt 
dolgozott vele, az egyik vagy másik városban felépített karrierje 
során mindig azt tapasztalta, hogy ha Scarpetta mondott valamit 



egy holttestről, az igaznak bizonyult. Tehát nem volt semmi 
értelme a dolognak. 

– Oké. Még rengeteg mindent meg kell beszélnünk – mondta 
Berger. – Egyszerre csak egy dologgal foglalkozzunk. Most csak 
azzal, amit ezeken a felvételeken láttunk az előbb. Egyelőre 
feltételezzük, hogy az az alak, akit a videón láttunk, nem egy 
csaló, hanem Toni Darien, és hogy ő SMS-ezett az anyjának 
tegnap este. 

Berger nem vette meg, amit Scarpetta mondott. Azt hitte, 
hogy Scarpetta téved, és – hihetetlen módon – Marino is 
kételkedett. Az is megfordult a fejében, hogy Scarpetta szép 
lassan elhitte a saját magáról kialakult legendát, és tényleg azt 
hiszi, hogy bármire megtalálja a választ, és az soha nem téves. Mi 
is az a kifejezés, amelyet a CNN állandóan használ? A Scarpetta-
faktor. Egy fenét, gondolta Marino. Már látott ilyet, hogy valaki 
elkezdi elhinni, amit a sajtó róla terjeszt, és nem a való világban 
él, mindent rosszul tesz, és bolondot csinál magából.  

– A kérdés az – folytatta Berger –, hogy hol volt Toni, miután 
elhagyta az épületet.  

– Nem dolgozott – jegyezte meg Marino, miközben 
megpróbált visszaemlékezni arra, vajon Scarpetta követett-e el 
olyan hibát, ami miatt kétségbe vonhatták szakmai tudását, hogy 
volt-e olyan esete a bíróság előtt, ahol tévedett. 

De egyetlen esetet sem tudott felidézni. Persze a Doki 
régebben nem volt híres, és nem lehetett állandóan a tévében 
látni.  

– Kezdjük el a munkát, kezdjük a High Roller Lanesszel. – 
Berger hangja erőteljesen áradt a kihangosítón keresztül. – 
Marino, kezdjük veled és Bonnell nyomozóval. 

Marino csalódottságot érzett, amikor Bonnell felállt, és az 
asztal másik oldalára ment. A férfi olyan mozdulatot tett, mintha 
inna, utalva a diétás kólára. Újfajta érzései támadtak, ahogy a 
nőre nézett. Feltűnt neki, hogy kipirult Bonnell arca, fénylik a 



szeme, és hogy milyen energikusnak tűnik. A karja még most is 
érezte a nőt, bár az már eltávolodott tőle, érezte a kemény, izmos 
idomokat, ahogy Bonnell nekidőlt, és elképzelte, hogy milyen 
lenne vele. Marino olyan tettre kész volt, amilyen már nagyon 
régóta nem. Bonnellnek tudnia kellett, hogy mit csinál, amikor 
nekidörgölőzött.  

– Először hadd írjam le a helyet, mert nem egy tipikus tekéző 
– közölte Marino a többiekkel.  

– Inkább olyan, amilyenek Vegas mellett vannak – folytatta 
Bonnell, kinyitva egy papírzacskót. Kivett belőle két diétás kólát, 
az egyiket átnyújtotta a férfinak. A pillantásuk a másodperc 
töredékére összetalálkozott, felszikrázott a szemük.  

– Rendben – mondta Marino, és kinyitotta a dobozt. A kóla 
felhabzott, majd kifutott, lecsöpögött az asztalára. Letörölte a 
folyadékot néhány papírlappal, aztán a nadrágjába törölte a 
kezét. – Egyértelműen a menő tekézők járnak oda. Neonfények, 
képernyők, bőrkanapék és csicsás előtér, hatalmas tükrökkel a 
bárnál. Vagy húsz pálya, biliárdasztalok. Elvárják, hogy kiöltözz. 
Nem mehetsz csak úgy be, szakadtan. 

Marino tavaly júniusban elvitte oda Georgia Bacardit, hogy 
megünnepeljék a hathónapos évfordulójukat. Nem volt 
valószínű, hogy tizenkettedik is lesz. Legutoljára ennek a 
hónapnak az első hétvégéjén látták egymást. A nő nem akarta a 
szexet, és vagy tízfajta módon próbálta Marino tudomására 
hozni, hogy felejtsék el a dolgot. Nem érezte jól magát, túl fáradt 
a baltimore-i rendőrségnél végzett munkája pontosan olyan 
fontos, mint a férfié, hőhullámai vannak, Marino életében 
vannak más nők is, és ebből neki, Bacardinak elege van. Ott van 
Marinónak Berger, Scarpetta, még Lucy is. Bacardit is 
beleszámolva, Marinónak négy nő volt az életében, mégis 
november 7-én szexelt utoljára. És az majdnem hat átkozott hete 
volt.  



– Nagyon szép az a hely, és a nők is, akik várnak rád, míg 
tekézel – folytatta. – Sok közülük próbál bekerülni a médiába, 
modell akar lenni. Meglehetősen elit az ügyfélkör, a falakon 
mindenhol híres emberek fotói, még a mosdókban is, legalábbis a 
férfimosdóban. Maga látott ilyesmit a nőiben? – kérdezte 
Bonnellt. 

Az vállat vont, levette a blézerét, nehogy Marinónak bármiféle 
kétsége is lehessen afelől, mit visel alatta. És Marino jól meg is 
nézte. Illetve nyíltan megbámulta.  

– A férfimosdóban volt egy kép Hap Juddról – tette még 
hozzá Marino, mert Bergert érdekelhette a dolog. – Persze nem a 
tisztelet legjobb megnyilvánulása, ha egy piszoár fölött lóg 
valakinek a képe.  

– Tudni lehet, hogy a fickó mikor volt ott, és hogy gyakran jár-
e oda? – Ez Berger kérdése volt.  

– Ő és még egy csomó más híresség, akik a városban laknak, 
ha forgatnak errefelé, be-betérnek – mondta Marino. – A High 
Roller Lanes belül olyan, mint valami steak-vendéglő. Hap Judd 
fotója tavaly nyáron készülhetett. De akikkel beszéltem, azok 
közül senki nem emlékezett rá pontosan. Volt ott néhányszor, de 
nem gyakori vendég. 

– Mitől olyan népszerű az a hely? – kérdezte Berger. – Nem is 
gondoltam volna, hogy egy tekepályán ennyi celeb tobzódhat. 

– Tekézzünk a sztárokkal. Még soha nem hallottatok róla? 
– Nem. 
– Sok híresség tekézik, de a High Roller Lanes egy népszerű 

szórakozóhely – folytatta Marino, és a gondolatai vánszorogtak, 
mintha minden vér kifutott volna a fejéből, egyenesen lefelé. – A 
tulajnak több étterme, szórakoztatóközpontja is van Atlantic 
Cityben, Indianában, Dél-Floridában, Detroitban, Louisianában. 
Egy Freddie Maestro nevű fickó, öreg, mint Matuzsálem. Az 
összes celeb vele fotóztatta le magát, úgyhogy biztosan sok időt 
tölt itt, a városban. 



Erőszakkal szakította el a tekintetét Bonnelltől, hogy jobban 
tudjon koncentrálni. 

– A lényeg az, hogy az ember soha nem tudhatja, kivel fut 
össze, erre akarok kilyukadni. Talán ezért is volt olyan vonzó 
olyasvalaki számára, mint Toni Darien. Pénzt akart keresni, és 
ott szép borravalókat adnak. És azért is dolgozott ott, hogy 
kapcsolatokat építsen, hogy kihalásszon magának valakit. És a 
legjobb időben volt a műszakja. Éjszaka, általában hatkor 
kezdett, és egészen zárásig, hajnali kettőig dolgozott, csütörtöktől 
vasárnapig. És vagy gyalog ment munkába, vagy taxival. Nem 
volt kocsija. 

Marino belekortyolt a diétás kólába, és az ajtó melletti falon 
lévő fehér táblára összpontosította a figyelmét. Berger és az ő 
fehér színű táblái, minden kódszínekkel ellátva. Azok az ügyek, 
amelyek készen álltak a tárgyalásra, zöld színűek voltak, azok, 
amelyek nem, azok kékek, a tárgyalások dátumai vörösek, a 
szexuális indíttatású ügyek feketék. Most ez volt biztonságos, ha 
a fehér táblát bámulja. Úgy jobban tud gondolkodni.  

– Miféle halászatról beszélünk? – Megint Berger kérdezett.  
– Én úgy hiszem, hogy egy ilyen drága helyen valószínűleg az 

ember mindent megkap, amit csak akar – közölte Marino. – És a 
lány talán a rossz emberbe futott bele.  

– De az is lehet, hogy a High Roller Lanesnek semmi köze az 
egészhez. Lehet, hogy teljesen független attól, ami a lánnyal 
történt. – Bonnell csak kimondta, amit gondolt, és valószínűleg 
épp ezért nem érdekelték nagyon a fotók, vagy az, hogy mi ment 
a hatalmas kivetítőkön a pályák fölött. És nem érdekelték a 
gazdagok és a hírességek. 

Bonnell meg volt győződve róla, hogy Toni Darient találomra 
ölhették meg, hogy egy ragadozó áldozata lett, egy 
sorozatgyilkosé, aki éppen portyázott. A lány futáshoz volt 
öltözve, de nem kocogott, csak rossz helyen volt rossz időben. 
Bonnell azt mondta Marinónak, hogy majd jobban megérti, ha 



meghallgatta azt a felvételt, amit a rendőrség rögzített a 911-es 
segélyhívásról.  

– Még mindig nem tudunk semmit a lány laptopjáról és 
mobiljáról? – kérdezte Scarpetta.  

– És a tárcájáról és pénztárcájáról sem – emlékeztetett 
Marino mindenkit. – Úgy néz ki, hogy azok is eltűntek. 
Nincsenek a lány lakásában. És ott sem, ahol a holttestet 
megtalálták. Arra is kíváncsi lennék, hol van a kabátja és az 
egyujjas kesztyűje.  

– A hiányzó dolgok hollétére fényt deríthet a 911-es hívás, az 
információ szerint, amit Bonnell nyomozó kapott – közölte 
Berger. – Amit egy szemtanú mondott. Toni valószínűleg beszállt 
egy taxiba, és valami oknál fogva azok a dolgok nála voltak, mert 
nem kocogni ment. Valami mást akart elintézni, talán valahová 
be akart ugrani, és csak utána akart elmenni futni.  

– És mi a helyzet a laptophoz és a telefonhoz tartozókon kívül 
az egyéb töltőkkel? Találtak valamilyet a lány lakásában? – 
kérdezte Scarpetta.  

– Én csak ennyit láttam, amit elmondtam – felelte Marino.  
– Na és mi a helyzet az USB-csatlakozóval például? Volt arra 

utaló jel, hogy rendelkezett olyan szerkentyűvel, amit tölteni kell, 
mint mondjuk az órát, amit viselt? – kérdezte Scarpetta. – 
Valamiféle adatgyűjtő eszközt találtunk a lányon, egy BioGraph 
nevű szerkezetet. De sem Lucy, sem én nem találtunk semmi erre 
vonatkozót az interneten.  

– Hogy lehet az, hogy van egy ilyen elnevezésű óra, és nincsen 
róla semmi a neten? Valakinek csak el kellett adnia, nem? – 
kérdezte Marino.  

– Nem szükségképpen. – Benton mindig úgy felelt 
Marinónak, hogy vagy ellentmondott, vagy lenéző volt. – Nem, 
ha még kutatási vagy fejlesztési fázisban van, vagy titkos a 
projekt.  



– Tehát lehet, hogy a kibaszott CIA-nek dolgozott – vágott 
vissza Marino. 

 



6. 

Ha a gyilkosságot egy hírszerző szervezet követte el, akkor bárki 
is volt a felelős érte, biztosan nem hagyta volna Toni csuklóján az 
adatgyűjtő szerkezetet. 

Benton ezt azon az élettelen hangon közölte, amit akkor 
szokott használni, ha olyasvalakivel beszélt, akit igazán nem 
kedvelt. Száraz stílusban, kissé gúnyosan beszélt, ami Scarpettát 
a kiszáradt talajra emlékeztette, miközben a kanapén ült a 
vendégszobában, amelyet irodává alakított a lakás végében, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra.  

– Csak porhintés, hogy rávegyen bennünket arra, hogy egy 
bizonyos dologra gondoljunk. Más szóval megrendezett – 
hangzott fel Marino hangja Benton számítógépének 
hangszórójából. – Csak reagálok arra a felvetésedre, hogy esetleg 
ez valamiféle titkos projekt. 

Benton érzéketlenül hallgatta a bőrfotelből. Mögötte az egész 
falat betöltötték a keménykötésű könyvek, témakör szerint 
rendezve. Sok közülük első kiadás volt, és voltak nagyon régiek 
is. Marino bosszankodni kezdett, és végül dühbe gurult, mert 
Benton miatt hülyének érezte magát, és minél többet beszélt, 
annál inkább annak is hangzott. Scarpetta pedig azt kívánta, 
bárcsak ezek ketten abbahagynák végre a kisfiús vetélkedést.  

– Nos, akkor menjünk tovább ezen az úton. Lehet, hogy azt 
akarták, hogy megtaláljuk az órát, mert a rajta levő adatok 
félrevezetnek minket – folytatta Marino. 

–  Ki? – kérdezte Benton kifejezetten bántó hangon. 
Marino már nem érezte úgy, hogy joga lenne megvédeni 

magát, Benton pedig már nem tett úgy, mintha megbocsátott 
volna neki. Olyan volt az egész, mintha az, ami másfél évvel 
ezelőtt Charlestonban történt, csak kettejükre tartozna, és 



Scarpettának többé már nem lenne köze hozzá. A támadások 
utáni tipikus helyzet alakult ki: már nem ő volt többé az áldozat. 
Hanem mindenki más. 

– Nem tudom, de az az igazság, hogy nem kellene semmit 
figyelmen kívül hagyni. – Marino támadó hangja betöltötte 
Benton körül az aprócska teret. – Minél tovább csinálja az ember 
ezt, annál jobban megtanulja, hogy nyitott legyen mindenre. És 
ebben az országban mostanában egy csomó szar dolog van, 
terrorizmus, ellenterrorizmus, kémkedés, ellenkémkedés, az 
oroszok, az észak-koreaiak, akárki. 

– Szeretném, ha lezárnánk ezt a CIA-javaslatot – közölte 
Berger komolyan, mert amilyen fordulatot a párbeszéd vett, az 
kikezdte a türelmét. – Semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy itt 
valami szervezett, politikai indíttatású bűntettről lenne szó, vagy 
hogy az egésznek köze lenne a terrorizmushoz vagy a 
kémkedéshez. Igazából pont az ellenkezőjére van számos 
bizonyíték. 

– Szeretnék kérdezni arról, hogyan helyezkedett el a holttest 
ott, ahol megtalálták – szólalt meg Bonnell, halkan, de 
magabiztosan. Néha kissé eltorzult a hangja, alig lehetett hallani. 
– Dr. Scarpetta, talált arra utaló nyomot, hogy a holttestet a 
karjainál fogva vonszolták vagy húzták volna? Mert nagyon 
furcsának találom a test pozícióját. Szinte már nevetséges, 
mintha csak a „Hava Nagilá”-t táncolná, a lábai békaszerűen 
meghajlottak, a két karja egyenesen felfelé meredt. Tudom, ez 
biztosan furcsán hangzik, de ez merült fel bennem, amikor 
legelőször megláttam. 

Benton a számítógépén lévő fotókra pillantott, amelyek a 
holttest megtalálásának helyszínén készültek, aztán válaszolt, 
még mielőtt Scarpetta felelni tudott volna. 

– A holttest olyan helyzetben volt, ami megalázta és 
kigúnyolta. – Benton rákattintott néhány fotóra. – Olyan 
szemléltető helyzetben volt, ami szexuális megvetést 



szándékozott kifejezni, és sokkolni akart. Nem történt erőfeszítés 
arra, hogy elrejtsék a holttestet. Sőt pontosan az ellenkezője 
történt. Elrendezték. 

– És az elmondottakon kívül nincsen semmiféle bizonyíték 
arra, hogy a holttestet vonszolták volna. – Scarpetta is válaszolt 
Bonnell kérdésére. – Nem voltak utólagos horzsolások, nem 
találtam sérüléseket a csuklóján, de ne feledje, hogy a teste már 
nem reagálhatott a sérülésekre. Nem keletkezhettek rajta 
sérülések, ha a halál után ragadták meg a csuklóját. Általában 
véve a holttesten viszonylag kevés volt a sérülés, kivéve a fejét.  

– Oké, tegyük fel, hogy a lány már egy ideje halott volt. –
Berger szólalt meg, erőteljes hangja a sima, fekete hangszóróból 
jött, amelyet Benton a konferenciabeszélgetéseknél használt. – 
Úgy gondolom, hogy van rá valami magyarázat.  

– A magyarázat, amit tudunk, történetesen az, ami egy 
holttesttel történik a halál után – felelte Scarpetta. – Hogy 
milyen hamar hűl ki, az, ahogy a már nem keringő vér a 
gravitációs hatás miatt lesüllyed bizonyos területekre, és hogy 
milyen mintázatot ad; attól, hogy az izmok jellegzetes módon 
merevednek meg, ahogy az adenozin-trifoszfát mennyisége 
csökken.  

– De azért lehetnek kivételek – jegyezte meg Berger. – 
Megállapították, hogy a halál beálltával kapcsolatos jelenségek 
nagymértékben eltérhetnek, attól függően, hogy a személy mit 
csinált a halála előtt, no meg az időjárási körülmények, a 
testtömeg is befolyásolja, és az is, hogy az áldozat hogyan volt 
felöltözve, sőt még az is, hogy miféle orvosságokat szedett. Nem 
így van?  

– A halál beálltának megállapítása egzakt tudomány. –
Scarpetta egyáltalán nem volt meglepve azon, hogy Berger így 
megtámadta. 

Ez megint egy olyan szituáció volt, amikor az igazság 
mérhetetlenül nehezebbé tette a dolgokat.  



– Akkor az is a lehetőségek közé tartozik, hogy lehettek olyan 
körülmények, amelyek megmagyarázhatják, hogy a Toni 
Dariennél beálló hullamerevség és a hullafoltok miért ilyen 
előrehaladottak – mondta Berger. – Például ha nagyon sok 
energiát használt fel, kocogott vagy éppen rohant a támadója 
elől, mielőtt az hátulról fejbe csapta. Nem lehet ez magyarázat 
arra, hogy a hullamerevség ilyen szokatlanul gyorsan ment 
végbe? Amit hullagörcsnek hívunk?  

– Nem – felelte Scarpetta. – Mert Toni nem halt meg azonnal, 
miután azt az ütést a fejére mérték. Egy darabig még élt, de 
képtelen volt mozogni. Teljesen meg volt fosztva a 
cselekvőképességétől, gyakorlatilag kómában volt, és haldoklott.  

– De ha objektíven nézzük a dolgokat – szólt Berger, mintha 
csak kétségbe vonná, hogy Scarpetta így tesz –, a hullafoltok 
például nem mondják meg pontosan, hogy mikor halt meg. 
Nagyon sok változó befolyásolhatja őket.  

– A hullafoltok nem mondják meg pontosan, hogy a lány 
mikor halt meg, de egy hozzávetőleges időt megadnak. 
Ugyanakkor egyértelműen arról árulkodnak, hogy a lányt 
elmozdították a halála után. – Scarpetta kezdte úgy érezni, 
mintha a tanúk padján állna. – Valószínűleg ez akkor történt, 
amikor a parkba szállították, és valószínűsíthető, hogy az, aki ezt 
tette, nem ismerte fel, hogy ha olyan pozícióba rendezi a lány 
karjait, ahogy megtette, az összeegyeztethetetlen lesz minden 
mással. A két kar nem volt a lány feje fölé emelve, miközben a 
hullafoltok kialakultak, inkább közel voltak az oldalához, 
tenyérrel lefelé. Azonkívül nincsen semmiféle bevágás, és a 
ruhája sem hagyott nyomot, de van egy fehér folt az órája szíja 
alatt. Ez arra utal, hogy a csuklóján volt akkor, amikor a 
hullafoltok kialakultak és állandósultak. Gyanítom, hogy a halála 
után legalább tizenkét órán keresztül teljesen meztelen volt, csak 
az óra volt rajta. Még a zokni sem volt a lábán, mert az elasztikus 
anyagból készült, és hagyott volna nyomot. Amikor aztán 



felöltöztették, a holttestét elszállították a parkba, és a zoknikat 
nem a megfelelő lábra húzták. 

Mesélt a többieknek az anatómiailag megtervezett 
futózoknikról, majd hozzátette, hogy gyakran előfordul, hogy 
amikor a támadó felöltözteti az áldozatát a gyilkosságot 
követően, árulkodó nyomokat hagy maga után. Gyakran követ el 
hibákat. Például a ruha ki van csavarodva vagy ki van fordítva. 
Vagy – mint ebben az esetben is – figyelmetlenségből összekeveri 
a jobbot és a balt.  

– És miért hagyta a holttesten az órát? – kérdezte Bonnell,  
– Akárki is vetkőztette le, nem találta fontosnak. – Benton a 

helyszíni fotókat nézte a képernyőn, ráközelítve a BioGraph órára 
Toni bal csuklóján. – Ha valaki leveszi az ékszereket – kivéve, ha 
szuvenírekre vadászik –, annak nincs akkora szexuális töltete, 
mint ha a ruhát veszi le, hogy feltáruljon a csupasz hús. De 
minden azon múlik, hogy mi minősül szimbolikusnak vagy 
erotikusnak az elkövető számára. És bárki is foglalatoskodott a 
lány holttestével, nem sietett. Nem kellett sietnie, ha nála volt a 
holttest másfél napig.  

– Kay, kíváncsi lennék, hogy volt-e olyan esete valaha, amikor 
valaki csak nyolc órája volt halott, de úgy tűnt, mintha majdnem 
ötször annyi ideje lenne az? – Berger elszánt volt, és megtett 
minden tőle telhetőt, hogy irányítsa a másikat.  

– Csak olyan esetekben, amikor a rothadás drámaian 
felgyorsult, mint például forró, trópusi vagy szubtrópusi 
környezetben – felelte Scarpetta. – Amikor Dél-Floridában 
voltam halottkém, akkor elég gyakran találkoztam ilyen 
felgyorsult rothadással.  

– Maga szerint a parkban bántalmazták szexuálisan, vagy egy 
járműben, aztán elmozdították, és úgy rendezték el a testét, 
ahogy Benton az előbb lefestette? – kérdezte Berger.  

– Kíváncsi lennék, miért pont egy járműben – mondta 
Benton, és hátradőlt a széken.  



– Csak feltételezem a lehetséges forgatókönyvet, hogy 
szexuálisan bántalmazták és meggyilkolták egy járműben, aztán 
kidobták, és elrendezték ott, ahol végül megtalálták – mondta 
Berger.  

– Semmi olyasmit nem vettem észre a külső vizsgálat vagy a 
boncolás során, ami arra utalna, hogy megtámadták volna egy 
járműben – felelte Scarpetta.  

– Az olyanfajta sérülésekre gondolok, amelyeket akkor 
szerzett volna, ha a parkban erőszakolták volna meg a földön – 
mondta Berger. – Csak kérdezem, hogy tapasztalt-e sérüléseket 
és horzsolásokat az olyan támadások áldozatainál, akiket egy 
kemény felületen – például a földön – erőszakoltak meg?  

– Igen, gyakran találok ilyesmiket.  
– És ezek másmilyenek, mint például akkor, ha egy hátsó 

ülésen történik a dolog, amikor az áldozat alatt puha a felület, 
sokkal süppedősebb, mint például a fagyott föld, amit kavicsok és 
faágak és egyéb törmelék borítanak? – folytatta Berger.  

– Meg tudom mondani a holttest alapján, hogy egy járműben 
támadták-e meg, vagy sem – felelte erre Scarpetta.  

– Lehetséges, hogy beszállt egy járműbe, a fejére mérték az 
ütést, aztán az a valaki megerőszakolta, majd – miután egy 
darabig vele volt a test – kidobta oda, ahol megtalálták. – Berger 
nem kérdezett, hanem állított. – És a hullamerevség és a 
hullafoltok, a test hőmérséklete igazából félrevezetőek, mivel a 
testen alig volt ruha, és fagyáspont körüli hőmérsékletnek volt 
kitéve. És ha ez igaz, akkor hosszúra nyúlt a haláltusája, talán 
órákba is beletelt a fejsérülés miatt – és hogy a hullafoltok emiatt 
vannak olyan előrehaladott állapotban.  

– Mindig van. kivétel a szabály alól – közölte Scarpetta. – De 
nem hinném, hogy én most fel tudom kínálni azt a kivételt, amit 
keres, Jaime.  

– Az évek során rengeteg szakirodalomnak utánanéztem, Kay. 
A halál időpontjával foglalkozom, és kérdő jelezem meg elég 



gyakran a bíróság előtt. Már láttam néhány érdekes dolgot. Olyan 
emberek eseteit, akiknek hosszadalmas haláltusájuk volt, 
mondjuk szívbajuk vagy rákjuk volt, és a hullafoltok már azelőtt 
kialakultak, hogy ténylegesen meghaltak volna. És újra csak 
előhozakodnék azokkal az esetekkel, amikor feljegyzések 
igazolják, hogy valakinél azonnal beállt a hullamerevség. Tehát 
elméletileg lehetséges, hogy Toni hullafoltjai már közvetlenül 
azelőtt megjelentek, hogy meghalt volna, és aztán hirtelen – 
valami oknál fogva – eluralkodott rajta a hullamerevség? En úgy 
tudom, hogy a fulladásos haláloknál néha előfordul az ilyesmi, 
neki pedig egy sál volt a nyaka köré kötve, úgy tűnik, hogy meg is 
fojtották, amellett hogy valami tompa tárggyal ütést mértek a 
fejére. Nem lehetséges, hogy sokkal rövidebb ideje halt meg, mint 
ahogy feltételezi? Talán csak néhány órája halott? Kevesebb, 
mint nyolc órája?  

– Véleményem szerint ez nem lehetséges – felelte Scarpetta.  
– Bonnell nyomozó, megvan az a WAV-file? – kérdezte 

Bergen – Lejátszhatná Marino számítógépén. Talán meg tudjuk 
hallgatni a hangszórókon keresztül annak a 911-es hívásnak a 
felvételét, amelyik ma délután körülbelül kettőkor érkezett.  

– Rajta vagyok – mondta Bonnell. – Csak mondják, hogy 
hallják-e. 

Benton felcsavarta a hangszórók hangerejét, amikor 
elkezdődött a felvétel.  

– Rendőrség, miféle vészhelyzetet jelent be?  
– Ööö, arról a hölgyről lenne szó, akit a parkban találtak ma 

reggel, a Századik és a Tizedik utcától északra... – A hang 
idegesnek, rémültnek tűnt. Mintha fiatal férfi lett volna.  

– Milyen hölgyre gondol?  
– Arra, aki... a kocogóra, akit meggyilkoltak. Hallottam a 

hírekben.  
– Uram, vészhelyzetet akar bejelenteni?  



– Azt hiszem, mert láttam, illetve úgy hiszem, hogy láttam, 
hogy ki tette. Éppen arrafelé mentem kocsival ma reggel öt körül, 
és láttam, hogy egy sárga taxi állt meg, és egy fickó kisegít belőle 
hátulról egy nőt, aki részegnek tűnt. Először azt hittem, hogy a nő 
barátja, hogy éjjel együtt mulattak. De nem néztem meg jól. 
Eléggé sötét volt, és a köd is leszállt.  

– Egy sárga taxi volt?  
– És a nő mintha részeg lett volna, vagy rosszul érezte volna 

magát. Elég gyorsan történt a dolog, és – ahogy már mondtam – 
sötét volt, és köd, nem nagyon lehetett látni. Az Ötödik sugárút 
felé haladtam, épphogy csak megpillantottam őket. Nem volt 
semmi okom arra, hogy lelassítsak, de tudom, hogy mit láttam, 
és egyértelműen egy sárga taxi volt az. A tetején nem égett a 
lámpa, mint amikor foglalt a kocsi. 

– Látta a rendszámot vagy az azonosítószámot a taxi ajtaján? 
– Nem, nem. Nem is tudom, hogy miért telefonáltam, de 

láttam a híradóban, azt mondták, hogy kocogó volt, és eszembe 
jutott, hogy az a hölgy, akit én láttam, valamiféle kocogáshoz 
használt ruhát viselt. És volt rajta egy piros, nyakba való kendő, 
vagy valami ilyesmi. Mintha valami pirosat láttam volna a 
nyakában, és egy világos színű, hosszú ujjú pólószerűséget viselt, 
nem pedig kabátot, mert emlékszem, arra gondoltam, hogy nincs 
eléggé felöltözve ahhoz képest, amilyen hideg volt. És az időpont, 
amikor állítólag megtalálták... nos, ez nem sokkal az után volt, 
hogy elmentem a mellett a hely mellett... 

A WAV-file leállt. 
– A központos felvette velem a kapcsolatot, én pedig 

beszéltem ezzel az úriemberrel telefonon. Majd személyesen is 
megkeresem, meg lefuttattunk egy háttérkeresést vele 
kapcsolatban – közölte Bonnell. 

Scarpetta visszagondolt arra a sárga kis festékdarabra, 
amelyet Toni Darien hajában talált, nem messze a fején lévő 
sebtől. Még visszaemlékezett rá, hogy amikor a mikroszkóp alatt 



jobban megnézte a kórbonctanon, a színe egy francia mustárra 
meg a sárga taxikra emlékeztette. 

–  Ő Harvey Fahley, huszonkilenc éves menedzser, aki a Klein 
Gyógyszergyárnál dolgozik Brooklynban, és van is ott egy lakása 
– folytatta Bonnell. – És a barátnőjének is van egy 
Manhattanben, a Morningside Heightson. 

Scarpetta persze nem tudhatta biztosan, hogy a festék egy 
kocsiból származik-e. Lehet, hogy falfesték, vagy egy aeroszolos 
dobozról, esetleg valami szerszámról, bicikliről vagy egy 
utcatábláról került oda. Bármiről lejöhetett. 

– Amit a férfi elmondott nekem, az mind helytálló, 
megegyezett a 911-es segélyhívás felvételével – mondta Bonnell. 
– A fickó a barátnőjével töltötte az éjszakát, és éppen hazafelé 
tartott, az Ötödik sugárút felé. Azt tervezte, hogy levág az 
Ötvenkilencedik felé, a Queensboro híd irányába, hogy aztán 
mehessen dolgozni. 

Volt értelme annak, hogy Berger ennyire megkérdőjelezte 
Scarpetta véleményét a halál bekövetkeztének időpontjáról. Ha a 
taxisofőr volt a gyilkos, eléggé valószínűnek tűnt, hogy éppen 
cirkált, és meglátta Tonit, aki talán éppen kocogott vagy sétált 
este. Hihetőnek tetszett, hogy egy taxisofőr felvette valahol a 
lányt valamikor kedden, talán a délután folyamán, aztán ma 
hajnali ötig nála volt a holttest. 

Ebbe az irányba folytatta a magyarázatot Bonnell.  
– Semmi gyanúsat nem találtam abban, amit mondott nekem, 

és a háttér-információkban sem volt semmi, ami gyanakvásra 
adhatna okot. És ami nagyon fontos, az a személyleírás, amelyet 
adott a lányról, hogy hogyan nézett ki, amikor kisegítették a 
taxiból. Honnan tudhatta volna a részleteket? Nem hoztuk 
nyilvánosságra. 

A holttest nem hazudik, emlékeztette magát Scarpetta arra, 
amit megtanult munkája első napjától fogva. Sose próbáld meg 
hozzáillesztem a bizonyítékot a bűntetthez. Toni Darient nem 



tegnap éjjel gyilkolták meg. Nem is a tegnapi nap folyamán, 
hiába akarja Berger annyira ezt hinni, és hiába mondja ezt 
bármiféle szemtanú.  

– Tudott ez a Harvey Fahley részletes személyleírást adni 
arról a férfiról, aki állítólag kisegítette a részegnek tűnő nőt a 
taxiból? – kérdezte Benton, miközben felnézett a plafonra, 
összetéve a két kezét, türelmetlenül dobolva az ujjaival.  

– Azt mondta, hogy fekete ruhában volt, baseballsapkát viselt, 
és talán szemüveges volt. Úgy látta, hogy vékony volt, talán 
átlagos méretű – mondta Bonnell. – De nem tudta jól megnézni, 
mert nem lassított le, és persze az időjárási körülmények miatt 
sem látta jól. És azt is mondta, hogy a taxi kitakart, ami tényleg 
igaz lehet, ha valaki nyugat felé halad a Száztizedik utcán az 
Ötödik sugárút felé.  

– Na és mi a helyzet a taxisofőrrel? – kérdezte Benton.  
– A fickó nem látta, de feltételezte, hogy volt sofőr – felelte 

Bonnell.  
– Miért feltételezte?  
– Csak a bal oldali hátsó ajtó volt nyitva, mintha a sofőr ki se 

szállt volna, és a nő meg a férfi ült volna hátul. Harvey azt 
mondta, hogy ha a taxisofőr segítette volna ki a nőt a kocsiból egy 
olyan helyen, akkor ő megállt volna, mert feltételezte volna, hogy 
bajban van. Az ember nem hagy csak úgy ott egy részeg, 
öntudatlan személyt az út mentén,  

– Nekem úgy tűnik, csak mentséget keres, hogy miért nem állt 
meg – közölte Marino. – Csak nem akarja elfogadni, hogy 
valójában azt látta, ahogy egy taxisofőr kidob az út szélére egy 
sebesült vagy halott nőt. Könnyebb azt gondolni, hogy egy párt 
lát, akik egész éjjel iddogáltak.  

– Milyen távol esik a telefonhívásban emlegetett terület attól, 
ahol a lányt megtalálták?  

– Körülbelül kilenc méterre – mondta Bonnell. 



Scarpetta elmondta a többieknek, hogy egy világossárga 
festékszilánkot talált Toni hajában. Arra is felhívta a figyelmüket, 
hogy ne tulajdonítsanak egyelőre túl nagy jelentőséget a 
dolognak, mert még egyetlen bizonyítékot sem vizsgált meg a 
labor, és ő talált még mikroszkopikus piros és fekete szemcséket 
is a lány holttestén. A festék odakerülhetett arról a fegyverről, 
amivel bezúzták Toni fejét. De máshonnan is származhatott.  

– Tehát ha Toni a szóban forgó időben egy sárga taxiban volt, 
akkor hogy lehetne halott harminchat órája? – tette fel Marino a 
nyilvánvaló kérdést.  

– Valószínűleg egy taxisofőr ölhette meg – kontrázott 
Bonnell, sokkal magabiztosabban, mint ahogy bármelyikük is 
érezhetett ebben a pillanatban. – De akárhogy is van, ha az, amit 
Harvey mond, igaz, akkor egy taxisofőrnek kellett felvennie a 
lányt tegnap este, aztán meggyilkolta, majd kidobta a holttestet a 
parkban, ma, kora reggel. Vagy egy ideje már ott volt nála a 
holttest, ha dr. Scarpettának igaza van a halál beálltának 
időpontjában. És a sárga taxi összekapcsolhatja Toni Darien 
esetét Hannah Starréval. 

Scarpetta már várta ezt a feltételezést.  
– Hannah Starrt akkor látták utoljára, amikor beszállt egy 

sárga taxiba – jegyezte meg Bonnell.  
– Még nem akarnám összekapcsolni a Toni Darien- és a 

Hannah Starr-ügyet – közölte Berger.  
– Az a helyzet, hogy ha nem mondunk semmit, és ez a dolog 

újra megtörténik, akkor már három esetről kell beszélnünk – 
mondta Bonnell. 

– Jelen pillanatban még nem szándékozom ilyesfajta 
kapcsolatot feltételezni – közölte Berger, és az egész úgy 
hangzott, mint valami figyelmeztetés. Senki más ne merészeljen 
nyilvánosan efféle kapcsolatról beszélni. – Nem az a fontos, hogy 
én mit gondolok Hannah Starr-ról – folytatta Berger. – Más 
tényezők is közrejátszanak az eltűnésében. Sok minden még 



vizsgálat tárgya, és fontolóra akarom venni azt is, hogy ez egy 
teljesen külön ügy. És még nem is tudjuk biztosan, hogy Hannah 
Starr tényleg halott-e.  

– És azt sem tudjuk, hogy valaki más nem látott-e olyasmit, 
mint Harvey Fahley – mondta Benton, és Scarpettára nézett, 
ezzel is segítve őt. – Nem lenne szerencsés, ha egy másik 
szemtanú azt tenné, ahogy manapság olyan sokan, nevezetesen, 
hogy egyenesen a médiához fordul, ahelyett hogy a rendőrségre 
menne. Én nem szeretnék a CNN vagy bármelyik másik 
tévécsatorna közelében lenni, amikor a sárga taxiról szóló 
részletet nyilvánosságra hozzák.  

– Megértem – mondta Scarpetta. – De akár nyilvánosságra 
kerül, akár nem, nem volna jó, ha lemondanám a ma esti 
szereplésemet. Az csak rontana a helyzeten. Úgy csak még 
nagyobb szenzációt kerítenek az ügy köré. A CNN tisztában van 
vele, hogy nem fogok beszélni sem a Toni Darien-, sem a Hannah 
Starr-ügyről. Aktív ügyekről soha nem mondok semmit. 

– Én nem mennék el. – Benton áthatóan nézett Scarpettára. 
– Benne van a szerződésemben. Még soha nem volt ilyesmivel 

bajom – mondta Scarpetta Bentonnak. 
– Egyetértek Kayjel. Én is a szokásos módon végezném a 

dolgomat – közölte Berger. – Ha az utolsó pillanatban lemondja 
a szereplést, akkor azzal csak ürügyet ad Carley Crispinnek arra, 
hogy beszéljen róla. 

 



7. 

Dr. Warner Agee a bevetetlen ágyon ült az angol stílusban 
berendezett kis hotelszobában, a behúzott függönyök mögé 
rejtőzve. 

A szobát minden oldalról épületek vették körül, könnyen be 
lehetett látni az ablakokon. Agee nem tudta kiverni a fejéből a 
volt feleségét, és azt, milyen érzés is volt, amikor kénytelen volt 
találni magának egy helyet, ahol külön élhet tőle. Meghökkent, 
amikor akkoriban ráébredt, milyen sok belvárosi washingtoni 
lakásban van távcső. Néhány közülük inkább csak dekoráció volt, 
de azért néha használták, s voltak, amiket pedig naponta 
használtak. Mint például azt az állványos Orion látcsövet, amely 
egy állítható támlájú szék előtt állt. Nem a parkra vagy a folyóra 
volt irányítva, hanem egy másik magas épületre. Az 
ingatlanközvetítő hetvenkedett a kilátással, közben pedig Agee 
egyenesen egy szemben lévő garzonba látott be, ahol valaki 
éppen meztelenül mászkált, és nem voltak behúzva a függönyök. 

Vajon mi más funkciója lehetett a távcsöveknek a zsúfolt 
nagyvárosokban – mint például Washington D. C.-ben vagy itt 
New Yorkban –, mint hogy valaki kémkedhessen, voyeur 
lehessen? Bárgyú szomszédok, akik levetkőznek, szexelnek, 
vitatkoznak és verekszenek, fürdenek vagy ülnek a vécén. Ha az 
emberek úgy vélnék, hogy a saját otthonukban megvan a 
magánéletük, hát gondolják át újra. Szexuális ragadozók, rablók, 
terroristák, a kormány – ne hagyd, hogy meglássanak! És ne 
hagyd, hogy meghalljanak! Bizonyosodj meg afelől, hogy nem 
hallgatóznak. 

Ha nem látnak és nem hallanak, akkor nem tudnak elkapni. 
Minden sarkon ott van a biztonsági kamera, figyelik a járművek 
mozgását, kémkamerákat használnak, hangerősítőket vetnek be, 



hallgatóznak, idegeneket figyelnek meg a legsebezhetőbb és 
legkiszolgáltatottabb pillanataikban. Csak egyetlen 
információnak kell rossz kezekbe kerülnie, és az egész életednek 
annyi. Ha beszállsz ebbe a játékba, akkor tedd korábban, mint a 
többiek, mielőtt még azok teszik meg veled. Agee még napközben 
sem hagyta elhúzva a sötétítőfüggönyt vagy felhúzva a rolót.  

– Tudod, mi a legmegbízhatóbb biztonsági rendszer? A 
lehúzott redőny – szokta adni a tanácsot egész életében. 

Soha nem hangzottak el igazabb szavak. Pontosan ezt mondta 
Carley Crispinnek is, amikor először találkoztak Rupe Starr egyik 
vacsorapartiján, amikor a nő még a Fehér Ház sajtótitkára volt, 
Agee pedig szakértőként sokfelé próbálkozott, nem csak az FBI-
nál. 2000-et írtak ekkor, és micsoda bomba jó nő volt Crispin, 
istentelenül csinos bombázó, égővörös hajú, értelmes és 
talpraesett, főleg, amikor nem riporterekkel beszélt, és nem 
kellett meggondolnia, hogy mit mond. Ők ketten valahogy Rupe 
Starr könyvritkaságokkal teli könyvtárában kötöttek ki, régi 
köteteket tanulmányozva, és Agee egyik kedvenc témájáról, 
Simon mágusról és Copertinói Szent Józsefről beszélgettek, 
akinek kétségbevonhatatlan képessége volt arra, hogy repülni 
tudjon. Agee megismertette Crispint Franz Anton Mesmerrel is, 
és mesélt neki az állati delej gyógyító erejéről, aztán Braidről és 
Bernheimről, ezek hipnózisról és az úgynevezett „ideges alvásiról 
szóló elméleteiről. 

Teljesen természetes volt, hogy Carley-t újságírói szenvedélye 
miatt kevésbé, érdekelte a paranormális jelenségekről szóló 
csevej, inkább a fényképalbumokkal teli polcra fordította a 
figyelmét. Ezek mindegyikét gyönyörű firenzei bőrkötésbe 
burkolták, és ez volt Rupe állítólagos barátainak huncut galériája, 
ahogy Agee nevezte a könyvritkaságok termének legnépszerűbb 
részét. Hosszú órákat töltöttek ott kettesben, Agee és Carley, a 
hatalmás ház harmadik emeletén. Cinikusan nézegették a több 



évtized alatt felhalmozódott fotókat, ültek egymás mellett, és 
mutogatták egymásnak azokat az embereket, akiket felismertek.  

– Megörvendezteti a pénzen vett barátait, és azt hiszi, hogy 
őszinték vele. Ha arra vetemednék, hogy sajnálok egy kibaszottul 
gazdag milliárdost, hát ez lenne az oka – közölte Agee egy olyan 
nővel, aki senkiben nem bízott, mert annyira amorális volt, és 
kihasználta az embereket. Mint mindenki más, akivel Rupe Starr 
találkozott. 

Csak éppen Carley-nak soha nem adott pénzt. Ő csupán a 
többi vendég számára szolgáló mézesmadzag volt, pontosan úgy, 
ahogy Agee is. Rupe különleges klubjába senki nem léphetett be 
anélkül, hogy minimum egymillió dollárja ne volna, de vendég 
csak akkor lehetett bárki is, ha Rupe kedvelte, és úgy vélte, hogy 
egyfajta szórakoztatást nyújthat. Akkor meghívta a vacsoráira, 
partijaira, hogy szórakoztassa a valódi vendégeit. Akiknek van 
befektetni való pénzük. Színészek, profi sportolók, a Wall Street 
legújabb varázslói jelentek meg a Negyedik sugárúton lévő 
rezidencián, és azért a kiváltságért, hogy még gazdagabbá tegyék 
Rupe-ot, elvegyülhettek a többi szellemi nagysággal, akiknek az 
érdeme nem a pénz volt. A politikusokkal, tévébemondókkal, 
neves újságírókkal, igazságügyi szakértőkkel, menő ügyvédekkel 
– bárkivel, aki szerepelt a hírekben, vagy akinek volt egy vagy két 
jó sztorija, és aki beleillett annak az embernek a profiljába, akit 
Rupe éppen le akart nyűgözni. Kereste a potenciális ügyfeleket, 
hogy kipuhatolja, mi a mozgatórugójuk, és aztán szórakoztatókat 
toborzott melléjük. És nem kellett ismernie személyesen valakit 
ahhoz, hogy felvegye a B-vendégek listájára. Az illető csak kapott 
egy levelet vagy egy telefonhívást. Rupert Starr örömmel töltene 
egy kis időt a társaságában.  

– Mintha gyöngyöket dobnánk a disznók elé – mondta Agee 
Carley-nak azon az estén, amelyet soha nem fog elfelejteni. – Mi 
vagyunk a gyöngyök, ők meg a disznók. Soha nem leszünk 
nehézsúlyúak, még ha matuzsálemi kort is érünk meg, és az – 



igazságtalan – iróniája a dolognak az, hogy ezek a disznók sem 
elég idősek ahhoz, hogy csatlakozhassanak a cirkuszhoz. Nézd 
csak meg ezt itt! – Ujjával dobolni kezdett egy kegyetlenül csinos 
lány fotóján, aki arcátlanul bámult a fényképezőgépbe, karjával 
átfonva Rupe derekát. Az oldal alján az 1996-os szám szerepelt,  

– Bizonyára valami fiatal kis színésznőcske, – Carley 
megpróbálta kitalálni, ki is lehet az.  

– Csak találgass!  
– Ki ez? – kérdezte Ageetől. – Érdekesen csinos lány. Olyan, 

mint valami szépfiú. Lehet, hogy az is. Ja, nem, melle van. – 
Carley hozzáért Agee kezéhez, miközben lapozta az albumot, és a 
nő érintése kissé meglepte a férfit. – Itt egy másik. Egyértelműen 
nem fiú. Hűha! Nagyon csinos, ha nem nézzük ezt a Rambo-féle 
öltözetet, és azt, hogy nem visel sminket. Klassz teste van, 
nagyon sportos. Próbálok rájönni, hogy milyen filmben láttám.  

– Nem láthattad. Sose fogod kitalálni. – Agee otthagyta a 
kezét, ahol volt, hátha a nő újra megérinti. – Segítek. FBI.  

– Akkor biztosan a szervezett bűnügyeknél van, ha 
megengedheti magának, hogy itt legyen ebben a Starr-vezényelte 
bagázsban. – Mintha az emberi lények ugyanolyanok lennének, 
mint Rupe értékes oldtimer autói. – A törvény rossz oldalán 
lehet, csak így kapcsolódhatna az FBI-hoz, ha nem lenne 
piszkosul gazdag. Hacsak nem olyan, mint mi – úgy értem, 
hacsak nincs a B-listán.  

– Ő nem olyan, mint mi. Könnyedén meg tudná venni ezt az 
egész házat, és még akkor is rengeteg maradna neki.  

– Ki a fene ez a nő?  
– Lucy Farinelli. – Agee talált egy másik fotót. Ezen Lucy 

Starr alagsori garázsában volt, egy Duesenberg volánja mögött 
ült, láthatóan azzal a szándékkal, hogy felmérje a 
felbecsülhetetlen értékű régi autót. Egy pillanatig sem habozott, 
hogy kipróbálja, talán vezette is azon a napon vagy egy másikon, 
amikor ott volt Starr házában, a pénzét számolgatva. 



Agee persze nem tudhatta biztosan. Soha nem volt Starr 
házában Lucyvel egyidőben, annál az egyszerű oknál fogva, hogy 
Agee lenne a legutolsó személy, akit Lucy szórakoztatására 
hívnak meg. Lucy legfeljebb csak Quanticóból emlékezhetne a 
férfira, ahol – mint középiskolás csodagyerek – segített 
megtervezni és megírni a programot a hivatalnál a CAIN-nek 
nevezett Mesterséges Kriminalisztikai Intelligencia Hálózathoz.  

– Oké, még mindig nem tudom, hogy ki az. – De aztán Carley 
kíváncsiságát igencsak felkeltette, amikor megtudta, hogy milyen 
kapcsolat fűzi Lucyt Scarpettához, és főleg Benton Wesley-hez, 
aki magas, gránitkemény, jóképű férfi, „ő volt a Bárányok 
hallgatnak című film főszereplőjének a modellje” – hogy Carley 
saját szavait idézzük. – Hogy hívják azt a férfit, aki Crawfordot 
alakította?  

– Á, az egész egy nagy rakás szar. Benton még csak nem is volt 
Quanticóban, amikor azt a filmet készítették. Valahol terepen 
volt, egy ügyön dolgozott, még ő is ezt mondaná, bár egy öntelt 
faszfej – mondta Agee, és nem csak dühös volt. Más dolgok is 
felkavarodtak benne. 

– Akkor ismered őket. – Carley teljesen le volt nyűgözve. 
– Az egész bagázst. Ismerem őket, de ők maximum csak 

tudhatnak rólam, hallhattak felőlem. Nem vagyok barátságban 
velük. Kivéve talán Bentont. Ő eléggé ismer. Az élet és az ő 
diszfunkcionális összefonódásai! Benton dugja Kayt. Kay szereti 
Lucyt. Benton elrendezi, hogy Lucy összejöjjön az FBI-jal. 
Warner meg le van tojva. 

– Miért mondod ezt?  
– Tudod, mi az a mesterséges értelem? 
– Valami, ami helyettesít egy valóságos dolgot – felelte a nő. 
– Tudod, elég nehéz boldogulni, ha ilyesmid van. – 

Megérintette a hallókészülékét.  
– Úgy veszem észre, elég jól hallasz engem, úgyhogy nem 

értem, hogy miről beszélsz.  



– Elég legyen annyi, hogy kaphattam volna feladatot, 
lehetőséget, ha nem jön a képbe egy számítógépes rendszer, 
amelyik helyettem is meg tudja csinálni a dolgokat – felelte Agee.  

Lehet, hogy a bor volt az oka, az isteni bordói, de a férfi 
elkezdett mesélni Carley-nak szégyenteljes és igazságtalan 
karrierjéről, és arról, hogy milyen ára volt az egésznek. Az 
emberekről és a problémáikról, a zsarukról meg az őket ért 
stresszről és traumákról. A legnehezebb esetek azok az ügynökök 
voltak, akiknek nem lehettek gondjaik, akiknek nem engedték, 
hogy emberek maradjanak, mert az FBI volt az első 
mindenekfelett; de muszáj volt nekik ahhoz a pszichiáterhez vagy 
agyturkászhoz menniük, akit az FBI-kirendelt számukra. Ő csak 
bébiszitterkedett, fogta néhányuk kezét, ritkán kérdezték 
bűnügyekről, akkor főleg nem, ha valami nagy port felvert ügyről 
volt szó. Hogy mire is gondolt, amikor a hátrányos helyzetéről 
beszélt, azt illusztrálta egy történettel, amely az FBI Akadémián 
esett meg, a virginiai Quanticóban, 1985-ben, amikor egy 
igazgatóhelyettes, egy Pruitt nevű férfi azt közölte Ageevel, hogy 
egy siket ember valószínűleg nem mehet be a szigorított 
börtönbe, és nem beszélgethet az elítéltekkel. 

Kockázatos, ha az FBI olyan igazságügyi pszichiáterrel 
dolgozik, akinek hallókészüléke van, szájról olvas, és – kissé 
nyersen fogalmazva – esetleg félreértelmezi azt, amit egy 
erőszakos bűnöző mond, vagy ha állandóan csak visszakérdez 
tőlük, és kéri, hogy ismételjék meg, amit éppen mondtak. Vagy 
mi van, ha esetleg ők értik félre azt, amit Agee közöl velük? Vagy 
ha félreértelmezik egy kézmozdulatát, ahogy keresztbe teszi a 
lábát vagy félrebillenti a fejét? Mi lesz, ha egy paranoid skizofrén, 
aki nemrégiben belezett ki egy nőt és vájta ki a szemét, nem bírja 
elviselni, ahogy Agee a száját bámulja? 

Agee ekkor tudta meg, hogy mennyit számított az FBI-nak, és 
hogy mennyit fog számítani a jövőben. Csak úgy tekintenek rá, 
mint nyomorékra. Valakire, aki nem tökéletes. Aki selejt. Nem 



azt a képességét nézik, hogy mennyire jól ítéli meg a 
sorozatgyilkosokat és merénylőket, hanem a külsőt, azt, hogy 
hogyan képviseli a Mindenható FBI-t. Arról szólt á dolog, hogy 
szégyelltél Akkor Agee azt mondta, megérti, hogy Pruitt 
kénytelen ezt mondani, és természetesen ő bármit megtesz, 
amire az FBI-nak szüksége van. Vagy úgy csinálja, ahogy ők 
akarják, vagy sehogy. Agee világéletében minél közelebb akart 
lenni az FBI-hoz, már akkor, amikor még csak törékeny kisfiú 
volt, és rendőrösdit-bűnözősdit játszott, meg katonásat és Al 
Caponésat, játékfegyverrel lövöldözött, amit alig hallott. 

Az Iroda tudja őt foglalkoztatni, mondták neki. Kritikus 
helyzetekben, ha stresszkezelésre van szükség, például a beépített 
emberek biztonsági egységénél; alapvetően pszichológiai 
segítséget nyújthat, főleg olyanok esetében, akik nemrégen fedték 
fel magukat, és hagytak fel titkos életükkel. Közöttük voltak a 
különleges ügynökök, a profilozók is. Mivel a 
Viselkedéstudományi Részleg számára még viszonylag új volt a 
képzés és a fejlesztés, az Irodának sokkal óvatosabbnak kellett 
volna lennie azzal kapcsolatosan, hogy a profilozókat milyen 
hatásoknak teszik ki rendszeresen, figyelni arra, hogy ez az egész 
nem megy-e a hírszerzés és a műveletek hatékonyságának 
rovására. Aztán az eddig eléggé egyoldalú beszélgetésnek ezen a 
pontján Agee megkérdezte Pruittot, hogy az FBI gondolt-e arra, 
hogy a bűn-cselekményt elkövetőket papír alapú tesztekkel 
értékeljék, mert ő, Agee ebben a segítségükre lehetne. Ha 
hozzáférése volna a még fel nem dolgozott adatokhoz, mint 
például az interjúk szövegeinek átirataihoz, az értékelésekhez, a 
helyszíni és a boncolási jegyzőkönyvekhez, az ügyiratok aktáihoz, 
akkor ezeket össze tudná vetni, és analizálni tudná őket. így egy 
értékes adatbázist tudna kiépíteni, s olyan információforrást 
tudna létrehozni, amilyennek mindig is lennie kellett volna. 

Persze mindez nem olyan, mintha leülne egy gyilkossal 
beszélgetni, de ez is jobb volt, mint Florence Nightingale-t 



játszani, és a betegre jó hatással lévő modort felvenni. Csak hát 
ez egy segítő rendszer, közben a valódi munkát, a kielégítő 
munkát – amelyet elismertek és jutalmaztak – a nála 
alacsonyabb rendűek végezték, olyanok, akiknek közel se volt 
akkora képzettségük vagy intelligenciájuk és rálátásuk a 
dolgokra, mint neki. Az olyan középszerű emberek, mint például 
Benton Wesley.  

– Persze nincs szükség manuális adatelemzésre, ha van 
mesterséges intelligencia, amelyik ezt elvégzi – mint például a 
CAIN – közölte Agee Carley-val, miközben a fotókat nézegették 
Rupe Starr könyvtárszobájában. – A kilencvenes évek elejére a 
statisztika számítógépesítése már megtörtént, a különféle 
osztályozásokat és elemzéseket már gépek végezték 
automatikusan, és minden erőfeszítésem feleslegessé vált Lucy 
elmés kis mesterséges intelligenciarobotja miatt. Ha tovább 
akartam volna folytatni azt, amit csináltam, az ahhoz hasonlított 
volna, mintha puszta kézzel tisztítanám a gyapotot, miután Eli 
Whitney feltalálta a gyapottisztító gépet. Úgyhogy visszakerültem 
oda, ahol az ügynökök értékelésével kellett foglalkozni – erre 
voltam jó a kibaszott FBI szemében. 

– Képzelheted, hogyan érzem magam, amikor az Egyesült 
Államok elnöke a saját érdemének tulajdonította az én 
ötleteimet! – Carley, ahogy az lenni szokott, magát tolta előtérbe. 

Aztán Agee végigvezette a nőt a házon, miközben a többi 
vendég néhány emelettel arrébb bulizott. Majd az egyik 
vendégszobában bevitte az ágyba, nagyon is jól tudva, hogy nem 
ő korbácsolta fel Carley vágyát, hanem maga a szex, az erőszak, a 
hatalom és a pénz, meg az ezekről folyó beszélgetés, Benton, 
Scarpetta és Lucy, minden olyan ember emlegetése, akiknek a nő 
a bűvkörébe került. Később Carley már nem akart többet a 
kapcsolatukból, Agee viszont igen, a nővel akart lenni, élete 
további részében is szeretett volna szeretkezni vele; és amikor 
Carley végül kijelentette, hogy nem akar több e-mailt és üzenetet 



kapni a férfitól, akkor már túl késő volt. A baj már megtörtént. 
Mivel Agee soha nem lehetett biztos abban, hogy ki hallja azt, 
amit mond, hogy mennyire beszél hangosan, elég volt egyetlen 
hiba, és bekövetkezett. Egyetlen hangposta-üzenet, amelyet 
Carley telefonján hagyott, miközben a felesége történetesen a 
becsukott irodaajtó túloldalán volt, mert egy szendvicset és egy 
csésze teát akart bevinni a férjének. 

A házasságuknak hamar vége lett. Agee és Carley továbbra is 
fenntartották távkapcsolatukat. Ez általában abban merült ki, 
hogy Agee figyelte Carley megjelenéseit a tévében, miközben a nő 
egyik helyről a másikra vándorolt. Aztán, majdnem egy évvel 
ezelőtt Agee olvasott arról, hogy terveznek egy műsort, a Crispin-
tudósítást, amelyet úgy harangoztak be, hogy keményen 
odamondogató show lesz, zsarumagazin jellegű, amely inkább a 
friss ügyekre helyezi a hangsúlyt, és a nézők betelefonálhatnak. 
Agee úgy döntött, hogy megkeresi Carley-t egy javaslattal, talán 
nem is csak eggyel. Magányos volt. Még nem tette túl magát 
Carley-n. Igazából pénzre volt szüksége. A hivatalos tanácsadói 
szolgálataira már nagyon ritkán tartottak igényt, az FBI-jal való 
kapcsolata megszakadt nem sokkal azután, hogy Bentoné is, 
részben amiatt, amit Agee Bentonnal tett. Néhányan kínosnak 
tartották a dolgot, mások pedig egyenesen szabotázsként 
tekintettek rá. Az elmúlt öt évben az ügyei másfelé vitték a férfit. 
Általában, mint valami kis senkinek, kiszúrták a szemét 
aprópénzzel, miközben az ipari cégek, szervezetek és az egyéni 
megrendelők igencsak nagy hasznot húztak abból, hogy az ő 
segítségével képesek voltak manipulálni a vevőket, ügyfeleket, 
pácienseket, a rendőrséget, tok mindegy, hogy kit. Agee mást 
sem tett, mint térdet hajtott mások előtt, akik pedig alacsonyabb 
rendűek voltak, mint ő; állandóan úton volt, főleg 
Franciaországba, és egyre mélyebbre merült az adósságokba és a 
kétségbeesésbe. Egyre láthatatlanabbá vált. Aztán találkozott 



Carley-val, akinek a kilátásai szintén nem voltak valami jók. És 
már egyikük sem volt fiatal többé. 

Valakinek az ő, mármint Carley helyzetében leginkább 
hozzáférésre és információra van szüksége, mondta Agee, és a 
gond, amivel szembe kell néznie, az, hogy a szakértők, akik 
elengedhetetlenül szükségesek a sikerhez, nem lesznek hajlandók 
elmenni Carley show-műsorába. A jó emberek nem beszélnek. 
Nem tehetik. Vagy – mint például Scarpettának – szerződésük 
van, és nem meri kérdezni őket az ember. De te kimondhatod. Ez 
volt az a titok, amit elárult Carley-nak, hogy úgy menjen a 
helyszínre, hogy már fel van fegyverkezve. Tisztában van vele, 
mit akar tudni, és ne kérdezzen, hanem meséljen. Ó, Agee, majd 
vadászik a háttér-információkra, beszerzi azokat, ellátja Carley-t 
feljegyzésekkel, amik majd alátámasztják, megerősítik – de 
legalábbis nem cáfolják – a nő ütős híreit. 

Persze nagyon boldog lenne, ha ő is megjelenhetne a 
képernyőn, bármikor, amikor Carley akarja. Arra is rámutatott, 
hogy ez milyen különleges volna. O még soha nem szerepelt 
adásban, a képe soha nem jelent meg újságban, és csak ritkán 
kértek tőle interjút. Nem mondta, hogy ez azért van, mert soha 
nem kérték fel, Carley pedig nem akarta kimondani, hogy 
szerinte ez a helyzet. A nő nem volt valami tapintatos – és Agee 
sem volt az –, de azért eléggé kedves volt vele, már amennyire az 
tudott lenni. Tolerálták egymást, egyfajta harmóniában, a profik 
konspiratív ritmusában intézték a dolgokat. De a többi váratott 
magára, és mostanra Agee tisztában volt vele, hogy az az este 
Bordeaux-ban, a Starr-rezidencián már soha többé nem 
ismétlődik meg. 

Agee szerint semmi nem volt véletlen – mert nem hitt a 
véletlenekben –, és úgy vélte, az, ami őt és Carley-t összehozta, 
egy magasabb rendű, ha úgy tetszik a sorsnál is nagyobb valami. 
De Carley nem hitt a természetfeletti érzékelésben vagy a kopogó 
szellemekben, nem rendelkezett telepatikus képességekkel – 



bármiféle információt is kap, azt az érzékelés megszokott módján 
kell, hogy kapja. Ugyanakkor hitt Starrék csillagában – főleg 
Hannah esetében –, és amikor a lány eltűnt, azonnal megsejtette, 
itt a lehetőség, amit meg kell ragadni; ez az, amire olyan régóta 
vár. Megvolt hozzá a joguk, jogot formálhattak rá, méghozzá az 
Agee és Hannah közötti korábbi kapcsolat miatt – amely persze 
nem volt véletlen. Agee a Starr-rezidencián találkozott a lánnyal, 
ahol mesélt neki a paranormális ismereteiről, aztán bemutatta őt 
bizonyos itthoni és külföldi embereknek. Az egyikhez aztán 
Hannah hozzá is ment. Tehát Agee könnyen el tudta képzelni, 
hogy Hannah esetleg telepatikus jeleket küldözget azután, hogy 
eltűnt. És az sem volt számára elképzelhetetlen, hogy Harvey 
Fahley küld valamit. Nem egy gondolatot vagy képet, hanem 
üzenetet. 

Most mit kezdjen a fickóval? Agee rettenetesen ideges volt, és 
lassan dühös is, mivel úgy egy órával ezelőtt válaszolt Harvey e-
mailjére, és azóta nem hallott semmit a férfiról. Nem voltak 
időmilliomosok, ha Carley ma este robbantani akarja a hírt, 
méghozzá annak az igazságügyi orvosszakértőnek a jelenlétében, 
aki felboncolta Tonit. Soha jobb időzítést! Ageenek kellene ott 
ülnie. Úgy még jobb lenne az időzítés. De hát őt nem hívták meg 
a műsorba. Őt nem kérdezik, ha Scarpetta ott van a műsorban, 
nem lehet a stúdióban, talán még az épületben sem, mert Carley 
szerint nem volt hajlandó együtt szerepelni vele, nem tartotta őt 
hitelesnek. Talán adhatna egy leckét Scarpettának hitelességből, 
ezzel is szívességet téve Carley-nak. Szüksége volt az üzenetre. 

Hogyan érje el Harvey-t telefonon? Hogyan vegye rá, hogy 
beszéljenek? Hogyan szedje ki belőle az információt? Azon 
morfondírozott, hogy küld neki még egy e-mailt, beleírja a saját 
telefonszámát, és megkéri a fickót, hogy hívja őt fel. De azzal még 
nem lenne előrébb. Csak úgy tudna vele beszélni, ha Harvey 
felhívná az 1-800-as telefonszámon a halláskárosultak 
weboldalát, és a nagyothallók számára kialakított webalapú 



telefonszolgáltatás segítségével beszélhetnének; de akkor Harvey 
tudná, hogy egy harmadik fél is hallhatja, egy asszisztens, aki 
feliratozza Ageenek a szöveget, és aki lejegyez minden egyes szót, 
amit Harvey kiejt. És ha a fickó olyan óvatos és olyan 
traumatikus állapotban van, amilyennek tűnt, akkor nem fogja 
ezt hagyni. 

Ugyanakkor ha Agee maga kezdeményez egy hívást, akkor 
Harvey-nak fogalma sem lenne arról, hogy bármit, amit mond, 
lejegyzik, és bizonyítékként felhasználható. Nem lenne olyan jó 
bizonyíték, mint egy magnófelvétel, de tökéletesen legális. 
Mindig ez történt, amikor Agee felhívott valakit Carley nevében. 
Azon ritka alkalmakkor, amikor a szóban forgó személy azt 
állította – és reklamálta hogy ő semmi ilyet nem mondott, Carley 
csak előszedte az átiratot – amelyen persze nem szerepeltek azok 
a sorok, amiket Agee mondott, csak az, amit a hírforrás. És ez így 
még jobb, mert ha nem volt felvétel Agee kérdéseiről és 
megjegyzéseiről, akkor azt, amit a beszélgetés alanya mondott, 
Carley tetszése szerint interpretálhatta. A legtöbb ember csak 
fontosnak akar látszani. Nem törődnek vele, ha nem jól idézik 
őket, ameddig helyesen adják meg a nevüket, vagy – ha éppen azt 
szeretnék – kérésükre titokban tartják. 

Agee türelmetlenül dobolt a laptopja érintőpadján, amitől a 
gép életre kelt. Megnézte, nem érkezett-e levele a CNN-címén 
fenntartott fiókjába. De semmi említésre méltó. Minden ötödik 
percben leellenőrizte, de Harvey nem írt neki vissza. Ageet újabb 
dühroham öntötte el, és még idegesebb lett. Újraolvasta azt az e-
mailt, amit Harvey korábban küldött neki: 

 
Kedves dr. Agee! 
 
Láttam önt a Crispin-tudósításbán, és nem azért írok, mert szeretnék 
ott szerepelni. Nem akarom magamra vonni a figyelmet. 



A nevem Harvey Fahley. Szemtanú vagyok a meggyilkolt kocogó 
ügyében. Azéban, akit a hírekben Toni Darienként azonosítottak. 
Éppen a Central Parkban, a 110. utcán haladtam a kocsimmal ma 
kora reggel, és biztos vagyok benne, hogy őt láttam, amint valaki 
kihúzza egy sárga taxiból. Azt gyanítom, hogy a holttestét szedték ki 
a kocsiból. Mindez csak percekkel azelőtt történt, hogy megtalálták 
volna. 
 
Hannah Starrt utoljára szintén egy sárga taxiban látták. 
 
Kikérdezett a rendőrség, egy L. A. Bonnell nevű nyomozónő, aki azt 
mondta, nem beszélhetek senkinek sem arról, amit láttam. Mivel ön 
igazságügyi pszichiáter, úgy gondolom, bízhatok abban, hogy 
bizalmasan kezeli az információt. 
Magától értetődő, hogy aggódom amiatt, vajon nem kellene-e 
nyilvánosságra hozni a dolgot, hogy figyelmeztessük az embereket 
de úgy érzem, ez nem az én dolgom, én ezt nem tudom megtenni, 
nem is tehetném, ha nem akarok bajba kerülni a rendőrségen. De 
ha másvalaki is megsérül vagy meghal, soha többé nem tudnám 
megbocsátani magamnak. Már így is lelkiismeret-furdalásom van, 
hogy nem álltam meg, hanem továbbhajtottam. Meg kellett volna 
állnom, hogy megnézzem, mi van a nővel. Valószínűleg már túl 
késő lett volna, de mi van, ha mégsem? Nagyon feldúlt vagyok 
emiatt. Nem tudom, hogy vannak-e magánbetegei, de nagy 
szükségem lenne arra, hogy beszéljek valakivel erről. 
 
Arra kérem önt, hogy kezelje a helyén mindazt, amit leírtam, tegyen 
a belátása szerint, de ne fedje fel, hogy kitől kapta az információt. 
 
Tisztelettel: Harvey Fahley 
 
Agee rákattintott az elküldött levelek mappára, és megtalálta 

azt, amelyet negyvenöt perccel korábban válaszként elküldött 
Fahley-nek. Újra átfutotta, nem volt-e benne valami olyasmi, ami 
esetleg elijeszthette Harvey-t, és azért nem válaszol. 

 



Harvey! 
 
Kérem, hogy adja meg az otthoni telefonszámát, ahol elérhetem, 
és megfontoljuk, mit tegyünk. Közben nyomatékosan kérem, hogy 
ne beszéljen erről senkinek! 
 
Üdvözlettel: Dr. Warner Agee 
 
Harvey azért nem válaszolt az e-mailre, mert nem akarta, 

hogy dr. Agee felhívja. Hát ez várható volt. A rendőrség azt 
mondta neki, hogy ne beszéljen senkinek a dologról, és attól 
tartott, hogy sokkal többet árul el, mint amennyit eddig mondott. 
Az is lehet, már megbánta, hogy felvette a kapcsolatot Ageevel, 
vagy az is, hogy nem nézte meg a leveleit az elmúlt egy órában. 
Agee nem találta a telefonkönyvben Harvey Fahley nevét, és az 
internetes telefonkönyvben is csak egyet talált, de az a szám nem 
élt. Megköszönhette volna, vagy legalább jelezhette volna, hogy 
megkapta Agee e-mailjét. De nem, Harvey egész egyszerűen nem 
vett róla tudomást. Lehet, hogy felvette a kapcsolatot mással. 
Nem tud uralkodni magán, és tessék, lehet, hogy Harvey valaki 
másnak ad át értékes információt. Őt pedig megint átvágták. 

A tévé felé fordította a távirányítót, és megnyomta a 
bekapcsoló gombot. Feltűnt a képernyőn a CNN. Egy újabb 
reklám buzdította arra a nézőt, hogy nézze meg ma este Kay 
Scarpettát a show-műsorban. Agee a karórájára pillantott. Már 
alig egy óra van hátra addig. Aztán egy montázs tűnt fel a 
képernyőn: Scarpetta, amint kiszáll egy fehér helyszínelő 
furgonból, a helyszínelős táskája a vállán; aztán megint ő egy 
fehér, eldobható kezeslábasban a mobilegységgel, a hatalmas 
járművel, amelyen különböző állomásokat hoztak létre arra az 
esetre, ha tömegszerencsétlenség történik, például lezuhan egy 
utasszállító repülőgép. Scarpetta a CNN stúdiójában. 

– Nekünk most a Scarpetta-faktorra van szükségünk, ezért itt 
van most velünk a mi dr. Kay Scarpettánk. A legkiválóbb 



törvényszéki szakértőt üdvözölhetik itt, a CNN stúdiójában. – A 
házigazda mostanában szokásos átkötése az interjúalannyal 
történő beszélgetésre. Agee fejében még egy darabig 
visszhangzottak a mondatok, miközben a hálószobájában nézte a 
tévét, figyelte a hang nélküli reklámot a lenémított képernyőn. 
Scarpetta és az ő különleges „faktora” a nap megmentője. Agee 
nézte a Scarpettáról és Carley-ról adott képeket, azt a harminc 
másodperces előzetest, ami beharangozta a ma esti adást. Azt, 
amelyikben Ageenek kellene ott lennie. Carley őrülten kétségbe 
volt esve a nézettsége miatt, biztos volt benne, hogy nem kap 
lehetőséget egy újabb szezonra, ha az adatok nem változnak 
jelentősen. És ha kirúgják Carley-t, mit fog Agee tenni? Kitartott 
ember volt, kisebb erkölcsi tartássál. Az a Carley tartotta ki, aki 
nem úgy érzett a férfi iránt, mint ahogy az őiránta. Ha a show 
halálra van ítélve, akkor Agee is. 

A férfi felkelt az ágyról, felvette a fürdőszobai pultról a 
hallókészüléket, belenézett a tükörbe, ahonnan szürke szakállas, 
egyre magasabb homlokú önmaga pillantott vissza, egyszerre 
ismerősen és ismeretlenül. Ismerte is önmagát, meg nem is. Ki 
vagy te mostanában? Kinyitott egy fiókot, ahol ollók és egy 
borotva hevert. Kitette őket egy törülközőre, amelyik már kezdett 
savanykás illatot árasztani, aztán bekapcsolta a hallókészüléket, 
mire meghallotta, hogy csöng a telefon. Valaki megint a tévé 
miatt óbégat valószínűleg. Levette a hangerőt, és a CNN hangja 
közepes erejű lett, amely a hallók számára még mindig elég 
hangosnak és vibrálónak számított. Visszament az ágyhoz, hogy 
tovább készülődjön, előszedett két mobiltelefont. Az egyik egy 
Motorola volt washingtoni számmal, ami az ő nevén volt, a másik 
egy eldobható Traefone, amit tizenöt dollárért vásárolt egy 
zsúfolt elektronikai boltban a Times Square-en. 

Összekötötte a hallókészüléke Bluetooth-alkalmazását a 
MotorolávaL, és a laptopján bejelentkezett a webalapú feliratozó 
szolgáltatásba. Rákattintott a bejövő hívások ikonra a képernyő 



tetején, és begépelte a washingtoni számot. Aztán az eldobható 
telefont használva felhívta az 1-800-as szolgáltatást, és miután 
megérkezett a tárcsahang, begépelte a tíz számjegyből álló 
számsort, a telefonszámot, amelyet hívni akart – a washingtoni 
számát, aztán a font jelet. 

A jobb kezében lévő eldobható telefon hívta a bal kezében lévő 
Motorola készüléket, ami kicsengett, ő pedig felvette és a bal 
füléhez tartotta.  

– Halló? – A szokásos mély hangján szólt bele, kellemes, 
megnyugtató hangon.  

– Harvey vagyok. – Egy ideges tenor hang, olyasvalakié, aki 
nagyon fiatal és nagyon izgatott. – Egyedül van?  

– Igen, egyedül vagyok. Hogy van? Idegesnek tűnik – mondta 
Agee. 

– Bárcsak ne is láttam volna! – A tenor hang elcsuklott, 
majdnem sírt. – Érti? Nem akartam olyasmit látni, nem akartam 
belekeveredni. Meg kellett volna állnom a kocsival. Meg kellett 
volna próbálnom segíteni. Mi van, ha a nő még életben volt, 
amikor kiszedték a sárga taxiból? 

– Mondja el pontosan, hogy mit látott. 
Agee racionálisan, higgadtan kérdezett, kényelmesen 

belehelyezkedve egy pszichiáter szerepébe, cserélgetve a bal fülén 
a telefonokat, miközben a saját magával való párbeszédet valós 
időben átírta valaki szövegre, akit soha nem látott, akivel soha 
nem beszélt, akit csak az 5622-es számú kezelőként lehetett 
azonosítani. Fekete, nagy betűs szöveg jelent meg Agee 
számítógépének webböngésző ablakában, miközben két 
különböző hangon beszélt, közbevetve néhány motyogást és zajt, 
ami úgy hangzott, mintha nem lenne jó a vonal. Közben a 
szövegbeíró lejegyezte, amit a személytelen Harvey Fahley 
mondott. 

 



– „Amikor a nyomozóval beszéltem, valami olyasmit mondott, hogy 
a rendőrség tudja, hogy Hannah Starr halott, mert találtak egy 
hajszálat, amelyik már bomlófélben volt (kivehetetlen). De honnan? 
Azt a nyomozó nem mondta. Talán már a taxisofőrt is ismerik, 
merthogy Hannah Starrt akkor látták utoljára, amikor beszállt egy 
taxiba. Talán rengeteg mindent tudnak, csak nem hozzák 
nyilvánosságra, mert attól tartanak, hogy ez nem tenne jót a város 
hírnevének. Igen, pontosan. A pénzről (kivehetetlen). De ha 
Hannah oszlófélben lévő hajszálát megtalálták a taxiban, és ezt az 
információt senki nem hozta nyilvánosságra, akkor az rossz 
(kivehetetlen). Nagyon rossz. Alig hallom magát (kivehetetlen). És 
különben sem kellene beszélnem. Igazán félek. Le kell tennem a 
telefont! 
 
Warner Agee befejezte a telefonálást, kijelölte a szöveget, 

átmásolta a vágólapra, és bemásolta a szövegszerkesztőbe. Aztán 
hozzácsatolta egy e-maílhez, és gyorsan elküldte Carley iPhone-
jára. 

 
Carley! 
Mellékeltem egy beszélgetést, egy szemtanú éppen most beszélt 
velem telefonon. A szokásos: nem lehet nyilvánosságra hozni, mert 
titokban kell tartanunk a forrásunk kilétét. De itt van a szöveg 
átirata, amely bizonyítékul szolgál, ha netán a csatorna kételkedne 
benne. 
Warner 
 
Rákattintott a küldés gombra, és a levél már el is ment. 
 

A Crispin-tudósítás helyszínéről egy fekete lyuk juthatott 
mindenki eszébe. Fekete hangvisszaverő panelek, egy fekete 
asztal fekete székekkel a fekete padlón. Alatta egy sínen feketére 
festett fényszórók sora. Scarpetta úgy gondolta, hogy az egész 
célja az, hogy a híreknek józanságot kölcsönözzenek, hihető 



drámaként tálalják, ami a CNN stílusa, és pontosan ez az, amit 
Carley Crispin nem tudott felmutatni..  

– A DNS nem egy csodaszer – közölte Scarpetta az élő 
adásban. – Néha még csak nem is helytálló. 

– Le vagyok döbbenve – felelte Carley, aki szokatlanul élénk 
volt ma este, és aki rózsaszínben volt, ami nem illett rézvörös 
hajához. – Az igazságügyi orvosszakértők gyöngye nem hisz 
abban, hogy a DNS helytálló lenne?  

– Nem ezt mondtam, Carley. Én arra utaltam – amire már egy 
évtizede próbálom felhívni a figyelmet –, hogy a DNS nem 
mindenható, hogy nem az az egyetlen bizonyíték, és nem 
helyettesítheti az alapos nyomozást.  

– Emberek, ugye hallották! – Carley arca, ami teljesen merev 
volt a Botox-injekcióktól és a plasztikai műtétektől, egyenesen a 
kamerába meredt. – A DNS nem helytálló.  

– Még egyszer hangsúlyozom, nem ezt mondtam.  
– Dr. Scarpetta. Legyünk őszinték! A DNS helytálló. Például 

ez lehet a leglényegesebb bizonyíték a Hannah Starr-ügyben.  
– Carley...  
– Nem fogom kérdezni arról az ügyről – szakította félbe a 

műsorvezető felemelt kézzel, újabb trükköt vetve be. – Hannah 
Starrt csak példaként hoztam fel. A DNS bizonyíthatja, hogy 
halott. 

A stúdió monitorain megjelent Hannah Starr-ról az a fotó, 
amely már hetek óta szereplője volt a híradóknak. Mezítláb volt, 
gyönyörű, rövid nyári ruhát viselt, a tengerparton állt egy 
sétányon, és szomorkásán mosolygott a fényképezőgép 
lencséjébe, a háttérben néhány pálmafával és a kék minden 
árnyalatában ragyogó tengerrel.  

– És pontosan ez az, ami felé, úgy tűnik, az 
igazságszolgáltatásban dolgozók nagy része is hajlik – folytatta 
Crispin. – Még ha maga nem is hajlandó ezt nyilvánosan 
elismerni. És azzal, hogy nem ismeri be az igazságot – a 



műsorvezető lassan vádaskodónak tűnt –, veszélyes 
következtetésekre ad okot. Ha a lány halott, nem kellene arról 
nekünk is tudnunk? Nem kellene Bobby Fullernek, a szegény 
férjnek tudnia róla? Nem kellene az ímmel-ámmal folyó 
nyomozásnak kiteljesednie, és nem kellene végzéseket 
kibocsátani? 

A monitorokon újabb fotó jelent meg, ez is már hetek óta 
ismert volt: a teniszruhás Bobby Fuller és fogpasztareklám 
mosolya négyszázezer dollárt érő vörös Porsche Carrera GT-
jének a volánja mögött.  

– Vagy nem így van, dr. Scarpetta? – kérdezte Carley. – Csak 
elméletileg, nem bizonyíthatja a DNS azt, hogy valaki halott? Ha 
például van – a helyszínen talált – hajszálból kinyert DNS? 

– Egy DNS alapján nem lehetséges annak megállapítása, hogy 
valaki halott – közölte Scarpetta. – A DNS azonosításra szolgál.  

– A DNS egyértelműen elmondja például, hogy a hajszál, 
amelyet egy járműben találtak, Hannah hajszála.  

– Ezt nem kommentálom.  
– Sőt a hajszála a felbomlás jeleit mutatta.  
– Nem beszélhetek erről az ügyről, a tényállásairól.  
– Nem beszélhet, vagy nem akar? – kérdezte Carley. – Mi az, 

amiről nem akarja, hogy tudjunk? Talán arról a kényelmetlen 
igazságról, hogy az igazságügyi orvosszakértőknek, mint ön is, 
esetleg nincs igazuk a Hannah Starr-ral történtekkel 
kapcsolatban. 

Újabb ismert fotó a monitorokon: Hannah Dolce & Gabbana-
kosztümben, hosszú haja hátrafésülve, szemüvegben, egy 
biedermeier íróasztalnál ülve a Hudson folyóra néző 
dolgozószobában.  

– Hogy tragikus eltűnésének oka lehet, és hogy teljesen más, 
mint amit mindenki – köztük ön is – feltételez. – Carley 
kérdéseit ténynek állította be, és az egésznek egy F. Lee Bailey-
féle keresztkérdésekkel teli kihallgatás jellege volt.  



– Carley, én igazságügyi orvosszakértő vagyok New Yorkban. 
Biztos vagyok benne, hogy megérti, miért nem folytathatom le 
ezt a beszélgetést.  

– Jogilag maga egy magánvállalkozó, és nem New York 
városának alkalmazottja.  

– Alkalmazott vagyok, és közvetlenül New York városa 
legfőbb igazságügyi orvosszakértőjének tartozom felelősséggel – 
felelte Scarpetta. 

Újabb fénykép: az az 1950-es években épült, kék téglás épület, 
amelyben New York város legfőbb igazságügyi orvos-
szakértőjének az irodája van.   

– Maga pro bono, azaz ingyen vállal munkát. Úgy hiszem, 
hogy ez benne volt a hírekben. Az idejét áldozza a New York-i 
irodának. – Carley a kamera felé fordult. – Azon nézőink 
kedvéért, akik esetleg nem tudják, szeretném elmondani, hogy 
dr. Kay Scarpetta Massachusettsben orvosszakértő, de 
félállásban, fizetség nélkül – a New York-i Igazságügyi 
Orvosszakértői Hivatalnak is dolgozik. – Majd visszafordult 
Scarpettához. – Nem mintha teljesen érteném, hogyan dolgozhat 
egyszerre New Yorknak és Massachusetts államnak is. 

De Scarpetta nem világosította fel. 
Carley felkapott egy ceruzát, mintha arra készülne, hogy 

esetleg jegyzetel, aztán így szólt:  
– Dr. Scarpetta, a tény az, hogy azért mondja, hogy nem 

beszelhet Hannah Starr-ról, mert úgy hiszi, hogy halott. Ha nem 
hinné, hogy halott, akkor nem is lenne olyan ügy, amelyben 
hangoztathatná az álláspontját. Nem lehetne a maga ügye, 
hacsak Hannah nem halott.  

Ez nem volt igaz. Igazságügyi patológiások szükség esetén 
vizsgálhatnak élő személyeket is, vagy belefolyhatnak eltűnt 
személyek utáni nyomozásba, olyanokéba, akikről feltételezik, 
hogy halottak. De Scarpetta nem emelt szót azért, hogy tisztázza 
a dolgot. 



Helyette inkább azt mondta: 
– Nem lenne helyénvaló, ha beszélnék magával olyan ügynek 

a részleteiről, amelyben még folyik a nyomozás, vagy még nem 
emeltek vádat. Abban egyeztünk meg, Carley, hogy a ma esti 
show-műsorban, általánosságban beszélünk a kézzelfogható 
igazságügyi bizonyítékokról, amelyek során az egyik leggyakoribb 
vizsgálat a hajszálak mikroszkopikus elemzése.  

– Rendben. Akkor beszéljünk a kézzelfogható bizonyítékokról, 
például a hajszálakról. – Carley elkezdett dobolni a ceruzával a 
papíron. – Ugye meg tudja erősíteni, hogy egy hajszálon végzett 
vizsgálattal be lehet bizonyítani, hogy azután hullott ki a 
fejbőrből, miután az illető meghalt? Például ha egy hajszálat 
találnak egy olyan járműben, amelyben egy holttestet 
szállítottak?  

– A DNS-ből nem lehet megállapítani, hogy valaki halott-e – 
ismételte magát Scarpetta.  

– Akkor csak elméletileg, mit tudhatunk meg egy hajszálból, 
mondjuk abból, amelyet Hannah hajszálaként azonosítottak, és 
amelyet egy járműben találtak?  

– Miért nem beszélünk a mikroszkópos hajelemzésről úgy 
általában? Mivel megegyeztünk, hogy erről beszélünk ma este.  

– Akkor csak általánosságban – folytatta Carley. ~ Mesélje el 
nekünk, hogyan lehet megállapítani, hogy egy bizonyos hajszál 
halott embertől származik-e? Ha találunk valahol egy hajszálat, 
mondjuk, egy járműben. Hogyan lehet megállapítani, hogy az, 
akihez tartozott, halott volt vagy élt akkor?  

– A hajhagymák halál utáni sérülése vagy hiánya árulkodhat 
arról, hogy a szálat élő emberből vagy holttestből tépték-e ki –
felelte Scarpetta.  

– Pontosan erről beszélek – felelte Carley, továbbra is dobolva 
a ceruzájával, mint valami metronóm. – Mivel a forrásaim 
szerint a Hannah Starr-ügyben is felbukkant egy hajszál, és 
egyértelműen olyan bizonyítékok vannak vele kapcsolatban, 



amilyenekről az előbb beszélt. Amiket a halállal és a bomlással 
lehet kapcsolatba hozni. Tehát, hogyan magyarázná egy hajszál 
egyértelműen a halálhoz köthető sérüléseit, ha a hajszál gazdája 
nem halott? – Carley átható, meglepettnek tűnő pillantással 
odaszegezte Scarpettát a székhez.  

– Nem tudom, hogy mit ért „sérülés” alatt – felelte Scarpetta, 
és megfordult a fejében, hogy a legjobb lenne felállni, és 
otthagyni a felvételt.  

– Például sérülések, amelyeket – mondjuk – rovarok okoztak. 
– Carley hangosan ütögette a papírt a ceruzával, – Bizonyos 
forrásaimtól úgy tudom, hogy a Hannah Starr-ügyben talált 
hajszálon sérülések látszanak, olyasfélék, amelyek a halál után 
szoktak keletkezni. – Aztán a kamerába: – Ezt még nem hozták 
nyilvánosságra. Itt beszélünk róla először, ezen a helyen, az én 
műsoromban.  

– A rovarok okozta sérülések nem szükségszerűen jelentik azt, 
hogy az a személy, aki elhullatta a hajszálat, halott – felelt 
Scarpetta a kérdésre, ügyesen kikerülve Hannah Starr konkrét 
ügyét. – Ha valaki természetes módon elhullajt egy hajszálat 
otthon vagy a kocsiban, a garázsban, akkor az nagy 
valószínűséggel sérüléseket fog elszenvedni, méghozzá a rovarok 
által okozott sérüléseket.  

– Talán elmagyarázhatná a kedves nézőknek, hogy a rovarok 
hogyan károsítják a hajszálakat.  

– Megeszik. Mikroszkóp alatt jól láthatóak a harapásnyomok. 
Ha ilyesféle sérüléseket találunk egy hajszálon, akkor általában 
feltételezzük, hogy a hajszál nem mostanában hullott ki.  

– És feltételezik, hogy a személy halott. – Carley a ceruzával 
Scarpettára mutatott.  

– Csak a hajszálra alapozva nem, nem lehet levonni ezt a 
következtetést. 

A monitorok két, ötvenszeresére nagyított emberi hajszálat 
mutattak.  



– Rendben, dr. Scarpetta. Itt vannak azok a képek, amelyeket 
kért, hogy játsszunk be a nézőink számára – jelentette ki Carley. 

– Kérem, mondja el pontosan, hogy mit is látunk.  
– Postmortem hajhagyma-rétegződést – magyarázta 

Scarpetta. 
– Vagy hogy a kiváló nyomszakértő, Nick Petraco szavaival 

éljek, nem átlátszó, ellipszis keresztmetszetű szalagot, amely 
paralel, nyújtott levegős rétegek kötegeiből áll a hajszál fejbőrhöz 
közelebb eső tövénél.  

– Hű, mi lenne, ha lefordítaná ezt a nézőknek?  
– A fotókon a villanykörte alakú hajszál tövének sötétebb 

területét lehet látni. Látják ezt a sötétebb sávot? Legyen 
elegendő, ha azt mondom, hogy ez a jelenség élő személy hajszála 
esetén nem jelenik meg.  

– És ezek itt Hannah Starr hajszálai, amelyeket most nézünk 
– jelentette ki Carley.  

– Nem, természetesen nem azok. – Ha most kisétálna a 
stúdióból, akkor még inkább rontana a helyzeten. Csak legyél túl 
ezen, mondogatta magának Scarpetta.  

– Nem? – Drámai szünet. – Akkor kinek a hajszálai?  
– Egész egyszerűen csak példákat mutatok arra nézve, hogy 

egy mikroszkópos elemzésből mit tudhatunk meg – válaszolta 
Scarpetta, mintha a kérdésnek lett volna értelme, pedig nem volt. 
Carley átkozottul jól tudta, hogy egyik hajszál sem kapcsolható a 
Hannah Starr-ügyhöz. Tisztában volt vele, hogy a kép generikus, 
egy PowerPoint-os bemutatóból való, amelyet Scarpetta az 
iskolában a törvényszéki orvostani előadásain szokott levetíteni.  

– Nem Hannah hajszálai, és nincs közük a lány eltűnéséhez?  
– Csak szemléltető példák.  
– Nos, azt hiszem, hogy az emberek erre gondolnak, amikor a 

Scarpetta-faktort emlegetik. Csak előhúz egy trükköt a 
kalapjából, azon elméletének alátámasztására, amely szerint 
egyértelmű, hogy Hannah Starr halott, ezért mutat nekünk olyan 



hajszálakat, amelyek egy halott embertől származnak. Nos, 
egyetértek, dr. Scarpetta – mondta Carley lassan, hangsúlyozva a 
szavakat. – Úgy vélem, hogy Hannah Starr halott. És szerintem 
lehetséges, hogy ami vele történt, valamiféleképpen kapcsolódik 
ahhoz a kocogóhoz, Toni Darienhez, akit brutálisan 
meggyilkoltak a Central Parkban. 

A kivetítőkön megjelent Toni Darien fotója. Testhez simuló 
nadrágban volt, egy nem túl sokat takaró blúzban, a háttérben 
tekepályák sora; aztán egy újabb fotó, a lány holtteste a bűntett 
helyszínén. 

Hát ezt honnan a pokolból szerezték? De Scarpetta nem 
mutatta, mennyire meg van döbbenve. Hogyan kaparintotta meg 
Carley a helyszínen készült fényképeket?  

– Nos – mondta Carley megint a kamera felé fordulva –, 
megvannak a forrásaim, és nem mehetek bele mindig a 
részletekbe, hogy kik is ők, de meg tudom erősíteni az 
információt. Elég legyen annyi, hogy legalább egy szemtanú 
bejelentette a New York-i rendőrségen, hogy látta, amint Toni 
Darient kivonszolták egy taxiból ma reggel. Úgy látta, hogy egy 
taxisofőr kiszedi a kocsiból. Maga tudomással bír erről, dr. 
Scarpetta? – Megint a dobolás lassú tamtamja hallatszott.  

– A Toni Darien-ügy nyomozásáról sem fogok beszélni. –
Scarpetta minden erejét latba vetette, hogy ne vonják el a 
figyelmét a helyszínen készült képek. Teljesen olyanok voltak, 
mint azok, amelyeket a helyszínelők nyomozói készítettek ma 
reggel.  

– Ezzel azt akarja mondani, hogy lenne miről beszélni? – 
kérdezte Carley.  

– Nem mondtam ilyet.  
– Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy Hannah Starrt 

utoljára akkor látták, amikor éppen beszállt egy sárga taxiba, 
miután vacsorázott a barátaival a Greenwich Village-ben, 
hálaadás napja előtt. Tudom, dr. Scarpetta, hogy ön nem akar 



erről beszélni. De szeretnék kérdezni valamit, amire válaszolhat. 
A törvényszéki orvosszakértőnek nem feladata a megelőzés? Nem 
kellene megkeresni a választ arra a kérdésre, hogy miért halt meg 
valaki, ha ezzel megelőzhetné, hogy ugyanez megtörténhessen 
másokkal is?  

– De, a megelőzés abszolút fontos – közölte Scarpetta. – És a 
megelőzés néha azzal jár, hogy nekünk, akik a 
közegészségügyben dolgozunk, és felelősek vagyunk a köz 
biztonságáért, messzemenően óvatosnak kell lennünk azzal 
kapcsolatban, hogy milyen információt hozunk nyilvánosságra.  

– Nos, akkor hadd kérdezzek valamit. Miért ne szolgálná a 
köz érdekeit az, ha az emberek tudnák, hogy esetleg egy 
sorozatgyilkos garázdálkodik, egy sárga taxival furikázik New 
'Yorkban, és a következő áldozatát próbálja becserkészni? Ha 
hozzáférése lenne egy ilyen információhoz, nem kellene 
mindenkinek a tudomására hozni, dr. Scarpetta?  

– Ha ez az információ igazolható, és ezzel a közbiztonságot 
növelnénk, igen, egyetértek magával. Akkor nyilvánosságra 
kellene hozni.   

– Akkor miért nem tették? 
– Nem szükségszerűen tudnék effajta információról, arról, 

hogy tényszerű-e vagy sem.  
– Az meg hogyan lehet? Van egy holttest a kórbonctanon, és a 

rendőrségtől vagy egy hihető szemtanútól tudni lehet, hogy egy 
sárga taxi belekeveredett az ügybe. Maga meg úgy véli, hogy nem 
az ön felelőssége, hogy a nyilvánossággal is közöljék ezt az 
információt, hogy egy újabb szegény, ártatlan nőt ne 
erőszakoljanak, majd gyilkoljanak meg brutálisan?  

– Olyan területre merészkedett, amelyre nincsen rálátásom, 
nincsenek róla közvetlen ismereteim, és ami nem az én 
hatásköröm – felelte Scarpetta. – Az igazságügyi orvosszakértő 
feladata az, hogy megállapítsa a halál okát és beálltának 
mikéntjét, hogy objektív információval lássa el azokat, akiknek az 



a munkájuk, hogy a törvény szavának érvényt szerezzenek. Nem 
elvárás, hogy a törvényszéki orvosszakértő elvégezze egy bírósági 
hivatalnok munkáját, vagy hogy úgynevezett bizalmas 
értesüléseket szivárogtasson ki mások által gyűjtött és 
rendszerezett információk – vagy akár kósza híresztelés – 
alapján. 

Carley-val a fülesen keresztül közölték, hogy van egy 
betelefonáló, akit várakoztatnak. Scarpetta gyanította, hogy Alex 
Bachta, a producer próbálkozik azzal, hogy más irányba vigye a 
történéseket, és próbálja figyelmeztetni Carley-t, hogy szálljon ki, 
amíg lehet. Scarpetta szerződését ennél jobban már nem is 
lehetett volna megszegni.  

– Nos, lenne még beszélnivalónk – mondta Carley a 
nézőknek. – De most hallgassuk meg Dottie-t Detroitból. Dottie, 
adásban van. Mi újság Michiganben? Gondolom, boldogok, hogy 
vége a választásoknak, és végre megtudhatták, hogy recesszióban 
van az ország, ha eddig nem tudták volna.  

– Én McCainre szavaztam, és a férjemet most bocsátották el a 
Chryslertől, és a nevem nem... – hangzott fel Scarpetta 
fülhallgatójában egy csendes, ziháló hang.  

– Mit szeretne kérdezni? 
– Kayhez szólna a kérdésem. Tudja, Kay, nagyon közel érzem 

magamhoz önt. A legszívesebben azt kívánnám, bárcsak 
betoppanna egyszer hozzám, és innánk egy kávét, mert biztos 
vagyok benne, hogy nagyon jó barátok lennénk, és szeretnék 
felajánlani egy olyan spirituális útmutatást, amilyet nem kaphat 
semmiféle...  

– Mit szeretne kérdezni? – fojtotta belé a szót Carley.  
– Miféle vizsgálatokat végezhetnek el, ha látják, hogy egy 

holttest már oszlófélben van? Ha jól tudom, manapság már 
elemezni tudják a levegőt valamiféle robottal,..  

– Én még nem hallottam ilyen robotról – szólt közbe megint 
Carley.  



– Nem magát kérdeztem, Carley. Már nem tudom, hogy mit 
higgyek, csak azt látom, hogy a törvényszéki tudományok nem 
képesek helyrehozni mindazt, ami rossz a világban. Valamelyik 
reggel olvastam egy cikket dr. Benton Wesley-től, aki Kay 
tiszteletreméltó igazságügyi pszichológus férje, és szerinte a 
felderített gyilkosságok száma az utóbbi húsz évben harminc 
százalékkal csökkent, és nagy valószínűséggel továbbra is 
csökkenni fog. Eközben pedig ebben az országban harminc 
felnőtt közül egy – vagy majdnem ilyen az arány – börtönben 
van, úgyhogy képzelhetik, mi lenne, ha mindenkit elkapnának, 
aki megérdemli. Hová tennénk őket, és hogyan lenne minderre 
pénz? Kay, azt szeretném tudni, hogy igaz-e a dolog arról a 
robotról.  

– Amire maga gondol, az egy jelzőkészülék, amit csak 
mechanikus szaglásznak, vagy elektromos orrnak hívnak. Igen, 
jól tudja – mondta Scarpetta. – Létezik ilyen dolog, és a 
nyomkereső kutyák helyett használják olyan esetekben, ha 
eltemetett holttestek után kutatnak.  

– Akkor most magától kérdeznék valamit, Carley. Nagyon kár, 
hogy olyan elcsépelt és otromba. Nézze meg, hogyan szégyenül 
meg estéről…  

– Ez nem kérdés volt – közölte Carley, miután megszakította 
a telefonhívást. – És attól tartok, hogy az időnk is lejárt. – A 
kamerába bámult, és elkezdte rendezgetni az asztalon a 
papírokat, amelyek csupán kellékül szolgáltak. – Nézzék meg 
holnap este is a Crispin-tudósítást, ahol további részletet 
tudhatnak meg Hannah Starr megdöbbentő eltűnéséről. Vajon az 
ő esete összefügg-e Toni Darien brutális meggyilkolásával, annak 
a lánynak az ügyével, akinek meggyalázott holttestét ma reggel 
találták meg a Central Parkban? Vajon a sárga taxi-e a hiányzó 
kapocs, és szükség lenne-e arra, hogy figyelmeztessék az 
embereket? Holnap újra Warner Agee, az FBI egykori 
törvényszéki pszichológusa lesz a vendégem, aki úgy véli, 



lehetséges, hogy mindkét nőt egy brutális szexuális erőszakra 
hajlamos pszichopata gyilkolta meg, és könnyen lehet, hogy ez 
nem más, mint egy New York-i taxisofőr; a város vezetői pedig 
visszatartják ezt az információt, nehogy a turisták számának 
csökkenését vonja maga után. Úgy van. A turizmusét.      

– Carley, már nem vagyunk adásban. – Az egyik operatőr volt 
az.   

– De ez az utolsó rész a turizmusról még kiment? Hamarabb  
meg kellett volna szakítanom azt a nőt – közölte Carley a sötét 
stúdiódíszlettel. – Feltételezem, hogy volt még egy csomó másik 
telefonáló. 

Csend. Aztán megszólalt egy hang.  
– Vettük a turizmusról szóló részt. Jó kis végszó volt, Carley.  
– Nos, ettől majd felizzanak a telefonvonalak – mondta Carley 

Scarpettának. – Nagyon köszönöm. Nagyszerű volt. Nem 
gondolja?  

– Azt hittem, megegyeztünk – vette ki Scarpetta a füléből a 
fülhallgatót.  

– Nem kérdeztem magát Hannah-ról vagy Toniról. Csak 
kijelentettem bizonyos dolgokat. Nem várhatja tőlem, hogy 
figyelmen kívül hagyjak hitelt érdemlő információkat. Nem 
kellett felelnie semmire, ami kellemetlen volt önnek, és 
tökéletesen kezelte a dolgokat. Nincs kedve holnap este 
visszajönni? Maga és Warner együtt lehetnének a műsorban. 
Meg fogom őt kérni, hogy próbálja meg elkészíteni a taxisofőr 
profilját.  

– És mire alapozva?— kérdezte Scarpetta indulatosan. – 
Valami ósdi profilalkotó elméletre, ami nem empirikus 
kutatásokon alapul? Ha Warner Ageenek van valami köze ahhoz 
az információhoz, amit az előbb elmondott, akkor nagy bajban 
van. Csak kérdezze meg önmagától, honnan tudhatná Agee a 
dolgot. Még érintőlegesen sincs köze az ügyhöz. És csak hogy 
tisztázzuk, soha nem volt az FBI profilalkotója. 



Scarpetta levette a mikrofonját, felállt az asztaltól, és átlépve a 
kábeleket, egyedül elindult kifelé a stúdióból. Amikor kiért a 
fényesen megvilágított előtérbe, elhaladt Wolf Blitzer, Nancy 
Grace, Anderson Cooper és Candy Crowley poszter méretű fotója 
előtt. Amikor beért a sminkszobába, meglepődve látta, hogy Alex 
Bachta ül a magas forgószékben. Kifejezéstelen tekintettel nézte a 
tévé képernyőjét. A készülék hangja majdnem teljesen le volt 
véve, és Alex telefonbeszélgetést folytatott valakivel. Scarpetta 
levette a kabátját a gardróbban lévő fogasról. 

– ...nem mintha bármiféle kétségem lenne, de egyetértek, 
igen, egy fait accompli. Nem fordulhat elő ilyesfajta... Tudom, 
tudom – mondta Alex a telefonba, bárki is volt a túlsó végén. – 
Mennem kell. 

Komolynak és fáradtnak tűnt gyűrött ingében és 
nyakkendőjében, miközben véget vetett a beszélgetésnek. 
Scarpettának feltűnt, milyen ősz takarosan nyírt szakálla, és hogy 
milyen táskás a szeme alja. Carley nagy hatással van az 
emberekre. 

– Ne is kérdezze! – közölte vele Scarpetta. 
Alex intett neki, hogy csukja be az ajtót, de ekkor a telefon 

újra elkezdett villogni. 
– Feladom – tette még hozzá Scarpetta. 
– Csak ne olyan gyorsan! Foglaljon helyet! 
– Megsértették a szerződésben leírtakat. És ami még ennél is 

fontosabb, maga elveszítette a bizalmamat, Alex. Az isten 
szerelmére, honnan szerezték a helyszínen készült fotókat? 

– Carley-nak megvannak a saját forrásai. Nekem semmi 
közöm nem volt az egészhez. És a CNN-nek sem. Fogalmunk sem 
volt, hogy Carley előhozakodik azzal a kibaszott taxi-üggyel, meg 
azzal, hogy hajszálat találtak benne. Jézusom, remélem, hogy 
legalább igaz! Hatalmas szalagcímek, hát remek! De remélem, 
hogy legalább igaz! 



– Reméli, hogy igaz, hogy egy sorozatgyilkos furikázik a 
városban, egy sárga taxiban? 

– Nem így értettem. Jézusom, Kay! Egy átkozott 
darázsfészekbe nyúltunk, izzanak a telefonvonalak. A New York-i 
rendőrség helyettes sajtófőnöke tagadja a dolgot. Kategorikusan 
visszautasítja. Azt mondja, az az információ, hogy Hannah Starr 
bomlófélben lévő hajszálát megtalálták egy taxiban, teljesen 
megalapozatlan, egy nagy baromság. Igazat mond? 

– Én ebben nem segíthetek.  
– Az az átkozott Carley! Annyira versenyezni akar, olyan 

istentelenül féltékeny Nancy Grace-re, Bill Kurtisre, Dominick 
Dunne-ra. Jobban teszi, ha alátámasztja valamivel mindazt, amit 
az imént mondott, mert az emberek nekünk esnek! Fogalmam 
sincs, hogy mi lesz holnap. De azért érdekes ez a taxis kapcsolat, 
nem? A New York-i rendőrség nem erősítette meg, de nem is 
tagadja. Mit szól hozzá?  

– Semmit – felelte Scarpetta. – Igazságügyi 
orvosszakértőként nem az a dolgom, hogy élő adásban segítsek 
maguknak megoldani az ügyeket. 

– Jobb lett volna, ha inkább a mechanikus szaglász témáját 
folytatjuk inkább. – Alex beletúrt az ujjaival a hajába.  

– Fogalmam sem volt, hogy a Hannah Starr-ügyet szóba 
hozza. Megbeszéltük, hogy nem teszi. És a Toni Darien-ügyet 
sem. Édes istenem! Nagyon jól tudják, hogy az Orvosszakértői 
Intézet ügye, ma reggel dolgoztunk rajta. Megígérte, Alex! Mi lesz 
a szerződések betartásával?  

– Próbálom elképzelni, hogyan is nézhet ki. Elég nehéz 
komolyan venni egy bűnüldözésre használt, szaglásznak nevezett 
szerkezetet! De, gondolom, a legtöbb rendőrőrsön nincsenek 
olyan rendőrkutyák, amelyek képesek kiszagolni a hullákat,  

– Nem teheti meg, hogy felkér szakértőket, akik éppen 
bűnvádi eseteken dolgoznak, és aztán hagyja, hogy ilyesmi 
történjen!  



– Ha mesélt volna az efféle kutyákról, az bámulatos lett volna!  
– Boldogan megtettem volna, részletesen meséltem volna 

róla, inkább erről, nem pedig a másik dologról! Megígérte, hogy a 
Starr-ügy tiltott terület.  

– Nézze! Maga kiváló volt ma este, oké? – Találkozott a 
tekintetük, és a férfi felsóhajtott, – Tudom, hogy nem így 
gondolja, és hogy most nagyon zaklatott. Érthető módon dühös. 
Én is az vagyok. 

Scarpetta ledobta a kabátját az egyik székre, és leült.  
– Valószínűleg már hónapokkal korábban, vagy akár egy évvel 

ezelőtt abba kellett volna ezt hagynom. El se kellett volna 
kezdenem, ha már itt tartunk. Megígértem dr. Edisonnak, hogy 
soha nem fogok beszélni folyamatban lévő ügyekről, és a 
szavamat is adtam neki erre. Maguk most kínos helyzetbe hoztak. 

– Én nem, Carley volt az. 
– Nem, én voltam az oka. Én hoztam magam ilyen helyzetbe, 

hiszen nekem aztán igazán tudnom kellett volna. Biztos vagyok 
benne, hogy találnak majd egy olyan igazságügyi orvosszakértőt 
vagy kriminológust, aki boldogan mesél szenzációs 
spekulációkról és véleményekről, ahelyett hogy alapos és objektív 
lenne, mint amilyen én vagyok. 

– Kay...     
– Én nem tudok Carley lenni. Én nem vagyok olyan. 
– Kay, a Crispin-tudósítás már a béka segge alatt van. 

Nemcsak a nézettségi mutatói, hanem a kritikusok is lehúzzák, a 
bloggerek is, és rengeteg panasz érkezik odafentről már egy jó 
ideje. Carley régebben tűrhető újságíró volt, de ma már nem, az 
egyszer biztos. Nem az én ötletem volt a műsor, és a csatorna 
becsületére legyen mondva, már az elejétől fogva tudta, hogy ez 
csak próbajáték. 

– Akkor kinek az ötlete volt ez a nő? Maga a producer. Miféle 
próbajáték? 



– Régebben a Fehér Ház sajtótitkára volt, és nagy ász. De nem 
tudom, hogy aztán mi történt. Hiba volt, és – hogy méltányos 
legyek Carley-val – tudta jól, hogy a show-t csak próbaképpen 
engedték az útjára. Először is, Carley megígérte, hogy 
felhasználja törvényes kapcsolatait arra, hogy megszerezzen 
olyan különleges vendégeket, mint például ön is. 

– Azért tudott megszerezni, mert maga három alkalommal is 
fegyvert szegezett a homlokomnak. 

– Próbálom menteni a menthetetlent. Megpróbáltam. Maga is 
megpróbálta. Megadtuk Carley-nak az esélyt. Nem tudni, kinek 
az ötlete volt, nem is érdekes, de a vendégek – önt kivéve – 
bűzlenek, csak a söpredék, a hordó alja, mert hát ki akarna 
Carley-val szerepelni? Mondjuk dr. Agee, az igazságügyi 
pszichiátria őskövülete. Csak ne kelljen hallgatnom vaskalapos 
monológjait. Ebben a világban, ha egy szezonban nem vagy az 
élvonalban, esetleg újra próbálkozhatsz, de a második után már 
kívül találod magad. Carley esetében teljesen nyilvánvaló a dolog. 
Ő inkább valami eldugott porfészek helyi kis tévéadójához illik. 
Vagy lehetne időjós, esetleg egy főzőműsor háziasszonya. Vagy jó 
lenne az Ez hihetetlen című Ripley-show-ba. De az biztos, hogy 
nem a CNN-be való.  

– Feltételezem, most arra akar célozni, hogy el akarják 
küldeni. Nem lesz valami jó hír számára, főleg ebben a gazdasági 
helyzetben és az évnek ebben a szakában. Tudja már?  

– Még nem. Kérem, ne említsen neki semmit! Nézze! A 
lényegre térek. – Alex nekidőlt a sminkes pult szélének, és zsebre 
dugta a kezét. – Azt szeretnénk, ha maga venné át a helyét.  

– Remélem, hogy csak viccel. Az teljességgel lehetetlen. És 
különben is, nem akarhatják igazán. Nem vagyok jó erre a 
komédiára. 

– Komédia, rendben. De az abszurd komédiája – közölte Alex. 
– Mert Carley azzá tette. Nem kellett neki egy év, és teljesen 
lezüllesztette. Nem azt akarjuk, hogy ugyanazt a show-t csinálja, 



azt a szart, amit Carley. Nem. Egy bűnügyekkel foglalkozó 
műsort akarunk, ugyanabban az idősávban, de a hasonlóság itt 
véget is ér. A mi tervünk valami teljesen más. Már egy ideje 
beszélünk róla, és itt mindannyiunknak ugyanaz a véleménye. 
Magának meglenne a saját show-műsora, valami, ami 
tökéletesen illik ahhoz, aki ön.  

– Ami tökéletesen illene ahhoz, aki vagyok, az egy tengerparti 
ház és egy jó könyv, vagy az irodám szombat reggel, amikor senki 
nincs a közelben. Nem akarok show-műsort. Megmondtam 
magának, hogy elemzőként segítek maguknak – de semmi több. 
És azt is csak akkor, ha az egész nem ütközik a való életemmel, és 
nem válik senki kárára.  

– Amit mi csinálunk, az a való élet.  
– Emlékszik még arra, amiről korábban beszéltünk? – 

kérdezte Scarpetta. – Megegyeztünk abban, hogy addig csinálom, 
míg az egész nem megy az igazságügyi patológusként végzett 
felelősségteljes munkám rovására. A mai este után kétségem 
sincs afelől, hogy igenis akadályozza.  

– Olvasta az e-maileket, a blogokat. Elképesztő az érdeklődés.  
– Nem olvasom őket.  
– A Scarpetta-faktor. Kiváló cím lehetne az új műsorához – 

mondta Bachta.  
– Maga pontosan azt ajánlgatja nekem, amitől próbálok 

menekülni.  
– Miért akarna menekülni előle? Ez már elkoptatott szó, egy 

klisé.  
– És én pokolian biztos vagyok abban, hogy nem akarok klisé 

lenni – felelte Scarpetta, és próbálta nem mutatni, mennyire meg 
van bántva.  

– Én a nagy érdeklődésre értettem. Bármikor, ha egy ügy 
megoldhatatlannak tűnik, az emberek a Scarpetta-faktort 
akarják. 



– Mert maguk felkeltették a nagy érdeklődést azzal, hogy az 
embereik állandóan ezt harsogják a médiában. Azzal, ahogy 
engem is bemutattak. Hogy a mondandómat úgy elferdítették. 
Mindez nagyon félrevezető és kellemetlen.  

– Átküldöm magának a felkérésünket – mondta Alex. – 
Vessen rá egy pillantást, aztán majd beszélünk! 

 



8. 

Úgy vibráltak a fények New Jersey-ben, mint megannyi apró kis 
lángocska. A repülőgépek szupernóváknak tűntek, egyik-másikuk 
olyan volt, mintha mozdulatlanul lógna a sötét űrben. Ez az egész 
illúzió arra emlékeztette Bentont, amit Lucy mondott egyszer: ha 
egy repülőgép mozdulatlannak tűnik, akkor vagy pontosan feléd 
tart, vagy pontosan a te irányodból távolodik. És jobb, ha tudod, 
melyik az igaz, különben halott ember vagy. 

Benton feszülten előredőlt kedvenc tölgyfa karosszékében, 
amely a Broadwayre néző ablaknál állt. A férfi újabb üzenetet 
hagyott Scarpettának. „Kay, ne gyere haza egyedül gyalog! 
Kérlek, hívj fel, és találkozzunk!” 

Már harmadszorra próbálta felhívni a feleségét, de az nem 
vette fel, és már egy órája itthon kellene lennie. Benton 
legszívesebben felhúzta volna a cipőjét, felkapta volna a kabátját, 
és kirohant volna az ajtón. De ez nem lett volna valami okos 
dolog. A Time Warner Center és a Columbus Circle teljes körzete 
hatalmas volt. Nem valószínű, hogy megtalálná Scarpettát, és a 
nő aggódni kezdene, ha hazaérve nem találná őt itthon. Jobb,,ha 
itt marad. Benton felállt, és elnézett dél felé, ahol a CNN 
főhadiszállása volt, ólomszürke üvegtornyát lágy fehér fény 
pettyezte. 

Carley Crispin visszaélt Scarpetta bizalmával, és a városi 
elöljárók fel lesznek háborodva. Lehet, hogy Harvey Fahley 
jelentkezett a CNN-nél, úgy döntött, hogy riporter lesz, vagy hogy 
hívják azokat az embereket, akiket önmaguk kinevezte tévés 
újságírónak hívnak. Vagy valaki más azt állítja, hogy szemtanúja 
volt valaminek, hogy információval szolgálhat – pontosan ezt 
jósolta Benton, és tartott is ettől. De az az információ, hogy 
megtalálták Hannah Starr bomlófélben lévő hajszálát egy 



taxiban, nem származhatott Fahley-től, hacsak ki nem találta, 
hacsak nem volt eget verő hazugság. Mert sehol nem találtak 
Hannah Starrtól származó hajszálat. 

Benton újra felhívta Alex Bachtát, és ez alkalommal a 
producer felvette a telefont. 

– Kayt keresem. – Benton nem töltötte az időt holmi 
köszönéssel. 

– Néhány perccel ezelőtt ment el Carley-val – felelte Alex. 
– Carley-val? – Kérdezte Benton döbbenten. – Biztos benne? 
– Teljesen. Ugyanabban az időben mentek el, és együtt 

hagyták el az épületet. 
– Nem tudja, merre mentek? 
– Úgy tűnik, hogy aggódik. Minden rendben van? Csak hogy 

tudja, a sárga taxival és a Hannah-val kapcsolatos... 
– Nem emiatt hívom – szakította félbe Benton. 
– Hát, mindenki más viszont emiatt. Nem a mi ötletünk volt. 

Carley saját maga találta ki, és viselnie kell érte a felelősséget. 
Nem érdekel, hogy ki volt a forrása. Ő felel érte. 

Benton fel-alá járkált az ablak előtt, és nem érdekelte sem 
Carley, sem a karrierje. 

– Kay nem veszi fel a telefonját – közölte. 
– Megpróbálhatom elérni Carley-t magának. Valami gond 

van? 
– Mondja meg neki, hogy próbálom elérni Kayt, és hogy az 

lenne a legjobb, ha beszállnának egy taxiba. 
– Eléggé különös lehet, hogy ezt mondja, tekintve a ma 

történteket. Nem hinném, hogy jelen pillanatban én javasolnék 
egy taxit – mondta Alex, és Benton azon gondolkodott, hogy 
most viccelődni próbált-e. 

– Nem akarom, hogy gyalogoljon. És nem akarok 
megrémíteni senkit sem – közölte Benton. 

– Akkor amiatt aggódik, hogy a gyilkos esetleg... 



– Nem tudja, hogy mi miatt aggódom, és nem akarom az időt 
arra fecsérelni, hogy megtárgyalom magával. Csak annyit kérek, 
hogy érje el Kayt. 

– Tartsa egy kicsit. Máris hívom Carley-t – felelte Alex, és 
Ben-ton hallotta, amint beüti a nő telefonszámát egy másik 
telefonba, és hangposta-üzenetet hagy neki: „...tehát hívj, 
amilyen gyorsan csak tudsz! Benton próbálja elérni Kayt. Nem 
tudom, hogy vele vagy-e még, de sürgős a dolog. ” Aztán 
visszatért Bentonhoz. – Talán elfelejtették visszakapcsolni a 
telefonjaikat a műsor után. 

– Megadom a házunk recepciójának a telefonszámát – 
mondta Benton. – Ők majd felkapcsolják hozzám, ha megtud 
valamit. És megadom a mobilszámomat is. 

Benton azt kívánta, bárcsak Alex ne használta volt a sürgős 
szót. Megadta Alexnek a telefonszámokat, aztán arra gondolt, 
hogy felhívja Marinót. Csak ült ott, hátradőlve, a telefonnal az 
ölében, nem akart Marinóval beszélni, hallani sem akarta a 
hangját ma este, de szüksége volt a segítségére. A Hudson folyón 
túli magas épületek fényei visszatükröződtek a vízben, a parthoz 
közel, de középen sötét volt a folyó, nagy üres tér, egyetlen hajó 
sem volt a láthatáron, csak a fagyos sötét, amit Benton szinte a 
mellkasában érzett, amikor Marinóra gondolt. Nem tudta, hogy 
mit tegyen, és egy rövid ideig nem csinált semmit. Feldühítette, 
hogy valahányszor Scarpetta veszélyben volt, az első, aki az 
eszébe jutott, mindig Marino volt. És nemcsak neki, hanem bárki 
másnak is, mintha valami felsőbbrendű hatalom kinevezte volna 
a fickót arra, hogy vigyázzon Scarpettára. De miért? Miért kellene 
Marino bármire is? 

Benton még mindig pokolian mérges volt, és akadtak olyan 
időszakok – mint például a mostani is –, hogy még 
erőteljesebben érezte. Bizonyos szempontból most sokkal jobban, 
mint akkor, amikor az egész történt. Tavasszal lesz két éve, hogy 
megesett az a becstelenség, ami igazából bűncselekmény volt. 



Benton mindent tudott a dologról, minden részlettel tisztában 
volt, szembe kellett néznie mindennel, miután megtörtént. 
Marino szinte az eszméletlenségig be volt rúgva, teljesen 
bekattant. Az alkoholt okolta mindenért, és azt a nemi vágyat 
fokozó tablettát, amit akkor szedett. Egyik tényező hozzáadódott 
a másikhoz. Mindenki sajnálta az egészet, jobban nem is tehette 
volna. Benton méltósággal és gördülékenyen kezelte a helyzetet, 
egyértelműen emberségesen, bejuttatta Marinót egy 
kezelőprogramba, szerzett neki munkát, és mostanra már el is 
kellett volna felejtenie az egészet. De nem így történt. Úgy 
lebegett a feje fölött, mint az egyik repülőgép odakint, fényesen 
és terpeszkedve, mozdulatlanul, és mintha bármelyik pillanatban 
rázuhanhatna. Pszichológus volt, és tudnia kellett, miért érez így, 
miért nem tud megszabadulni az egésztől.  

– Én vagyok – szólt a telefonba, amikor Marino az első 
csengetésre felvette. – Hol vagy?  

– A lukban, amit a lakásomnak nevezek. Nem akarnád 
elárulni, hogy mi a fene történt itt? Honnan szedte Carley Crispin 
ezt az egész szart? Jézusom, ha Berger megtudja, kő kövön nem 
marad. A helikopterben ül, és még nem tud az egészről. Ki a fene 
súgott Carley-nak? Nem szophatta csak úgy az ujjából az egészet! 
Valaki biztosan mondott valamit. Es honnan szedte azokat a 
helyszíni fotókat? Próbálom elérni Bonnellt. De milyen meglepő, 
csak a hangposta kapcsol be. Biztosan beszél valakivel, talán a 
kapitány van a vonal túlsó végén. Mindenki azt akarja tudni, 
hogy tényleg egy sorozatgyilkos furikázik-e egy taxival a 
városban. 

Marino látta a Crispin-tudosítást Scarpettával, ez kiderült. 
Benton egy kis sértődöttséget érzett, aztán már semmit. Nem 
engedi meg magának, hogy ebbe a sötét verembe leszálljon.  

– Nem tudom, hogy mi történt. Valaki felkereste Carley-t. 
Talán Harvey Fahley vagy valaki más. Biztos vagy benne, hogy 
Bonnell nem... – kezdte el Benton.  



– Megőrültél? Hogy ő szivárogtatott volna ki bármit is a CNN-
nek?  

– Nem ismerem a nőt, és aggódott amiatt, hogy nem 
figyelmeztették az embereket.  

– Hidd el nekem, hogy nem fog örülni ennek – felelte Marino, 
mintha ő és Bonnell a legjobb barátok volnának.  

– Számítógépközeiben vagy?  
– Lehetek. Miért? Mit akar mondani a Doki?  
– Nem tudom. Nem érkezett még haza – felelte Benton.  
– Nem tudod? Hogy lehet, hogy nem vagy vele?  
– Soha nem megyek a CNN-be, soha nem is mentem át vele. 

Nem szereti. Tudod, hogy milyen.  
– Egyedül sétált oda? 
—Hat háztömbnyire van, Marino.  
– Nem számít. Akkor se kellene egyedül mászkálnia. 
– Nos, megteszi. Minden egyes alkalommal egyedül megy, 

ragaszkodik hozzá – azóta, mióta először elkezdett szerepelni a 
tévében, több mint egy évvel ezelőtt. Nem hajlandó igénybe venni 
autószolgálatot, és azt sem hagyja, hogy vele menjek, még akkor 
sem, ha a városban vagyok – ami nem gyakran fordul elő. 

– Benton kissé zavarosan beszélt, és dühösnek tűnt. 
Bosszantotta, hogy magyarázkodnia kell. Marinótól rossz férjnek 
érezte magát.  

– Egyikünknek vele kellene lennie, amikor az élő adásba megy 
– közölte Marino. – Reklámozzák, hogy benne lesz az adásban, 
fenn van a weboldalán, mindenfelé a tévés reklámokban, már 
napokkal korábban. Valakinek meg kellene odakinn várnia a ház 
előtt. Egyikünknek vele kellene lennie, ahogy én csinálom 
Bergerrel. Ha élő adás van, átkozottul nyilvánvaló, hogy valaki 
éppen hol tartózkodik. 

Benton is pontosan emiatt aggódott. Dodie Hodge miatt. Az a 
nő hívta Scarpettát a tévében. És Bentonnak fogalma sem volt 
róla, hogy hol van most Dodié. Lehet, hogy itt van a városban. 



Talán egészen közel. Nem lakik messze innen, a George 
Washington híd túloldalán.  

– Megmondom, mi legyen. Hagyom, hogy kioktasd Kayt a 
biztonságról, és meglátjuk, hogy rád jobban odafigyel-e, mint 
rám – közölte Benton.  

– Talán szemmel kellene tartanom úgy, hogy nem tud róla. 
– Igen gyors módja lenne annak, hogy meggyűlöltesd magad 

vele. 
Marino nem felelt, pedig felelhetett volna. Elmondhatta 

volna, hogy Scarpetta nem akarja őt gyűlölni, mert ha akarná, 
akkor már jóval régebben megtehette volna. Például akkor, azon 
a tavaszi éjszakán Charlestonban, jó másfél éve, amikor Marino 
részegen és felbőszítve megtámadta őt a saját otthonában. 
Benton sem szólt semmit. Amit a gyűlöletről említett, még egy 
darabig ott úszott a levegőben, mint azok a mozdulatlan repülők. 
Benton már sajnálta, hogy ilyet mondott. 

– Dodie Hodge – szólalt meg Benton. – A telefonáló, 
valószínűleg Detroitból. És azért tudom a nevét, mert küldött 
nekünk egy karácsonyi üdvözlőlapot. Kaynek és nekem.  

– Ha ezt elmondtad nekem, akkor van még valami, amit nem 
mondhatsz el. Nézzük csak! Az őrültek és hibbantak házából. A 
Bellevue-ből, a Kirbyből vagy a McLean’sbőI. Az egyik páciensed, 
ez megmagyarázza, hogy miért olvasta a cikkedet, amit a szar 
felderítési mutatókról írtál. Bár az mind igaz. Még húsz év, és 
egyetlen ügyet sem fognak megoldani. Mindenki 
erődítményekben fog élni, és gépfegyverekkel veszi körbe magát. 

– Én nem publikáltam cikket ebben a témában. 
Nem tette hozzá, hogy Warner Agee viszont igen. Valami 

jelentéktelen, plagizáló vezércikket írt egy már nem is tudni, 
milyen újságba. Beállította a Google-t, hogy azonnal jelezzen, ha 
Agee neve felbukkan a neten. Leginkább önvédelemből. Azóta 
volt erre szüksége, mióta az a szemét megjelent a Wikipédián. Dr. 



Clark semmi olyasmit nem mondott ma neki, amit Benton már 
ne tudott volna. 

– Az egyik beteged. Igaz vagy nem? – kérdezte Marino.  
– Nem mondhatom meg, hogy volt vagy nem volt a betegem.  
– Múlt időt használsz. Akkor már kijött a kórházból, szabadon 

mászkál, mint a madár. Mondd meg, mit akarsz, mit tegyek! – 
mondta Marino.  

– Azt hiszem, jó lenne, ha átfuttatnánk a nevét a VIFKA-n. –
Benton csak elképzelni tudta, mit szólna ehhez dr. Clark.  

– Amúgy is át kell mennem, valószínűleg holnap a nap java 
részében ott leszek 

– De én a ma éjszakáról beszélek. Most, azonnal – közölte 
Benton. – Meg kéne nézni, hogy az a számítógépszörny nem dob-
e ki valamit, amiről tudnunk kellene. Van hozzáférésed távolról 
is, vagy be kell menned a One Police Plazába?  

– Nem halászhatok adatokat távolról.  
– Kár. Sajnálom, hogy ki kell zavarnom téged a hidegbe.  
– Az elemzőkkel együtt kell dolgoznom, ez nem rossz dolog. 

Én nem vagyok Lucy. A mai napig két ujjal gépelek, és egy 
fikarcnyit sem konyítok az összeegyeztethetetlen adatforrásokról 
meg az élő bevitelről. Ők így hívják az adatvadászatot. Már fel is 
vettem a csizmámat, miközben beszélünk, és indulok a 
„vadászatra”. Csak a te kedvedért, Benton. 

Bentonnak elege volt Marinóból, aki állandóan próbálta 
kiengesztelni, úgy tenni, mintha semmi nem történt volna. 
Benton egyáltalán nem volt barátságos, alig viselkedett vele 
civilizáltan. Tudta is magáról, de nem tehetett róla, képtelen volt 
változtatni rajta. És az elmúlt hetekben csak még rosszabb lett a 
helyzet. Talán jobb lenne, ha Marino egész egyszerűen azt vágná 
a képébe, hogy menjen a fenébe. Talán akkor túl tudna lépni a 
dolgon.  

– Nem bánod, ha megkérdezem, hogyan tudtad kapcsolatba 
hozni azt a karácsonyi üdvözlőlapot ezzel a Dodie-bigével, aki 



Detroitból telefonált? Valószínűleg Detroitból? – kérdezte 
Marino. – Tud a Doki arról a lapról?  

– Nem.  
– Melyik kérdésemre válaszoltál most?  
– Mindkettőre – felelte Benton.  
– Találkozott ez a Dodie nőszemély valaha a Dokival?  
– Én nem tudok róla. Ez nem Kayről szól, hanem rólam. 

Miattam hívta fel a CNN-t.  
– Aha, értem. Minden rólad szól, de én nem ezt kérdeztem.  
Az ellenséges hangnem mellbe vágta Bentont. Jó. Gyerünk, 

légy dühös! Vágj vissza!  
– Felismertem a hangját – felelte Benton. 
Egy korábbi évszázadban valószínűleg ököllel intézték volna el 

a dolgot. Lett volna előnye a primitív viselkedésnek. 
Megtisztultak volna tőle.  

– Egy karácsonyi üdvözlőlapon? Nem értem – mondta 
Marino.  

– Hangos képeslap volt. Ha kinyitja az ember, elkezdi 
lejátszani a felvett zenét. Ezen Dodie Hodge énekelt egy nem 
igazán odaillő karácsonyi dallamot.  

– Megvan még?  
– Persze. Bizonyíték.  
– Bizonyíték? Mire?  
– Csak nézzük meg, hogy mit találsz az adatbázisban.  
– Majd megkérdezem. A Doki persze nem tud Dodie Hodge-

ról és a lapról.  
– Nem tud róla. Majd hívj fel, hogy mit találtál az 

adatbázisban! – Benton nem mehetett oda, nem volt jogosultsága 
ahhoz, hogy keresgéljen benne, és ezt nagyon zokon vette.  

– Ezzel azt akarod mondani, hogy fogok valamit találni? Ezért 
javasoltad a keresést? – kérdezte Marino. – Te már tudod, hogy 
mire fogok bukkanni. Tudod, hogy milyen sok időt elpazarolunk 
amiatt, hogy titokban akarod tartani az egészet?  



– Fogalmam sincs, hogy mit fogsz találni! Csak biztosnak kell 
lennünk abban, hogy nem veszélyes a nő, hogy nem tartóztatták-
e le valahol valamiért – felelte Benton. 

Marino biztosan megtalálja a jelentéseket Dodie detroiti 
letartóztatásáról. De lehet, hogy lesz ott más is. Benton újra zsaru 
volt, csak most távolról, és képtelen volt elviselni, hogy mennyire 
nincsen semmi eszköz a kezében.   

– Aggódom az olyan instabil emberek miatt, akik agresszív 
módon érdeklődnek jól ismert emberek után – tette még hozzá.  

– Kire gondolsz még a Dokin kívül? Bár amit Dodie tett, azt 
inkább miattad tette. Ki másról lehetne még szó? Gondolsz 
valakire?  

– Például a mozisztárokra. De csak hipotetikusan. Például egy 
olyanra, mint Hap Judd.  

Csend, aztán megszólalt Marino.  
– Kissé furcsa, hogy pont őt említed.  
– Miért? 
Mit tudhat Marino?  
– Talán elmondhatnád, hogy miért pont ő jutott az eszedbe! – 

közölte Marino.  
– Mondtam már, várjuk meg, hogy mit találsz az 

adatbázisban. – Már így is túl sokat mondott. – Te is jól tudod, 
nem vagyok olyan helyzetben, hogy nyomozhassak. 

Még azt sem teheti meg, hogy elkéri annak a páciensnek a 
jogosítványát, akivel leül beszélgetni. Nem motozhatja meg, hogy 
nincs-e nála fegyver. Nem gyűjthet róla háttérinformációt. 
Semmit nem tehet.  

– Utánanézek Dodie Hodge-nak – közölte Marino. – És Hap 
Juddnak is. Ha még érdekel valaki, csak tudasd velem. Azt 
keresek meg az adatbázisban, amit csak akarok. Nagyon örülök, 
hogy nem vagyok profilalkotó, és rám nem vonatkoznak azok a 
megkötések, amelyek rájuk igen. Meg is őrülnék tőle.  



– Ha még mindig profilozó lennék, nem lennének számomra 
megkötések, és akkor nem kellene téged megkérnem arra, hogy 
lefuttass bármit is – közölte Benton mogorván.  

– És ha én beszélek a Dokival először? Még mielőtt te 
beszélnél vele? Nem bánod, ha mesélek neki Dodie-ról? 

A gondolat, hogy Marino előbb beszéljen Scarpettával Dodie 
Hodge-ról, mint Benton, több volt, mint bosszantó.  

– Ha valami okból kifolyólag előbb beszélnél vele, mint én, 
nagyon értékelném, ha megmondanád neki, hogy már régóta 
próbálom elérni.  

– Oké, értettem. Már megyek is – mondta Marino. – Kicsit 
meg vagyok lepve, hogy a Doki még nincsen otthon. 
Elintézhetem, hogy néhány rendőrautó arrafelé cirkáljon, amerre 
ő jön haza.  

– Egyelőre még nem kell, hacsak nem akarod, hogy fél órán 
belül benne legyen az egész a hírekben. Ne felejtsd el, hogy kivel 
van. Ha zsaruk mennek oda hozzájuk, mit gondolsz, mi lesz 
Carley holnapi show-jának vezető híre?  

– Szerintem az, hogy Taxis terror Manhattanben.  
– Már szalagcímeket is gyártasz? – érdeklődött Benton.  
– Én nem. Már ezt mondogatják. Azt beszélik, hogy egy sárga 

taxi van a dologban. Valószínűleg ez fog ömleni a médiából az 
ünnepek alatt. Talán a Doki és Carley beugrottak valahová egy  
kávéra, vagy valami ilyesmi.  

– Fogalmam sincs, hogy Kay miért akarna kávézni azzal a 
nővel, miután ilyet tett vele a műsorában.  

– Hívj, ha még valamire szükséged van! – Azzal Marino 
letette. 

Benton újra és újra próbálta elérni Scarpettát, de állandóan 
csak a hangposta jelentkezett. Lehet, hogy igaza van Alexnek, 
Scarpetta elfelejtette visszakapcsolni a telefont, és senki nem 
figyelmeztette rá. Vagy az is lehet, hogy lemerült az akkumulátor. 
Nem vallott rá az egész, mindegy, hogy mi a dolog magyarázata. 



Bizonyára nagyon belefeledkezett valamibe. Scarpettát mindig el 
lehetett érni, amikor útközben volt, és azt is jól tudta, hogy 
Benton már várja, mivel ekkorra haza kellett volna érnie. Most 
már Alex sem vette fel a telefont. Benton visszanézte a 
Scarpettával készült adást, amit egy órával korábban vett fel, 
aztán kinyitott egy fájlt az ölében lévő notebookon. Ez egy 
videofelvétel volt, amelyet még november közepén készített a 
McLean kórházban.  

– ... valamelyik reggel olvastam egy cikket dr. Benton Wesley-
től, aki Kay nagyra becsült igazságügyi pszichológus férje... – 
hangzott fel Dodie ziháló, testetlen hangja a laposképernyős tévé 
felől. 

Benton továbbküldte a videót, miközben a Scarpettáról szóló 
felvételt nézte a be nem gyújtott kandalló feletti tévén, a Central 
Park nyugati részén lévő, a háború előtt épült lakásban. Scarpetta 
döbbentnek tűnt, finom vonásai sokkal fiatalabbnak mutatták a 
koránál. Sportosra vágott szőke haja testreszabott tengerészkék 
kosztümkabátja gallérjáig ért. Benton számára nagyon zavarba 
ejtőnek és nem helyénvalónak tűnt őt nézni, miközben az ölében 
lévő számítógépen a Dodie-féle üdvözlőlapról készült felvétel 
ment.  

– ... egy icipici összefüggés csak van, nem? Szinte egy 
csónakban evezünk, nem, Benton? – A nagy orrú, csúnyácska nő 
elhanyagolt külsejű volt, őszes haja kontyba fogva. Előtte a 
Varázskönyv, fekete borítóján sárga csillagok. – Persze ez nem 
olyan, mintha valakinek mozicsillag van a családjában, de hát 
magának is ott van Kay. Remélem, majd elmondja neki, hogy 
soha nem mulasztom el megnézni a CNN műsorában. Miért nem 
magát hívják meg vele a merev Warner Agee helyett. Azok a 
hallókészülékek olyanok, mintha testszínű piócák lennének a füle 
mögé rakva!  

– Úgy tűnik, nem nagyon kedveli őt. – Dodie már korábban 
elítélően nyilatkozott a férfiról. 



Benton nézte magát a felvételen. Mereven ült, 
kiismerhetetlenül, elegáns öltönyben, nyakkendőben. Feszült 
volt, és Dodie érezte ezt. Élvezte, hogy a férfi kényelmetlenül érzi 
magát, mintha csak tudta volna, hogy Agee említését Benton 
nehezen viseli majd.  

– Megvolt számára is a lehetőség – közölte Dodie mosolyogva, 
de a szeme nem nevetett,  

– Miféle lehetőségről beszél?  
– Vannak közös ismerőseink, és meg kellett volna tisztelni... 
Benton akkor ennek nem tulajdonított túl nagy jelentőséget, 

túlságosan a pokolba kívánta az egész beszélgetést, a 
legszívesebben már ajtón kívül lett volna. És most megkapta ezt a 
zenélő lapot, Dodie felhívta a CNN-t, és ő azon morfondíroz, 
vajon mit akarhatott a nő mondani az Ageere tett megjegyzéssel. 
Ki lehet az, akit Dodie is és Benton is ismer? Csak nem Agee? És 
honnan ismerhetné őt Dodie? De az is lehet, hogy nem is ismeri. 
Lehet, hogy a detroiti ügyvéd találkozott vele. Voltaképpen a 
jogász hozakodott elő azzal az abszurd ötlettel, hogy Agee legyen 
az a szakértő, aki a McLeanben értékeli a nőt. Valami Lafourche 
volt a fickó neve. Lassú beszédű férfi volt, a kiejtése alapján cajun 
lehetett, és nagyon elfoglaltnak tűnt. Benton soha nem 
találkozott vele személyesen, de többször is beszéltek telefonon, 
amikor Lafourche megcsörgette Bentont, csak hogy ellenőrizze, 
„hogy van a mi kislányunk”, viccelődött a beteggel kapcsolatban, 
aki „akkorákat füllent, mint egy ház".  

– ...nagy kár, hogy olyan elcsépelt és otromba... – hallatszott 
Dodié hangja a kandalló feletti tévéből. 

A kamera Scarpettára közelített, aki szórakozottan 
megérintette a fülhallgatóját, miközben hallgatta, aztán 
visszatette a kezét az asztalra, és higgadtan összekulcsolta. Egy 
kézmozdulat, amelyet Benton – és mindenki, aki ismerte 
Scarpettát – felismert. Scarpetta erőteljesen küzdött azzal, hogy 
uralkodjék magán. Figyelmeztetnie kellett volna. A fenébe a 



személyiségi jogokkal és a titoktartással! Benton a legszívesebben 
kirohant volna a fagyos decemberi éjszakába, hogy megtalálja a 
feleségét. Csak nézte a felvételt, és arra gondolt, mennyire szereti 
őt. 

 



9. 

A Columbus Circle fényei kissé visszaszorították a Central Park 
sötétjét. A befelé vezető kapu közelében, a Maine-emlékmű 
szökőkútja és a Columbia győzelmi szobor aranyozott alakja 
teljesen elhagyatott volt. 

Az ünnepi vásár piros bódéi zárva voltak, a vásárlók tömege 
ebben az idényben igen megcsappant. Egy lélek sem őgyelgett az 
újságosbódé körül, még a szokásos rendőrjárőrök sem. Csak egy 
hajléktalannak tűnő öregember hevert az egyik pádon, több réteg 
ruhában. Elszáguldó taxik tűntek tova világító felirataikkal, és a 
hotelek és lakóházak előtt sem sorakoztak hosszú sorokban a 
limuzinok. Akármerre nézett, Scarpetta csak a gyászos idők 
jelképeit és jeleit látta. Azokét az időkét, amelyeket élete 
legrosszabbjának mondhatott. Szegénységben nőtt fel Miami 
külvárosában, de az más volt, mert csak saját magukkal, a 
Scarpettákkal, a küszködő bevándorlókkal kapcsolatban érzett 
így.  

– Hát nem szerencsés nő maga, hogy pont itt élhet? – Carley 
kikukucskált felhajtott kabátgallérja mögül, miközben ő és 
Scarpetta a járdán haladtak az egyenetlen lámpafényben. – 
Valaki jól megfizeti. Vagy lehet, hogy Lucyé a lakás? Lucy 
tökéletes lehetne az egyik show-műsorban, megjelenhetne, mint 
az igazságügyi számítógépes nyomozás nagy szakértője. Még 
mindig jóban van Jaime Bergerrel? Láttam őket egyik este a 
Monkey bárban. Nem tudom, említették-e. Jaime nem hajlandó 
bejönni a műsorba, és nem fogom megkérdezni megint. De ez 
nem igazságos. Nem csináltam semmi rosszat. 

Úgy tűnt, Carley-nak fogalma sincs arról, hogy nem lesznek 
további show-műsorok, vagy legalábbis olyanok nem, 
amelyekben ő a házigazda. Vagy talán csak próbálkozott, mert 



gyanította, hogy valami készül a színfalak mögött a CNN-nél. 
Scarpettát idegesítette, hogy amikor ő és Alex kijöttek a 
sminkszobából, összetalálkoztak Carley-val, aki a folyosón várt, 
alig néhány lépésre az ajtótól. Látszólag épp abban a pillanatban 
akart indulni, és felajánlotta, hogy menjenek együtt, aminek nem 
volt semmi értelme. Carley nem ezen a környéken lakott, hanem 
Stamfordban, Connecticutban. Nem sétálhatott, nem járt 
vonattal vagy taxival, mindig egy autószolgálatot vett igénybe, 
amelyet a csatorna biztosított neki.  

– Pedig tavaly benne volt az Amerikai reggelben. Nem 
tudom, hogy látta-e. – Carley kikerült egy piszkos jégdarabot. – 
Az az állatkínzásos ügy, amelyben ő volt az ügyész, tudja, az az 
állatkereskedés-lánc. A CNN felkérte, hogy beszéljen az esetről, 
igazából szívességet téve neki. De ő dühös lett, mert állítólag 
kemény kérdéseket kapott. És mit gondol, ki itta meg a levét? Én. 
Ha megkérné Lucyt, valószínűleg eljönne. Fogadni mernék, hogy 
maga bárkit képes lenne rábeszélni, azzal a kapcsolatrendszerrel, 
amivel rendelkezik.  

– Nem akarja, hogy leintsünk magának egy taxit? – kérdezte 
Scarpetta. – Nem errefelé kell mennie, és engem nem zavar, ha 
egyedül megyek. Itt lakom nem messze. 

Fel akarta hívni Bentont, hogy a férfi tudja, mi tart ilyen 
sokáig, és hogy ne aggódjon, de nem találta a BlackBerryjét. 
Biztosan otthon hagyta a lakásban, talán letette a mosdókagyló 
mellé a fürdőszobában. Többször is felötlött benne, hogy 
kölcsönkéri Carley telefonját, de az azt jelentené, hogy arról 
kellene felhívnia a titkosított számot, és a mai este után – ha más 
nem is –, az egyértelmű volt számára, hogy Carley-ban nem lehet 
megbízni.  

– Örülök, hogy Lucy nem fektetett be egy vagyont Madoff-fal, 
nem mintha ő lenne az egyedüli rosszfiú – folytatta Carley. 



Egy földalatti szerelvény haladt el a lábuk alatt, és meleg 
levegő csapott fel alulról, egy rácsból. Scarpetta nem kapta be a 
csalit. Carley csak találomra kivetette a horgot.  

– Nem szálltam ki a piacról, amikor kellett volna, vártam, míg 
a Dow Jones indexe nyolcezer alá nem esett – folytatta Carley. – 
És most itt vagyok, néha ugyanazokon az eseményeken veszek 
részt, mint Suze Orman, és kértem tőle pénzügyi tanácsot? 
Mennyit veszített Lucy? 

Mintha Scarpetta hajlandó lenne elárulni neki, ha tudná.  
– Azt tudom, hogy hatalmas vagyont szerzett a 

számítógépekkel és a különféle befektetésekkel, mindig az első 
százban volt a Forbes listáján. Kivéve most. – Carley csak nem 
hagyta abba. – Felfigyeltem rá, hogy már nem jegyzik. De nemrég 
még több milliárdja volt a mindenféle szoftverek és a 
legmodernebb technológiák miatt, amelyeket megalkotott, és 
amilyenekkel gyakorlatilag pólyás kora óta foglalkozik. És abban 
is biztos vagyok, hogy jó pénzügyi tanácsokat kap. Vagy kapott.  

– Én nem nézegetem a Forbes-listát – közölte Scarpetta, és 
különben sem tudta a választ. Lucy soha nem hozakodott elő a 
pénzügyeivel, Scarpetta pedig nem kérdezte. – Nem szeretek 
beszélni a családomról – tette még hozzá.  

– Nagyon sok olyan dolog van, amiről nem szeret beszélni.  
– Már itt is vagyunk! – Odaértek Scarpetta házához. – 

Vigyázzon magára, Carley. Kellemes ünnepeket és boldog újévet!  
– Az üzlet, az üzlet, nem? Minden megengedett. Ne feledje, 

hogy barátok vagyunk. – Carley megölelte Scarpettát. Korábban 
még sohasem tett ilyet. 

Scarpetta belépett a fényes márvány előtérbe, közben beletúrt 
a kabátzsebébe a kulcsokért. Úgy rémlett neki, hogy legutoljára 
ott volt a BlackBerryje, vagy nem? Nem emlékezett pontosan. 
Próbálta rekonstruálni, hogy mit is csinált ma este. Egyáltalán 
használta a telefonját? Talán elővette a CNN-nél, és valahol 
otthagyta? Nem, biztos volt benne, hogy nem.  



– Nagyon jó volt az adásban. – A nemrégiben felvett fiatal, 
kék egyenruhás recepciós rámosolygott. – Carley Crispin jó 
nehéz perceket szerzett magának, hm? Én a maga helyében 
nagyon dühös lettem volna, az egyszer biztos. Most érkezett egy 
küldeménye. – Lenyúlt a pult alá. Scarpettának eszébe jutott, 
hogy Rossnak hívják.  

– Most érkezett? – kérdezte Scarpetta. – Ilyenkor? – Aztán 
eszébe jutott, hogy biztosan Alex küldte át az ajánlatot.  

– Egy város, amelyik sosem alszik. – Ross átnyújtotta a 
FedEx-borítékot. 

Scarpetta belépett a liftbe, és megnyomta a legfelső emelet 
gombját. Közben rápillantott a feladóvevényre, aztán közelebbről 
is megnézte. Azt nézte, hogy tényleg Alex küldte-e a CNN-től, de 
nem látott feladót a papíron, és a saját címe is szokatlanul 
szerepelt rajta: 
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Gotham város legfőbb igazságügyi orvosszakértőjeként utalni rá 
eléggé gúnyos dolog volt. Eléggé furcsa. A kézírás annyira precíz 
volt, hogy úgy tűnt, mintha nyomtatva lenne, mint valami 
számítógépes grafika. De Scarpetta látta, hogy nem az, érezte, 
hogy egy tréfacsináló intelligencia vezette a kezet, amely a tollat 
fogta. Elcsodálkozott, honnan tudhatta a feladó, hogy neki és 
Bentonnak ebben a házban van lakása. A lakcímük és a 
telefonszámaik titkosak, nyilvánosan sehol nem jelentek meg. 
Scarpetta egyre nagyobb aggodalommal vette észre, hogy a feladó 
példánya is hozzá volt ragasztva a küldeményhez. A csomagot 
nem is a FedEx küldte. Édes Istenem, add, hogy ez ne egy 
bomba legyen! 



A lift már öreg volt, rézajtaja gazdagon díszített, a teteje fa-
berakásos. Gyötrően lassan vánszorgott felfelé. Scarpetta lelki 
szemei előtt már meg is jelent egy óriási robbanás, ami hatalmas 
sebességgel iramodik lefelé a sötét liftaknába, majd eléri az alját. 
Valami rémes, kátrányos bűzt érzett, olyan volt, mint a kőolaj 
alapú gyorsítóké, édes, de jellegzetes. Szagolgatta, próbálta 
eldönteni, hogy mi is lehet, hogy tényleg valóban érzi-e. Dízelolaj. 
DPPP robbanószer, aceton-peroxid, C4 és nitroglicerin. Szagok 
és veszélyek, amelyeket már jól ismert, a munkája során 
tanulmányozott tűzesetek és robbanások miatt; és onnan, amikor 
a kilencvenes években tanított azokban az iskolákban, ahol a 
különféle robbanások utáni sérülésekkel foglalkoztak. Akkor, 
amikor Lucy még az ATF-nél, az Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- 
és Robbanóanyag-felügyeletnél dolgozott különleges ügynökként. 
Amikor Scarpetta és Benton még a Nemzetközi Csapásmérő 
Csoport tagja volt. Még azelőtt, hogy Benton meghalt, aztán újra 
feléledt volna. 

Ezüstös haj, égett hús és csont, a Breitling órája mocskos 
vízben ázott azon a tűz pusztította philadelphiai helyszínen, ahol 
Scarpetta úgy érezte, hogy számára itt a világ vége. A Benton 
tetemének vélt maradványok. És nem csak gyanította, hogy 
Benton az, hogy a szeretett férfi halott, hanem biztosan tudta, 
mert biztosnak kellett lennie benne. A gyújtogatás piszkos, rémes 
bűze, a gyorsítóanyagok szaga. Az üresség tátongott Scarpetta 
előtt, áthatolhatatlanul és örökre, és semmi nem maradt a 
nyomában, csak elszigeteltség és fájdalom. Rettegett a semmitől, 
mert tudta, hogy milyen érzés. Év évet követett a nemlétezésben, 
és ugyan az elméje erős volt, de a szíve nem. Hogyan is írhatná le 
az egészet? Benton még mostanában is kérdezte erről, bár nem 
túl gyakran.' A férfi a Chandonne család elől rejtőzött, amely a 
szervezett bűnözés egyik legjelentősebb klánja volt, gyilkos 
szemétládák. És persze Benton őt, Scarpettát is védte. Ha Benton 
veszedelemben volt, akkor Scarpetta is. És Scarpetta úgy kisebb 



veszélynek volt kitéve, ha Benton nem volt körülötte. Nem 
mintha Scarpettát valaki is megkérdezte volna. Jobb volt úgy, 
hogy mindenki azt hitte, a férfi halott. Kérlek, istenem, ne hagyd, 
hogy ez egy bomba legyen! Olajos, kátrányos szaga volt. A 
kőszénkátrány átható bűze, a benziné, a napalmé. Scarpetta 
szeme könnyezett. Szédült. 

Végre kinyílt a rézajtó. Scarpetta megpróbálta minél kevésbé 
rázni a küldeményt, de remegett a keze. Nem hagyhatta a FedEx-
es csomagot a liftben. Nem is tehette le, nem szabadulhatott meg 
tőle anélkül, hogy ne veszélyeztetné a ház többi lakójának vagy az 
itt dolgozóknak az életét. Idegesen matatott a kulcsaival, a szíve 
zakatolt, megindult a nyáltermelése, alig kapott levegőt. Fém ért 
fémhez. Súrlódás, statikus elektromosság, bármi beindíthatja. 
Csak lélegezz mélyeket, lassan, nyugodj meg! Az ajtózár ijesztően 
hangos csattanással adta meg magát. Kérlek, istenem, add, hogy 
ez ne az legyen, amire gondolok! 

– Benton? 
Belépett a lakásba, de tárva-nyitva hagyta az ajtót.  
– Helló! Benton! 
Óvatosan letette a csomagot a szecessziós jellegű bútorokkal 

berendezett. Üres nappali közepén álló kisasztalra. Elképzelte, 
ahogy a hatalmas üvegtáblák kirobbannak, a rengeteg 
üvegszilánk borotvaéles darabjai húsz emeletet zuhannak; 
Leemelt az asztalról egy üvegszobrot – egy vibráló színű 
hullámokkal teli tálat –, majd letette a szőnyegre, és 
megbizonyosodott afelől, hogy a bejárati ajtótól a csomagig 
vezető úton semmi nincs útban.  

– Benton, hol vagy?. 
A férfi kedvenc helyén, az Upper West Side és a Hudson folyó 

felé néző ablak melletti Morris-féle karosszékben egy halom irat 
hevert. A távolban elhúzó repülőgépek olyanok voltak, mint 
megannyi ufó Teterboro kivilágított kifutópályái fölött. Lucy 
valószínűleg éppen a helikopterével repül, egyenesen New York, 



a Westchester Country felé tart. Scarpetta nem szerette, ha Lucy 
sötétedés után repül. Ha kihagy a motor, akkor automataforgásra 
kapcsolhat, de honnan fogja látni, hova tegye le a gépet? Mi van, 
ha csak fák vannak alatta mindenhol?  

– Benton! 
Scarpetta elindult a folyosón a nagy hálószoba felé. Nagy 

kortyokban vette a levegőt, és gyakran nyelt, megpróbálta 
csillapítani a szíve zakatolását, és megnyugtatni a gyomrát. 
Hallotta, hogy valaki lehúzza a vécét.  

– Krisztusom, mi lett a telefonoddal? – A hangja után Benton 
is megjelent a hálószobaajtóban. – Nem kaptad meg az 
üzeneteimet? Kay! Mi a baj?  

– Ne gyere közelebb! – mondta Scarpetta. 
Bentonon most is az öltönye volt, egyszerű, sötétkék 

gyapjúöltöny, amely nem hivalkodott, nem volt drága, mert a 
férfi sohasem hordott költséges ruhadarabokat a börtönben vagy 
az igazságügyi részlegben. Figyelt arra, hogy mit közvetít a 
raboknak és a pszichiátriai betegeknek. Már nem volt rajta a 
nyakkendője és a cipője, fehér ingének néhány gombja ki volt 
gombolva, és nem volt betűrve a nadrágba. Őszes haja most is 
úgy állt, mint mindig, amikor beletúrt.  

– Mi történt? – kérdezte, és nem mozdult az ajtóból. – Valami 
történt. Micsoda?  

– Vedd fel a cipődet és a kabátodat – felelte Scarpetta, és 
megköszörülte a torkát. – Ne gyere közelebb! Nem tudom, hogy 
mi került rám. – Nagyon vágyott arra, hogy fertőtlenítővel 
ledörzsölje a kezét, hogy megtisztálkodjon, vegyen egy hosszú, 
forró fürdőt, leszedje magáról a sminket és samponnal 
megmossa a haját.  

– Mi történt? Találkoztál valakivel? Történt valami? 
Rengetegszer próbáltalak elérni! – Benton szoborként állt az 
ajtóban, az arca sápadt volt, elnézett Scarpetta mellett, a bejárati 
ajtó felé, mintha attól tartana, hogy valaki jött Scarpettával.  



– El kell innen mennünk! – közölte a nő. Úgy érezte, hogy 
ragad az arca a tévében rárakott undorító sminktől. Olyan volt, 
mint a ragasztó. Úgy érezte, hogy bűzlik. Kátrány, kén, a 
molekulák beléragadtak a sminkjébe, a hajlakkjába, az orrába. A 
tűz és kénkő bűze, a pokolé.  

– A detroiti telefonáló? Próbáltalak elérni – mondta Benton. 
– Mi folyik itt? Csinált valaki valamit? 
Scarpetta levette a kabátját, a kesztyűjét, és ledobta az 

előszobában, elrúgta az útból, aztán így szólt:  
– El kell innen mennünk! Egy gyanús csomagot kaptam. A 

nappaliban van. Hozz egy meleg kabátot mindkettőnknek! – Ne 
hagyd el magad! Nehogy rosszul légy! 

Benton eltűnt a hálószobában, és Scarpetta hallotta, ahogy 
belép a gardróbszobába, és tologatja a vállfákat a rúdon. Aztán 
újra felbukkant egy pár túrabakanccsal, egy gyapjúkabáttal és egy 
sídzsekivel, amit már régóta nem hordott. A cipzárhoz még most 
is oda volt erősítve egy síliftjegy. Átnyújtotta Scarpettának a 
dzsekit, és végigsiettek az előszobán. Benton arca 
megkeményedett, amikor a nyitott ajtón keresztül megpillantotta 
a FedEx csomagot a nappaliban, és az üvegtálat a keleti 
szőnyegen. Ki kell nyitni az ablakokat, hogy minimalizálni 
lehessen a légnyomást és a kárt, ha bekövetkezik a robbanás. 
Nem, nem lehet. Nem mehetsz be a nappaliba, a kisasztal 
közelébe. Ne ess pánikba! Ki kell üríteni az épületet, és nem 
szabad beengedni senkit. Ne csapj zajt! Vigyázz a hirtelen 
mozdulatokkal! Benton puhán becsukta az ajtót, de nem zárta 
be, hogy a rendőrség be tudjon menni. Még két másik lakás volt 
az emeleten.  

– Kérdezted a portán, hogy került ide? ~ érdeklődött Benton. 
– Egész este itt voltam. Nem szóltak fel, hogy érkezett valami 

csomag.  
– Csak akkor jöttem rá, hogy mi a helyzet, amikor már a 

liftben voltam, így nem kérdeztem. Olyan furcsa szaga volt. 



– Scarpetta felhúzta a sídzsekit, amibe szinte beleves2ett, 
leért egészen a térdéig. Aspen. Mikor is voltak ott utoljára?  

– Miféle szaga?  
– Édeskés, kátrányos, záptojásszerű szag. Nem is tudom. 

Lehet, hogy csak képzeltem. És a feladóvevény is furcsa, ahogy 
meg van címezve. Nem kellett volna felhoznom. Ott kellett volna 
hagynom a recepción, elküldeni Rosst, és mindenki mást, míg 
meg nem érkezik a rendőrség. Istenem, de hülye vagyok!  

– Dehogy vagy az.  
– Ó, dehogynem! Elvonta a figyelmemet Carley Crispin, és 

igenis ostoba voltam. 
Scarpetta becsengetett a hozzájuk legközelebb eső lakásba, a 

sarkon lévőbe, ahol egy ruhatervező lakott, és akit Scarpetta csak 
jöttében-mentében látott néha. Ez New York. Akár évekig is 
lakhatsz valaki mellett, és lehet, hogy még soha nem is beszéltél 
az illetővel.  

– Szerintem nincs itthon – mondta Scarpetta, és újra 
megnyomta a csengőt, aztán kopogott az ajtón. – Mostanában 
nem láttam semmi jelét, hogy itt lenne.  

– Miért mondtad, hogy furcsán van megcímezve? – kérdezte 
Benton. 

Scarpetta elmondta neki, hogy a feladó példánya még mindig 
a csomaghoz van erősítve, s hogy a címzésben úgy utalnak rá, 
mint Gotham City legfőbb igazságügyi orvosszakértőjére. Aztán 
mesélt a furcsa kézírásról, miközben még egyszer, utoljára 
megnyomta a csengőt. Aztán elindultak a harmadik lakás felé, 
ahol egy idősebb hölgy lakott. Évtizedekkel ezelőtt komika volt, 
leginkább arról volt ismert, hogy szerepelt a Jackie Gleason 
Show-ban. A férje úgy egy éve halt meg, és Scarpetta körülbelül 
ennyit tudott a nőről, Judyról. Talán még annyit, hogy volt neki 
egy idegbeteg pudli kutyája, amelyik azon nyomban belefogott a 
fülsiketítő ugatásba, ahogy Scarpetta megnyomta a csengőt. Judy 
meglepettnek tűnt – és látszott, hogy nem nagyon örül –, amikor 



kinyitotta az ajtót. Beállt az ajtónyílásba, mintha csak egy 
szeretőt vagy egy menekültet rejtegetne, a kutyája pedig ott 
táncolt és ugrált a lábánál.  

– Igen? – kérdezte, és kérdően Bentonra nézett, akin kabát 
volt, de zokniban állt, és a kezében tartotta a bakancsait. 

Scarpetta elmondta, hogy szüksége lenne egy telefonra.  
– Maguknak nincsen telefonjuk? – Judy kissé összemosta a 

szavakat. Finom csontjai voltak, de nagyon fel volt püffedve az 
arca. Alkoholista volt.  

– Nem használhatjuk sem a vonalas, sem a mobiltelefonunkat 
a lakásban, de most nincs időm megmagyarázni a dolgot – 
közölte Scarpetta. – Szeretnénk, használni a vezetékes 
készülékét.  

– A micsodát?  
– Az itthoni telefonját, magának pedig le kell jönnie velünk a 

földszintre. Vészhelyzet van.  
– Nem én. Nem megyek sehová sem!  
– Egy gyanús csomagot kaptunk. Szükségünk van a 

telefonjára, és az emeleten lakóknak le kell menniük a 
földszintre, amilyen gyorsan csak lehet – magyarázta Scarpetta.  

– Miért hozta fel ide? Miért tette? 
Scarpetta érezte az alkohol szagát. Kétség sem fér hozzá, 

milyen gyógyszert találnának a gyógyszeres szekrényében. A 
depresszióra, ingerlékenységre, anyagmegvonásra valót, az 
érzésre, hogy nincs miért élnie. Scarpetta és Benton beléptek a 
faburkolatú nappaliba, amelyet szinte elborítottak a francia antik 
bútorok és a porcelánfigurák – romantikus párok gondolákban és 
hintókban, lóháton és hintában, csókolózva és beszélgetve. Az 
ablakdeszkán egy szépen kidolgozott kristálybetlehem állt, egy 
másikban pedig egy limitált szériából való Royal Doulton 
Mikulás-figura. De sehol nem láttak fényfüzért vagy karácsonyfát 
vagy esetleg egy menórát, csak gyűjthető figurákat és fotókat a 
hírneves múltból. És egy Emmy-díjat, amely egy kisebb 



műtárgyaknak helyet adó szekrénykében volt. A kisszekrény egy 
Vernis Martin stílusú becses darab volt, és kézzel festett cupidók 
és szerelmesek díszelegtek rajta.  

– Történt valami a lakásukban? – érdeklődött Judy, miközben 
a kutyája metsző hangon csaholt. 

Benton egész egyszerűen odalépett az aranyozott állványon 
lévő telefonhoz. Emlékezetből tárcsázott, és Scarpetta meg mert 
volna esküdni arra, hogy tudja, kit próbál meg elérni. Benton 
mindig diszkréten és nagyon hatékonyan kezelte a különleges 
helyzeteket. A férfi csak úgy nevezte ezt, hogy „rövid út”, 
merthogy egyenesen a forrástól a forráshoz vándorolt az 
információ. Ebben az esetben ez a forrás Marino volt.  

– Felhoztak egy gyanús csomagot? Miért tennének ilyet? 
Miféle biztonságiak az ilyenek? – folytatta Judy.  

– Valószínűleg semmi az egész. De jobb óvatosnak lenni –
biztosította Scarpetta a szomszédot.  

– A központban vagy már? Nos, ne törődj most az 
adatkereséssel! – mondta Benton Marinónak, és még hozzátette, 
hogy van rá egy halvány esély, hogy valaki veszélyes csomagot 
küldött Scarpettának.  

– Feltételezem, hogy az olyanoknak, mint maga is, van egykét 
őrült ismerőse – közölte Judy, miközben felhúzta hosszúkabátját, 
egy széles ujjban végződő csincsillaszőr bundát. A kutyája fel-le 
ugrált, még jobban őrjöngött, miközben a gazdája előszedett egy 
pórázt egy selyemfa etazserről. 

Benton a vállához szorította a kagylót, miközben a két kezével 
megpróbálta felhúzni a bakancsokat. 

– Nem, a szomszédos lakásban. Nem akartuk használni a 
miénket, mert nem akartunk elektromos jelet kiadni, míg nem 
tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Egy állítólagos FedEx-csomag. A 
kisasztalon. Most indulunk lefelé. 

Letette a telefont, Judy pedig támolyogva lehajolt, hogy 
felerősítse a pórázt az ugráló pudli kék nyakörvére egy Hermés-



lakattal, amelybe valószínűleg bele volt vésve a neurotikus kutya 
neve. Kimentek az ajtón, és beszálltak a liftbe. Scarpetta érezte a 
dinamit orrfacsaró bűzét. Lehet, hogy hallucináció. A képzelete 
játszik vele. Nem érezhet dinamitszagot. Nem volt semmiféle 
dinamit.  

– Érzel valamit? – kérdezte Bentont. – Sajnálom, hogy a 
kutyája ennyire nyugtalan. – Scarpetta így próbálta rávenni az 
asszonyt, hogy próbálja meg elhallgattatni a dögöt.  

– Én nem érzek semmit – felelte Benton.  
– Talán a parfümöm az. – Judy megszagolta a csuklóját. – Ó! 

Úgy értik, valaminek rossz szaga van? Remélem, nem küldött 
valaki magának antraxot, vagy hogy is hívják! Minek kellett 
felhoznia? Ez nem fair velünk szemben! 

Scarpetta rájött, hogy a lakásban hagyta a válltáskáját, a 
bejárat melletti kisasztalon. A tárcája, az iratai mind abban 
voltak, és a lakás nincsen bezárva. Nem emlékezett rá, hogy mi 
történt a BlackBerryjével. Meg kellett volna vizsgálnia azt a 
csomagot, mielőtt felviszi. Mi a fene történt vele? 

– Marino már úton van, de nem ér ide a többiek előtt – 
mondta Benton, és nem vette a fáradságot, hogy Judynak 
elmagyarázza, ki is az a Marino. – A belvárosból jön, a 
központból, a készültségi csoporttól. 

– Miért? – Scarpetta figyelte, ahogy az emeletek szép lassan 
eltűnnek felfelé. 

– A VIFKA. Adatokat keresett, Vagy legalábbis akart. 
– Ha ez egy lakásszövetkezet lenne, biztosan nem szavaztuk 

volna meg, hogy maga ideköltözzön – közölte Judy. – Szerepel a 
tévében, ezekről a szörnyű bűntettekről beszélget, és mi történik! 
Hazahozza az egészet, és mi is a részesévé válunk. A magafajták 
vonzzák az őrülteket. 

– Reméljük, hogy semmi ok az aggodalomra, és elnézést 
kérünk, hogy felizgattuk. És a kutyáját is – tette még hozzá 
Scarpetta. 



– Milyen lassú ez az átkozott lift! Nyugodj már meg, Fresca, 
nyugi! Tudják, csak ugat, de a légynek sem tudna ártani. Mit 
akarnak, hova menjek? Gondolom, az előcsarnokba. De nem 
szeretnék egész éjjel ott ücsörögni. 

Judy egyenesen elindult a réz liftajtó felé, az arcára kiült a 
bosszúság. Benton és Scarpetta nem szóltak többet. Scarpetta 
lelki szemei előtt rég nem látott képek és hangok jelentek meg. 
Még akkor, a kilencvenes évek végén az élet olyan tragikus volt, 
amilyen csak lehet. Még az ATF-időszakban. Csenevész fenyőfák 
és terméketlen talaj fölött szállt alacsonyan. Teljesen úgy tűnt, 
hogy havazik, ahogy a homokos földet felkavarták a ritmusos 
dübbenésekkel járó rotorok. A fémszínű vízi utakat felfodrozta a 
gép keltette szél, és felriadt madarak rebbentek fel csoportosan a 
ködpárában, majd a georgiai Glynco öreg stadionja felé vették az 
irányt. Ott volt az ATF robbanószerekkel foglalkozó részlege, 
betonbunkerekkel, gyakorlóépületekkel, kiégett helyiségekkel. 
Scarpetta nem szerette az iskolát, ahol a robbanás utáni helyzetet 
elemezték a tanulókkal. Ott is hagyta őket egy philadelphiai eset 
után. Az ATF-től is, kilépett, Lucyvel együtt. Mindketten Benton 
nélkül folytatták. 

És Benton most itt volt vele a liftnél, mintha Scarpetta 
életének az a része csak rémálom lenne, egy szürreális álom, 
amin még mindig nem tette túl magát. Képtelen volt rá. Azóta 
sem tanított ilyen iskolában. Megfutamodott. Nem tudott olyan 
objektív maradni, mint kellett volna. Személyesen érintett volt, 
megrázta a robbanásban széttépett áldozatok látványa. Égések, 
srapnel, a robbanások nagy darabokat tépnek le a lágyszövetből, 
a csontok szilánkokra törnek, az üreges szervek szét- és 
leszakadnak, a kezek véres masszává lesznek. A csomag jutott az 
eszébe, amelyet bevitt az otthonukba. Nem figyelt oda, 
túlságosan el volt foglalva azzal, hogy Carley-n bosszankodjon, 
meg azon, amit Alex bizalmasan közölt vele. Elgondolkodott 
azon, amit dr. Edison mondott a CNN-es karrierjéről. Azonnal fel 



kellett volna figyelnie arra, hogy a feladóvevényen nincs rajta a 
feladó címe, és hogy annak a példánya hozzá van erősítve a 
csomaghoz.  

– Fresca vagy Fresco? – kérdezte Judytól.  
– Fresca. Mint az üdítő. Éppen egy pohárnyi volt a kezemben, 

amikor Bud besétált vele. Egy sütis dobozban hozta. A 
születésnapomra. Mindjárt ki kellett volna találnom, mi van 
benne, mert ott voltak azok a lukak a tetején. De én azt hittem, 
hogy születésnapi torta, ám aztán elkezdett ugatni.  

– Fogadni mertem volna – szólalt meg Benton. 
Fresca elkezdte rángatni a pórázt, és fülsiketítőén csaholt. 

Scarpettának belemart a dobhártyájába az éles hang. A szíve a 
torkában dobogott, és elindult a nyáltermelése. Nyugi, nehogy 
rosszul légy! Megállt a lift, és a nehéz rézajtó nyikorogva 
feltárult. Az előcsarnok üvegablakain áttörő piros és kék villogó 
fények fogadták őket, fagyos levegő kúszott be az épületbe. Vagy 
egy fél tucat sötétkék színű, terepegyenruhás, védőmellényes, 
csizmás zsaru várta őket. Az övüket lehúzta az elemtöltő, a 
zseblámpa, a sok tölténytár és a pisztolytokban a fegyver. Egy 
rendőr mindkét kezével megragadott egy-egy csomaghúzó 
kiskocsit, és kihúzta őket az ajtón. Egy másik egyenesen 
Scarpettához lépett, mintha csak ismerné őt. Nagydarab 
fiatalember volt, sötét hajú és sötét bőrű, izmos. A dzsekijén lévő 
csíkon arany csillagok és egy piros bombát ábrázoló kép jelezte, 
hogy tűzszerész.  

– Dr. Scarpetta? Al Lobo hadnagy vagyok – mutatkozott be, 
és kezet fogott Scarpettával.  

– Mi folyik itt? – kérdezte Judy. 
– Asszonyom, szeretnénk kiüríteni az épületet, kérjük, 

működjön együtt velünk. A saját biztonsága érdekében hagyja el 
a házat, amíg itt nem végzünk.  

– De az meddig tart? Istenem, ez nincs így rendjén! 



A hadnagy jól végigmérte Judyt, mintha valahogy ismerősnek 
tűnt volna neki.  

– Asszonyom, kérem, fáradjon ki! Valaki odakinn majd...  
– Nem maradhatok odakinn a hidegben a kutyámmal. Ez nem 

járja! – Judy Scarpettára bámult.  
– Mi lenne, ha átfáradna a szemközti bárba! – javasolta 

Benton. – Nem gond, ha átmegy oda?  
– Nem engednek be kutyákat – közölte Judy méltatlankodva. 

– Szerintem ha szépen megkéri őket, megteszik. – Benton a 
bejárati ajtóhoz kísérte az öreg hölgyet. 

Aztán visszatért Scarpettához, kézen fogta. Az előtér hirtelen 
kaotikus, hangos, huzatos forgataggá vált. A lift ajtaja nagy zajjal 
kinyílt, az osztag felfelé indult, hogy azonnal megkezdje a ház 
kiürítését fenn és lenn, Scarpetta és Benton lakásának mindkét 
oldalán, vagyis a hadnagy által csak „célpontnak” nevezett hely 
körül. Al Lobo azonnal kérdések özönét zúdította Scarpettáékra. 

– Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy senki nem maradt 
az emeletünkön, a huszadikon – mondta Scarpetta. – Az egyik 
szomszéd nem nyitott ajtót, úgy néz ki, hogy nincs otthon, de 
azért nézzék meg még egyszer. A másik szomszédunk pedig ő 
volt. – Judyra utalt.  

– Mintha valami híres ember lenne. Az egyik show-műsorból, 
mint a Carol Burnett Show. Csak egy emelet van maguk fölött? 

– Kettő – javította ki Benton. 
Scarpetta az üvegen keresztül látta, ahogy még több bevetési 

csoport érkezik kék csíkos fehér furgonokkal. Az egyik egy 
könnyű trélert húzott. Rájött, hogy a forgalmat elterelték 
mindkét irányban. A rendőrség lezárta a Central Park keleti 
oldalának ezt a részét. Dízelmotorok dübörögtek hangosan, 
közeledő szirénák vijjogtak. A házuk környéke lassan olyanná 
vált, mint valami forgatási helyszín. Furgonok és rendőrautók 
sorakoztak az utcán, halogénreflektorok álltak különféle 



emelvényeken és trélereken, miközben megállás nélkül villództak 
a vészvillogók. 

A bombaszakértők feltépték a furgonok oldalajtaját, sietve 
kipakolták a dobozokat, zsákokat és táskákat és mindenféle 
védőfelszerelést, majd felszaladtak a lépcsőkön a nehéz 
terhekkel, és felhalmozták őket a gurulós kocsikon. Scarpetta 
gyomra kissé megnyugodott, de megmaradt benne az a hűvösség, 
miközben figyelte, ahogy az egyik női tűzszerésztechnikus 
kinyitja az egyik dobozt, és kiemel egy akasztón lógó 
védőnadrágot meg egy zubbonyt, a vagy negyvenkilós, 
megerősített, tűzbiztos védőruhát. A bombaszakértő 
védőöltözetét. Egy jelöletlen fekete kocsi állt meg, kiszállt belőle 
egy másik technikus, és kiengedte csokibarna labradorját is 
hátulról.  

– Szeretném, ha minden lehetséges információt 
megosztanának velem a csomagról – mondta Lobo a 
recepciósnak, Rossnak, aki a pult mögött állt. Kábának tűnt, és 
rémültnek. ~ De menjünk ki! Dr. Scarpetta? Benton? Jöjjenek 
velem! 

A négy ember kiment a járdára, ahol a halogénlámpák olyan 
fényesek voltak, hogy Scarpetta elkezdett könnyezni. A 
dízelmotorok rezgésétől úgy érezték, mintha földrengés lenne. 
Járőrök és a különleges egység tagjai elkerítették az épület 
környékét egy világossárga, BŰNÜGYI HELYSZÍN feliratú szalaggal. 
Az emberek csoportokba verődve ácsorogtak az utca túloldalán, a 
park árnyas, sötétebb részein vagy a kerítésfalon ültek; izgatottan 
beszélgettek, és a mobiljukkal fényképeket készítettek. Nagyon 
hideg volt, a sarki fuvallat a házfalaknak csapódott. De a levegő 
jólesett, Scarpetta feje lassan kitisztult, már szabadon tudott 
lélegezni.  

– Milyen a csomag? – kérdezte Scarpettától lobo. – Milyen 
nagy?  



– Közepes méretű FedEx-doboz, úgy harmincötször 
huszonnyolc centi, és talán hét centi vastag. A kisasztal közepére 
tettem a nappaliban. Semmi nincs közte és az ajtó között, 
úgyhogy könnyen megközelíthetik, vagy ha szükséges, a robot 
könnyedén hozzáfér. Nem zártam be a lakás ajtaját.  

– Maga szerint mekkora a súlya?  
– Hetven deka maximum.  
– A tartalma változtatta a helyzetét, amikor megmozdította?  
– Nem nagyon mozgattam. De nem vettem észre, hogy 

elmozdult volna – felelte Scarpetta.  
– Hallott valamit, vagy érzett valami szagot?  
– Hallani nem hallottam semmit, de mintha éreztem volna 

valami szagot. Valami kőolajfélét. Kátrányos jellegű szag volt, de 
édeskés és áporodott. Mintha egy kénes pirotechnikai valami 
szaga lett volna. Nem nagyon tudtam beazonosítani, de eléggé 
erős bűz volt, elkezdett tőle könnyezni a szemem.  

– Na és maga? – kérdezte Lobo Bentont.  
– Én nem éreztem semmit, de nem mentem közel hozzá.  
– És maga érezte a szagot, amikor átvette a csomagot? – 

kérdezte Lobo Rosst.  
– Nem is tudom – felelte az. – Meg vagyok kicsit fázva, el van 

dugulva az orrom.   
– A kabát és a kesztyű, amiket viseltem, ott vannak a lakás 

padlóján, az előszobában – mondta Scarpetta. Bezacskózhatják, 
és elvihetik magukkal, hogy megnézzék, van-e rajtuk valami 
maradvány. 

A hadnagy nem mondta ugyan, de Scarpetta nagyon sok 
információval látta el. A csomag súlya és mérete alapján nem 
lehetett benne több hatvan-hetven dekányi robbanószernél, és az 
egész nem volt érzékeny a mozgatásra, hacsak valami leleményes 
időzítőt nem tettek bele, hogy később robbanjon, ha megdöntik.  

– Semmi szokatlant nem vettem észre. – Ross gyorsan 
beszélt, közben figyelte a felfordulást az utcán, a fények 



visszatükröződtek kisfiús arcán. – A fickó csak letette a pultra, 
megfordult és elment. Én meg a pult alá tettem, és nem hátra, 
mert tudtam, hogy dr. Scarpetta hamarosan megérkezik.  

– Honnan tudta? – kérdezte Benton.  
– Van egy tévénk a pihenőszobában. Tudtuk, mert amikor dr. 

Scarpetta ma este a CNN műsorában volt...  
– Ki az a mi? – érdeklődött Lobo.  
– Én, a kapus és az egyik kifutófiú. És én voltam itt, amikor 

dr. Scarpetta elindult a CNN épületébe.  
– Mesélje el, hogy nézett ki az a személy, aki hozta a FedEx 

csomagot!  
– Fekete fickó volt; hosszú, sötét kabátot viselt, meg FedEx-

sapkát. És egy csipeszes tábla volt nála. Nem tudom pontosan, 
milyen idős lehetett, de nem volt öreg.  

– Látta már korábban is, szállított már az épületbe vagy a 
környékre, vagy vitt már innen el valamit?  

– Nem emlékszem a fickóra.  
– Gyalog jött, vagy leparkolt valamivel odakinn?  
– Nem láttam járművet – felelte Ross. – De általában gyorsan 

leparkolnak ott, ahol helyet találnak, aztán gyalog jönnek tovább. 
Ennyi. Mást nem tudok.  

– Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy fogalma sincs, hogy a 
fickó tényleg a FedEx alkalmazottja volt-e – jelentette ki Lobo. 

– Nem tudom bizonyítani. De nem tett semmi olyasmit, ami 
miatt gyanakodnom kellett volna. Ennél többet nem tudok. 

– És aztán? Letette a csomagot, és mi történt? 
– Elment. 
– Azonnal? Egyenesen az ajtóhoz ment? Biztos benne, hogy 

nem időzött egy kicsit, nem ment körbe, nem közelítette meg a 
lépcsőt, vagy nem ült le az előcsarnokban? 

A speciális egység tagjai szálltak ki a liftből, kifelé kísérve a 
többi lakót a házból. 



– Biztos benne, hogy a FedEx-es fickó csak belépett, és 
egyenesen a pulthoz jött, majd megfordult és újra kiment? – 
kérdezte Lobo Rosst. 

A recepciós csodálkozva bámulta az épület felé közeledő 
járművet, amelyet a készültségi egység autói kísértek. Egy 
tizennégy tonnás, teherautóra szerelt bombamegsemmisítő 
szerkezet volt. 

Felkiáltott. 
– Szent ég! Terroristatámadásról van szó, vagy mi a fene? Ez 

az egész a miatt a FedEx-csomag miatt van? Ugye csak viccelnek! 
– Nem ment oda az előcsarnokban lévő karácsonyfához? 

Biztos, hogy nem közelítette meg a lifteket? – Lobo nem tágított. 
– Ross, figyel rám? Ez fontos! 

– Szent isten! 
A fehér-kék bombamegsemmisítő jármű – amelynek a 

tartályrésze le volt takarva egy fekete, vízhatlan vászonnal – 
pontosan a bejárat előtt állt meg. 

– Az apróságok is messzire vihetnek. Még a legkisebb részlet 
is számít – közölte Lobo. – Tehát újra megkérdezem. Gondoljon 
vissza a FedEx-es fickóra! Nem ment – akár csak pillanatokra is 
– valahová az előtérben? A vécére esetleg, vagy nem ivott egy kis 
vizet? Nem nézte meg, hogy mi van a karácsonyfa alatt? 

– Nem rémlik. Jézusom! – Leesett állal bámulta a járművet. 
– Nem emlékszik? Ez nem elég nekünk, Ross. Megérti, hogy 

miért? Majd én megmondom. Ha valahová elment, akkor azt le 
kell ellenőriznünk, nem rejtett-e el valahol egy olyan szerkezetet, 
amire senki nem gondol. Nézzen rám, ha magához beszélek! Meg 
fogjuk nézni a biztonsági kamerák felvételeit, de sokkal gyorsabb 
lenne, ha elmondaná, amit megfigyelt. Biztos benne, hogy semmi 
más nem volt nála, csak a csomag, amikor belépett az 
előcsarnokba? Mondjon el mindent részletesen, a legapróbb 
dolgot is! Aztán majd megnézem a felvételt is.  



– Majdnem teljesen biztos vagyok benne, hogy egyenesen 
odajött, átadta a csomagot, aztán azonnal kiment – közölte 
Lobóval Ross. – De fogalmam sincs, hogy odakinn csinált-e 
valamit, vagy hogy hová ment. Nem követtem. Semmi okom nem 
volt rá, hogy gyanakodjak. A biztonsági kamerarendszer 
számítógépei ott vannak hátul. Csak ennyire emlékszem.  

– Amikor elment, merrefelé indult el?  
– Láttam, amikor kiment azon az ajtón – Ross az üvegajtó felé 

intett a kezével –, és kész.  
– Hány óra volt ekkor?  
– Egy kicsivel múlt kilenc.  
– Tehát legutoljára körülbelül két órával, két és egynegyed 

órával ezelőtt látta.  
– Azt hiszem.  
– Volt rajta kesztyű? – kérdezte Benton.  
– Igen, fekete. És mintha nyúlszőr szegélye lett volna. Úgy 

emlékszem, hogy amikor átnyújtotta a csomagot, szőrt láttam a 
kesztyű szélén. 

Lobo hirtelen távolabb lépett tőlük, és beleszólt a rádióba.  
– Emlékszik még valamire – bármire? Hogyan volt felöltözve? 

– kérdezte megint Benton.  
– Sötét színű ruha volt rajta. Úgy rémlik, hogy sötét csizmát 

viselt, és sötét nadrágot. És hosszú kabát volt rajta, tudják, olyan 
térd alattig érő. Az is fekete volt. Fel volt hajtva a gallérja, kesztyű 
volt rajta – ahogy már mondtam, talán olyan prémszegélyes –, és 
FedEx-es sapka. Ennyi. 

– Szemüveget viselt? 
– Olyan színezett üvegűt, olyan csillogót. 
– Csillogót? 
– Tudják, amelyik tükröződik. Várjanak, emlékszem még 

valamire! Mintha cigarettaszagot éreztem volna. Talán gyufáét. 
Mintha előtte dohányzott volna. 



– Mintha azt mondta volna, hogy be volt dugulva az orra, és 
nem érzett semmit – emlékeztette Benton. 

– Hirtelen eszembe jutott. Mintha tényleg cigarettaszaga lett 
volna. 

– De te nem ezt érezted – szólt Benton Scarpettához. 
– Nem – felelte a nő, de nem tette hozzá, lehet, hogy amit 

Ross érzett, az a kénbűz volt, aminek olyan szaga van, mint a 
meggyújtott gyufának. Lehet, hogy ezért jutott eszébe a cigaretta. 

– Na és mi a helyzet azzal az alakkal, akit Ross leírt? Nem 
ismersz rá senkire? Amikor a CNN-ből elsétáltatok, vagy akár 
korábbról, esetleg amikor még csak odafelé tartottál? 

Scarpetta gondolkodott egy darabig, de nem jutott eszébe 
semmi. Aztán támadt egy ötlete. 

– Nem íratott magával alá semmit? – kérdezte Rosst. 
– Nem. 
– Akkor mire kellett a csipeszes tábla? 
Ross vállat vont, aztán meglátszott a lehelete, amikor 

megszólalt. 
– Nem kért semmire. Semmire. Csak átnyújtotta a csomagot. 
– És kifejezetten arra kérte, hogy adja át dr. Scarpettának? – 

kérdezte Benton. 
– Azt mondta, ügyeljek rá, hogy megkapja. Igen. És mondta a 

nevét, most, hogy említi. Azt mondta: „Ez dr. Scarpettáé. Már 
várja.” 

– A FedEx mindig ilyen személyre szólóan szállít? Nem furcsa 
ez egy kicsit? Még soha nem hallottam olyasmit, hogy egy FedEx-
es így beszélt volna. Honnan tudhatta volna, hogy Kay várja a 
csomagot? – kérdezte Benton.  

– Nem tudom. Talán egy kicsit furcsa volt.  
– És mi volt a csipeszes táblán? – tért vissza a dologra 

Scarpetta.  
– Nem néztem meg. Talán átvételi elismervények. Bajba 

kerülök emiatt? A feleségem terhes. Nem akarok semmi bajt – 



mondta Ross, aki túl fiatalnak tűnt ahhoz, hogy férj és apa 
legyen.  

– Csak furcsállom, miért nem hívta a lakásunkat, hogy 
értesítsen a csomag érkezéséről – mondta Benton.  

– Mondtam már, azért, mert a FedEx-es fickó azt mondta, 
hogy dr. Scarpettának jött, és – most, hogy az egészre 
visszagondolok – én tudtam, hogy a doktornő hamarosan 
megérkezik, hogy várja.  

– És honnan tudta, hogy hamarosan megérkezik?  
– Ő volt szolgálatban, amikor nyolc körül elmentem – felelte 

Ross helyett Scarpetta. – Még sok sikert is kívánt a felvételhez.  
– Honnan tudta, hogy dr. Scarpetta szerepel ma este a 

tévében? – Kérdezte Benton.  
– Láttam a reklámokat és az előzetest. Nézzék! – Ross a 

Columbus Circle túloldalán magasodó épületre mutatott, ahol a 
CNN információs csíkja futott. Több háztömbnyi távolságból is 
jól lehetett látni.  

– A neve ott világít fenn. 
A CNN neonvörös sávján, a toronyház tetején Scarpetta 

kamerán kívül mondott szavaira utalt Carley Crispin: 
 
„...kapcsolatba hozta Hannah étarrt és a meggyilkolt kocogót. Azt 

mondta, hogy az FBI profilalkotó módszere „elavult", és nem alapszik 
hitelt érdemlő adatokon. A mai Crispin-tudósításban dr. Kay Scarpetta 
igazságügyi orvosszakértő kapcsolatba hozta Hannah Starrt és a 
meggyilkolt kocogót..” 

 
 



10. 

Pete Marino jelent meg hirtelen a barikáddal elzárt utca közepén. 
Hátulról megvilágították a halogénlámpák, olyan volt, mintha a 
túlvilágról érkezett volna. 

A lámpák villogó fénye szakaszosan világította meg viharvert 
arcát és ódivatú, drótkeretes szemüvegét. Magas volt, széles 
vállú. Pufidzsekit, barna katonai nadrágot és csizmát viselt. 
Kopasz fejére mélyen belehúzta NYPD feliratú sapkáját, 
amelynek ellenzője fölött a légierőre utaló, rávarrott folt 
díszelgett. Egy régi Bell 47-es helikopter, az a fajta, melyről a 
M*A*S*H című film jut az ember eszébe. Lucytől kapta 
ajándékba, de eléggé alattomos ajándék volt, mivel Marino utált 
repülni. 

– Gondolom, már megismerkedtetek Lobóval – közölte, 
amikor odaért Scarpettához és Bentonhoz. – Jól tartott 
benneteket? Sehol nem látok csokoládét! Most jólesne egy jó kis 
bourbon. Gyerünk. Üljünk be a kocsimba, mielőtt agyonfagyunk! 

Marino odakísérte kettejüket az autóhoz, amely a 
bombasemlegesítő járműtől északra állt, és villództak rajta a 
halogénlámpák és a reflektorok fényei. A zsaruk már leszedték a 
speciális bombasemlegesítő járműről a vízhatlan borítást, és 
odatoltak hozzá egy olyan fémrámpát, amilyet Scarpetta már 
látott régebben is. Fűrészfogas alkalmatosság volt. Ha valaki 
véletlenül megbotlana és rázuhanna, biztosan csontig hatolnának 
az élek, de ha egy bombával esne rá valaki, az még nagyobb baj 
lenne. Maga a felépítmény egy lapos, gyémánt keménységű 
acéllemezen állt, és úgy nézett ki, mint valami élénksárga 
búvárharang. Egy Y alakú retesszel volt lezárva, amelyet a 
különleges bombaszakértői egység egyik tagja meglazított, majd 
le is emelt. Alatta volt a – jó tíz centi vastag – fedél, amelyhez a 



férfi hozzáerősített egy fémkábelt, hogy egy emelővel leengedje a 
jármű aljáig. Előhúzott egy fakeretes, nylonszállal megerősített 
tálcát, ráhelyezte az emelő irányítóját, elhúzta az útból a kábelt, 
előkészítve a terepet a bombaszakértőnek, aki majd bezárja 
Scarpetta gyanús csomagját a héttonnás, sokat kibíró 
acélgyomorba, hogy aztán elvigyék és megsemmisítsék New York 
legkiválóbb szakértői.  

– Nagyon sajnálom ezt az egészet – mondta Scarpetta 
Marinónak, miközben odaértek Marino sötétkék Crown Vicjéhez, 
biztonságos távolságra a speciális járműtől. – Biztos vagyok 
benne, kiderül majd, hogy felesleges volt az óvatosság.  

– Én meg abban vagyok biztos, hogy Benton egyetért velem. 
Soha nem lehetünk biztosak semmiben— felelte Marino. – Te és 
Benton helyesen cselekedtetek. 

Benton felnézett a neonvörös CNN-kijelzőre, amely a Trump 
International Hotelen túl volt. Az épület előtt ott díszelgett a 
fényes, ezüstös földgömb-imitáció, a Flushing Meadow-ban 
található, tízemeletes földgömb kicsinyített mása; csak éppen a 
Földnek ez a fémből készült mása Donald Trump egyre 
terjeszkedő világegyetemét hivatott hirdetni, nem pedig az 
űrkorszakét. Scarpetta is figyelte a híreket. Ugyanaz az 
értelmetlen, a szövegösszefüggésből kiragadott néhány mondat 
futott a kijelzőn. Eszébe jutott, vajon Carley nem direkt így 
időzítette-e az egészet. Aztán elkönyvelte magában, hogy 
bizonyára ez történt. 

Nem valószínű, hogy a műsorvezető azt szerette volna, hogy 
fényes betűkkel akkor kürtöljék ki ezeket a szavakat, amikor ő 
éppen a jövendőbeli áldozatot kíséri hazafelé. Várjunk csak egy 
órát, aztán jöhet az, ami Scarpetta és az FBI számára jó nagy 
nehézséget okoz. Aztán a nő kétszer is meggondolja, hogy részt 
vegyen-e bármiféle televíziós műsorban. A fenébe! Miért van 
szükség az ilyesmire? Carley nagyon jól tudja, hogy a nézettsége 
nagyon alacsony, és pontosan emiatt tette, amit tett. 



Kétségbeesett és szenzációhajhász kísérletet arra, hogy sikerüljön 
valahogy a karrierjét egyenesben tartania. Carley talán még a 
szabotázstól sem riad vissza. Hallotta Alex javaslatát, tisztában 
volt vele, hogy mi vár rá. Scarpetta már nem csak gyanakodott, 
hanem biztos volt a dolgában. 

Marino kinyitotta a kocsit, majd így szólt Scarpettához: 
– Mi lenne, ha te ülnél előre, hogy te meg én beszélni tudjunk. 

Bocs, Benton, hátra kell, hogy ültesselek! Lobo és még néhány 
bombaszakértő fickó nemrég jött vissza Bombayből. Azért 
mentek, hogy megtudjanak mindent, amit csak lehet, nehogy az 
egész megismétlődhessen itt. A terroristák taktikája már 
változófélben van, és ezt te is jól tudod, Benton. Már nem az 
öngyilkos merénylők a menők, hanem a kis csoportokba 
szerveződött, jól képzett taktikai egységek. 

Benton nem felelt, és Scarpetta szinte tapinthatóan érezte az 
ellenségességét. Körülfogta a férfit, mint valami statikus 
elektromosság. Amikor Marino nagyon igyekezett barátságos 
lenni, próbálta Bentont belevonni a dolgokba, azzal csak még 
inkább rontott a helyzeten, Benton pedig gorombává vált. Marino 
pedig kénytelen volt előtérbe tolni magát, különben úgy érezte 
volna, hogy félrelökik. így egyre dühösebbé vált ő is. Unalmas és 
nevetséges versengés volt, egyszer az egyik, másszor a másik 
részéről. Oda-vissza ment a csörte, és Scarpetta már nagyon 
szerette volna, hogy véget érjen. Átkozottul elege volt belőle!  

– A lényeg az, hogy jobb kezekben nem is lehetnétek. Ezek a 
srácok a legjobbak, majd vigyáznak rátok, Doki. – Mintha 
Marino személyes tapasztalatból tudná a dolgot. 

– Nagyon pocsékul érzem magam az egész miatt. – Scarpetta 
becsukta a kocsiajtót, és ösztönösen a biztonsági öv felé nyúlt, de 
aztán észbe kapott. Nem mennek sehova.  

– A múltkor sem rajtad múlt – jegyezte meg Benton Scarpetta 
mögül. 

Marino beindította a motort, és feltekerte a fűtést.  



– Valószínűleg csak egy doboz bonbon – mondta 
Scarpettának.  

– Te és Bill Clinton. Ugyanaz mindkettőtök esetében. 
Nevezetes cím, és már jönnek is a bombaszakértők. Majd kiderül, 
hogy édesség.  

– Pont ezt akarom most hallani – jegyezte meg hűvösen 
Scarpetta.  

– Miért, jobb lenne, ha bomba volna?  
– Az lenne jó, ha ez az egész nem történt volna meg. –

Scarpetta nem tehetett róla, de nem tudta megállni, hogy ne 
sanyargassa magát. Lelkiismeret-furdalása volt, bűnösnek érezte 
magát, mintha az egész az ő hibája lett volna.  

– Nem kell mentegetőznöd – mondta Benton. – Nem kell 
kockáztatni, még akkor sem, ha tíz esetből kilenc vaklárma. 

Scarpetta közben rájött, hogy mi jelent meg a műszerfalon 
levő mobil adatközlő számítógép monitorán. A White Plains-i 
Westchester repülőtér térképe. Talán Bergerhez van köze, ahhoz, 
hogy Lucyvel együtt ma este repülnek – lehet, hogy már meg is 
érkeztek. De akkor is furcsa. Nem sok értelme van annak, hogy 
Marino a kijelzőre tegye a repülőtér térképét. Ám jelen 
pillanatban semminek sem volt értelme. Scarpetta teljesen össze 
volt zavarodva, bizonytalan volt, és megalázottnak érezte magát.  

– Tud már bárki valamit? – kérdezte Marinót Benton.  
– Néhány híradós helikopter már felfedezte magának a helyet 

– hangzott a felelet. – Kizárt, hogy titokban lehessen tartani. De 
ez van, ha idehozzák a bombaszakértők legszuperebb járművét, 
és ráadásul rendőrségi díszkísérettel szállítják a Doki csomagját a 
Rodman’s Neckbe. Közvetlen telefonkapcsolatban voltam 
Lobóval, hogy megspóroljunk egy csomó marhaságot, de nem 
tudom titokban tartani a dolgot. Főleg nem úgy, hogy direkt 
felkeltitek a figyelmet. Doki, ott látom a neved díszelegni 
odafönn, a hirdetősávon. Hogy szidod az FBI-t.  



– Nem szidtam az FBI-t – közölte Scarpetta. – Warner 
Ageeről beszéltem, és már csak magánemberként.  

– Olyan nincsen – mondta Benton.  
– Főleg nincs Carley Crispin esetében, aki annyira áhítozik a 

hírnévre, hogy a vadak elé löki az adatforrásait. Nem tudom, 
hogy mi a fenének kellett elmenned abba a show-ba! – 
morgolódott Marino. – Nem mintha most sok időnk lenne ebbe 
belemenni, de hát jó nagy szart kavart az a nő. Látjátok, hogy 
milyen kihaltak ezek az utcák? Ha Carley továbbra is ragaszkodik 
a sárgataxi-elméletéhez, innentől kezdve ilyen üresek is 
maradnak. Valószínűleg pont ezt akarja. Egy újabb 
megerősítetlen, szenzációhajhász hírt kreál. Harmincezer sárga 
taxi van, egyetlenegy utas sincs, és az emberek pánikban 
csoportosulnak az utcákon, mintha King Kong szabadult volna el. 
Boldog karácsonyt!  

– Kíváncsivá tettél. Miért van a Westchester megyei repülőtér 
térképe a számítógéped képernyőjén? – Scarpetta nem akarta 
Marínéval megtárgyalni a CNN-ben elkövetett baklövéseit; nem 
akart Carley-ról sem beszélni, és nem akarta Marino túlzásait 
sem hallgatni. – Tudsz valamit Lucyékről? Gondolom mostanra 
már talán le is szálltak!  

– Én is így gondoltam – felelte Marino. – Csak nézelődtem 
egy kicsit a MapQuest térképkeresőben, próbáltam megtalálni a 
leggyorsabb útvonalat, amin idejöhetnek.  

– Miért jönnének ide? Tudnak arról, hogy mi folyik itt? – 
Scarpetta nem szerette volna, ha az unokahúga felbukkan ennek 
a felhajtásnak a közepén. 

Lucy korábbi élete során rutinszerűen foglalkozott 
robbanószerekkel és gyújtogatással, mivel különleges ügynökként 
az ATF képesített tűzbiztonsági szakértője és nyomozója volt. 
Kiválóan értette a dolgát, bármi kockázatos vagy technikailag 
bonyolult ügyről legyen is szó, és minél jobban visszarettentek a 
többiek valamitől, vagy minél jobban belebuktak, ő annál 



gyorsabban, ügyesebben megoldotta a helyzetet, lepipálva őket. A 
tehetsége és heves vérmérséklete nem szerzett neki barátokat. 
Manapság érzelmileg sokkal simulékonyabb, mint a húszas 
éveiben volt, de még most sem ment neki könnyen, hogy 
elboldoguljon az emberekkel, az úgynevezett adok-kapok; és 
szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt, hogy tisztelje a határokat és 
a törvényt. Ha Lucy itt lett volna, határozott véleménye és 
elmélete lett volna mindenről, és talán kiscserkész módon 
orvosolni is próbálta volna a dolgokat, Scarpetta viszont nem volt 
olyan hangulatban.  

– Nem úgy értem, hogy pontosan ide, erre a helyszínre – 
javította ki magát Marino. – Úgy értettem, hogy ide, a városba.  

– És mióta van nekik szükségük a MapQuestre, hogy 
visszataláljanak a városba? – érdeklődött Benton hátulról.  

– Olyasmi miatt, amibe most nem mehetek bele. 
Scarpetta rápillantott Marino ismerős, darabos arcélére, aztán 

odanézett a számítógép megvilágított képernyőjére, amely a 
műszerfalra volt felszerelve. Hátrafordult, hogy a hátsó ülésen 
lévő Bentonra nézzen, aki kibámult az ablakon, és nézte, ahogy a 
különleges egység kilép az épületből.  

– Remélem, mindenki kikapcsolta a mobilját – mondta 
Benton. – Na és a rádiód?  

– Nincs bekapcsolva – felelte Marino úgy, mintha azzal 
vádolták volna, hogy teljesen hülye. 

A védőruhát és -sisakot viselő tűzszerésztechnikus lépett ki az 
épületből, formátlan, kipárnázott karját eltartva magától. Egy 
fekete védőzsákot cipelt.  

– Valami gyanúsat láthattak a röntgenen, ami nem tetszett 
nekik – jegyezte meg Benton.  

– És nem használják Androidot – tette hozzá Marino  
– Kit? – kérdezte Scarpetta.  
– A robotot. A női bombaszakértőről kapta az Android 

becenevet. A nőt úgy hívják, hogy Ann Droiden. Elég fura nevük 



van néha az embereknek, nem? Mint például, ha egy orvost vagy 
fogorvost úgy hívnak, hogy Hurt, Paine vagy Puller.1 De a csaj jó. 
És jól is néz ki. Az összes pasi azt szeretné, ha kezelésbe venné az 
ő csomagját is, ha értitek, mire gondolok. De nem lehet könnyű 
dolga, mivel ő az egyetlen nő a csapatban. És azért tudom 
mindezt – mintha csak meg kellene magyaráznia, hogy miért 
tudja ezeket egy csinos bombaszakértőről, akinek a neve Ann –, 
mert régebben Harlemben dolgozott a Two Trucknál, és néha 
most is beugrik, hogy a régi haverjaival találkozzon a 
vészhelyzetben bevetendő egységtől. Az a hely nincs messze a 
lakásomtól, csak néhány háztömbnyire van. Át szoktam sétálni, 
iszom egy kávét, és viszek néhány falatot a kutyájuknak, egy 
boxernek. Jópofa dög, úgy hívják, hogy Mac. Mentőkutya. 
Megyek, ha tudok, főleg, amikor mindenki el van foglalva. Néha 
haza szoktam hozni Macet, hogy ne maradjon egyedül egész éjjel 
a körletben.  

– De ha a nőt vetették be a robot helyett, akármi is van abban 
a dobozban, nincsen benne mozgásérzékelő – jegyezte meg 
Scarpetta. – Ebben biztosnak kellett lenniük. 

– Ha érzékeny lenne a mozgásra, már régen az égről 
hámoznánk le a darabjaidat, mivel felvitted a lakásba – közölte 
Marino szokásos finomságával.  

– Az is lehet, hogy van benne érzékelő, csak időzítővel – 
mondta Benton. – De most már nyilvánvaló, hogy ez nem olyan. 

A rendőrség nem engedte közelebb a bámészkodókat, 
biztosította a terepet, hogy senki ne legyen a bombaszakértő 
legalább kilencven méteres körzetében, miközben az lefelé haladt 
az épület bejárati lépcsőin. Az arcát eltakarta a védősisak 
rostélya. Lassan ment a speciális jármű felé, egy kicsit mereven, 
de meglepően élénken, miközben a vontató motorja zümmögve 
járt. 

1 hurt: baj, ártalom; pain: fájdalom; puller: húzó, tépő (A fordító megjegyzése) 
                                                   



– Három embert veszítettek a 9/11-nél. Meghalt Vigiano, 
D’Allara és Curtín, és a bombaszakértőknél Danny Richards – 
szólt Marino. – Innen nem lehet látni, de a nevük oda van festve 
a járműre, a Two Truck minden járművére. És van egy kis 
emlékszobájuk is, a konyha mellett, szentélyféle, oda helyezték el 
a srácok felszerelésének a darabjait, már amennyi megmaradt. 
Tudjátok, elég szörnyű érzés, ha az ember meglátja valakinek az 
összeolvadt zseblámpáját. 

Scarpetta már jó ideje nem találkozott Marinóval. Amikor 
idejött New Yorkba persze igencsak el volt foglalva, teli volt a 
határidőnaplója, és szinte hajszolta magát. Es nem is merült fel 
benne, hogy Marino esetleg magányos lehet. Most eszébe jutott, 
hogy mi lehet a férfi barátnőjével, Georgia Bacardival, a 
baltimore-i nyomozónővel, akivel tavaly elég komolyra fordult a 
kapcsolatuk. Lehet, hogy annak már vége, vagy hamarosan vége 
lesz, és ha tényleg ez a helyzet, az nem lenne meglepő. Marino 
kapcsolatai általában nem tartottak tovább, mint egy pillangó 
élete. Scarpetta még pocsékabbul érezte magát. Már az is rossz 
érzéseket keltett benne, hogy felvitte a csomagot, anélkül hogy 
előtte megvizsgálta volna, és most meg lelkiismeret-furdalása 
volt Marino miatt. Néha felhívhatta volna, amikor a városban 
volt. Vagy akár akkor is, amikor nem volt itt, néha 
megereszthetett volna egy telefonhívást vagy egy e-mailt. 

A bombaszakértő odaért a járműhöz, és csizmás lábával 
fellépett a fűrészfogas lépcsőfokra a rámpán. Nem nagyon 
lehetett kilátni Marino mellett az ablakon, az utcát sem igazán 
lehetett látni, de Scarpetta tudta, hogy mi történik, nem volt 
számára ismeretlen a procedúra. A nő ráhelyezi majd a zacskót a 
tálcára, amely aztán becsúszik a tartályba. Az emelő segítségével 
visszahúzza a kábelt, amely a masszív fedőt visszazárja a kerek 
nyílásra, aztán visszahelyezi a reteszt, odaerősíti, valószínűleg 
puszta kézzel. A bombaszakértők maximum egy vékony, 
nomexből – esetleg nitrílből – készült égésbiztos kesztyűt 



hordtak, ami megvédte őket az esetleges tűztől vagy mérgező 
anyagoktól. Egy vastagon párnázott kesztyűben képtelenség 
lenne akár a legegyszerűbb mozdulatot is kivitelezni, és 
valószínűleg az sem mentené meg az ujjakat, ha bekövetkezne 
egy robbanás. 

Amikor a nő végzett, több zsaru és Lobo hadnagy gyülekezett 
a járműnél. Becsúsztatták a helyére a rámpát, újra letakarták az 
egészet a vízhatlan vászonnal, amit aztán lerögzítettek. Aztán a 
jármű mennydörögve elviharzott észak felé a lezárt utcákon 
keresztül, a megkülönböztető jelzést használó járművek előtte és 
utána megtisztították a terepet. A konvoj gyors villogású 
folyamként hömpölygött, és a West Sídé autópálya felé vette az 
irányt. Onnan az előírt biztonságos útvonalat használva jut majd 
el Rodman’s Neckbe, a New York-i rendőrség létesítményébe, 
valószínűleg a Cross Bronx és a 95. utcán át, attól függően, hogy 
hol milyen a forgalom, merre jobb a helyzet az épületeket és a 
gyalogosokat illetően, hol okoznának kisebb károkat a 
lökéshullámok, egy vegyi fegyver, a radioaktív sugárzás vagy a 
srapnelszilánkok, ha útközben mégis felrobbanna a szerkezet, és 
kiszabadulna a tartalma a tartályból. 

Lobo indult el feléjük. Amikor odaért Marino kocsijához, 
bemászott hátra Benton mellé, hozva magával egy kis csípős 
hideget.  

– Küldtem az e-mail fiókjába néhány képet – szólt, miközben 
becsukta az ajtót. – A biztonsági kamerák által felvettekből. 

Marino elkezdett gépelni valamit a két első ülés közötti 
talapzatra erősített számítógépen, és a White Plains-térképet 
felváltotta az üres képernyő, amely felhasználónevet és jelszót 
kért. 

– A maga FedEx-es fickójának van egy érdekes tetoválása – 
közölte Lobo előrehajolva, közben rágózott. Scarpetta orrát 
megütötte a fahéj szaga. – Egy jó nagy a nyaka bal oldalán, bár 
alig látszik, merthogy sötét bőrű a pasas. 



Marino kinyitott egy e-mailt, aztán betöltötte a csatolmányt. 
Egy biztonsági kamera által felvett filmkocka kimerevített képe 
töltötte be a képernyőt. Egy FedEx-sapkát viselő férfi volt rajta, 
éppen a recepciós pult felé tartott. 

Benton kicsit helyezkedett, hogy jobban lássa, aztán így szólt: 
– Nem. Fogalmam sincs. Nem ismerem. 
A férfi Scarpettának sem volt ismerős. Afroamerikai volt, 

szakállas-bajszos, magas pofacsontokkal. A FedEx-sapka mélyen 
a szemébe húzva, és a szemét eltakarta a foncsorozott szemüveg. 
Fekete gyapjúkabátjának gallérja félig elfedte a nyakán lévő 
tetoválást, amelyik a nyaka bal oldalán, terpeszkedett, s egészen a 
füléig húzódott. Emberi koponyákat ábrázolt. Scarpetta nyolcat 
számolt, de azt nem látta, hogy mire voltak felhalmozva, csak 
valaminek a hosszirányú szélét.  

– Fel lehet nagyítani? – A tetoválásra mutatott, oda, ami egy 
doboz szélének látszott. Aztán az egész az egér egyetlen 
kattintására sokkal nagyobb lett.  

– Lehet, hogy ez egy koporsó. Koponyák egy koporsóban 
felhalmozva. Erről mindjárt az jut eszembe, hogy a fickó nem 
szolgált-e Irakban vagy Afganisztánban. Koponyák, csontvázak, 
csontvázak, ahogy koporsókból, sírokból másznak kifelé. Más 
szóval elesett katonák emlékműveiből. Általában minden egyes' 
koponya egy-egy elveszített bajtársat jelképez. Az ilyen 
tetoválások nagyon népszerűek lettek az elmúlt néhány év során.  

– Utána lehetne nézetni az adatbázisban – mondta Marino. – 
Ha ez a fickó valamilyen oknál fogva benne van, akkor talán lesz 
találat erre a tetoválásra. Egy egész adatbázis van tetoválásokból. 

Visszatért a fahéj erős illata, ami Scarpettát tüzek helyszíneire 
emlékeztette, szagok váratlan szimfóniájára azokon a helyeken, 
amelyek porig égtek. Lobo megérintette Scarpetta vállát, és így 
szólt:  

– Tehát nem ismerős semmi ezzel a fickóval kapcsolatosan. 
Nem jut eszükbe semmi?  



– Nem – felelte Scarpetta.  
– Átlagos gazfickónak tűnik – mondta még Lobo.  
– Ross, a portás azt mondta, hogy semmi nem tűnt fel rajta, 

ami miatt megszólalt volna benne a vészcsengő – mondta 
Scarpetta.  

– Igen, ezt mondta. – Rágógumirágás. – Csakhogy azért kapta 
a munkát az önök épületében, mert éppen nem volt állása, mivel 
kirúgták az előző házból. Merthogy elhagyta a helyét. De legalább 
nem tagadta le. Gondolom, azt elfelejtette megemlíteni, hogy 
múlt márciusban megvádolták tiltott anyag birtoklásával.  

– Biztosak lehetünk benne, hogy nincsen kapcsolatban ezzel a 
fickóval? – Benton a képernyőn lévő férfira mutatott.  

– Semmiben nem lehetünk biztosak – közölte Lobo. – De ez a 
fickó... – A tetovált nyakúra mutatott. – Valószínűleg nem 
FedEx-es, hogy kimondjam a nyilvánvalót. Akár az eBayen is 
lehet ilyen sapkát venni, nem gond. Vagy csinálni lehet. Na és mi 
a helyzet azzal, amikor visszafelé sétált a CNN-től? Nem látott 
senkit, bárkit, aki valami miatt feltűnt volna magának?  

– Egy hajléktalan aludt egy padon, csak ennyi jut az eszembe. 
– Hol?  
– A Columbus Circle-höz közel. Ott. – Scarpetta megfordult 

és kifelé mutatott. 
Látta, hogy a vészhelyzetre kirendelt járművek és a 

bámészkodók is eltűntek, a halogénlámpák fénye kihunyt, az utca 
megint majdnem teljesen sötétbe borult. Hamarosan a forgalom 
is csillapodik, a lakók visszatérnek az épületbe, a barikádok, 
akadályjelző kúpok és a sárga szalag is eltűnik, mintha semmi 
nem történt volna. Scarpetta nem ismert még egy olyan várost, 
ahol ilyen hamar eltűnik a helyszínről a különleges egység és a 
rendőrség, ahol ilyen gyorsan visszaáll a szokásos rend. A 9/11-
nél megtanulták. Szörnyű árat fizettek a leckéért.  



– Most senki nincs a környéken – jelentette ki Lobo. – Senki a 
padokon, de persze ez a nagy sürgés-forgás elüldözte őket. Senki 
más nem keltette fel a figyelmét, miközben hazafelé sétált?  

– Nem – válaszolta Scarpetta.  
– Csak azért kérdezem, mert amikor az emberek valami 

nemkívánatos ajándékot adnak a másiknak, szeretnek a közelben 
maradni, vagy megjelennek a helyszínen később, hogy lássák, 
milyen kárt okoztak.  

– Nincsen több fotó? – kérdezte Benton, kifújt lélegzete 
Scarpetta fülét súrolta, és felborzolta kissé a haját. 

Marino rákattintott két másik állóképre, egymás mellé 
helyezve őket. Teljes alakos fotók voltak a tetovált férfiról, aki 
keresztülsétált az épület előcsarnokán, egyenesen a recepciós 
pulthoz, aztán meg távolodva onnan.  

– Nem visel FedEx-egyenruhát – tett egy megjegyzést 
Scarpetta. – Egyszínű, sötét nadrág van rajta, fekete csizma és 
egy fekete kabát, amelyet felgombolt a nyakáig. És kesztyű. Azt 
hiszem, hogy Rossnak igaza volt. Mintha látnék a kesztyűn 
valami prémfélét, lehet, hogy nyúlszőrrel van szegélyezve.  

– Még mindig nem ugrik be semmi? – kérdezte Lobo.  
– Nekem nem – közölte Benton.  
– Sajnos nekem sem jut eszembe semmi – felelte Scarpetta.  
– Nos, akárki is volt a pasas, akár csak egy küldönc, akár ő 

maga a csomag készítője, a ma esti kérdés továbbra is az, 
ismernek-e valakit, aki esetleg bántani akarhatja magukat, akiről 
el tudják képzelni, hogy fenyegetőzzék – mondta Lobo 
Scarpettának.  

– Nem tudok kifejezetten ilyen embert.  
– És csak úgy általánosságban?  
– Általánosságban bárki lehet – válaszolta Scarpetta.  
– Nem kaptak mostanában valami furcsa rajongói levelet, 

vagy nem küldtek ilyesmit a massachusettsi vagy az itteni 
orvosszakértői irodába? Vagy a CNN-be?  



– Nekem nem rémlik semmi.  
– Nekem igen – felelte Benton. – Az a nő, aki ma este 

betelefonált a show-műsorba. Dodie.  
– Pontosan – jegyezte meg Marino.  
– Pontosan? – kérdezte a hadnagy.  
– Dodie Hodge, aki korábban a McLean’sben volt beteg –

közölte Marino. Soha nem mondta pontosan a kórház nevét, 
amelyben nem volt aposztróf, sohasem. – De még nem tudtam 
lefuttatni a központi adatbázisban, mert közbejött a Dokinak ez a 
kis incidense.  

– Én nem ismerem – jegyezte meg Scarpetta, de a 
betelefonáló nevének említése – aki név szerint emlegette 
Bentont, és utalt valamelyik cikkére is – a rosszérzés újabb 
hullámát indította el benne. 

Megfordult, és Bentonhoz intézve a szavait így szólt:  
– Nem fogom megkérdezni. 
– Nem mondhatok semmit – felelte erre Benton. 
– Majd én – szólt közbe Marino –, mivel én nagy ívben teszek 

a betegek személyiségi jogaira. Ez a bizonyos hölgy kijelentkezik 
a McLean’sből, Benton pedig kap egy zenélő karácsonyi 
üdvözlőlapot tőle – aminek a címzésén a te neved is szerepel. 
Aztán jön az a telefon a tévéstúdióba, az élő adásban, és 
megérkezik ez a csomag. 

– Igaz ez? – kérdezte Lobo Bentontól. 
– Nem erősíthetem meg egyetlen részletét sem, és én soha 

nem állítottam, hogy a betegem volt a McLeanben. 
– Azt állítod, hogy nem volt? – nyomult tovább Marino. 
– Azt sem állítom. 
– Oké – szólt közbe Lobo. – Na és mit szólnak ehhez? Tudjuk, 

hogy ez a beteg, ez a Dodie Hodge itt van-e a környéken, vagy 
hogy a városban van-e jelenleg? 

– Talán igen – felelte Benton. 



– Talán? Nem gondolod, hogy tudnunk kellene róla, ha így 
van? 

– Csak ha tényleg csinált valami törvénybe ütközőt, vagy ha 
tényleg fenyegetést jelent – kezdte Benton. – Nagyon jól tudod, 
hogy működik ez az egész. 

– Ó, Jézusom! A jogszabályok, amelyek mindenkit óvnak, 
kivéve az ártatlan embereket! – jelentette ki Marino. – Igen, 
tudom, hogy működik! Erőszak és fiatalkorúak. Manapság már a 
nyolcéves kölykök lövik le az embereket. De mi mindenáron 
megvédjük a személyiségi jógáikat. 

– Hogyan kézbesítették azt a zenélő lapot? – kérdezte Lobo. 
– A FedEx hozta – felelte Benton. – De nem mondom, hogy 

van kapcsolat a kettő között. Azt sem, hogy nincs. Nem tudom. 
– Nos, ellenőrizzük le a CNN-nél, kövessük nyomon Dodie 

Hodge beérkező hívását – mondta Lobo. – Nézzük meg, honnan 
telefonált. Szükségem van a műsor felvételére. És persze meg kell 
találnunk a nőt, beszélnünk kell vele. Soha nem adott okot arra, 
hogy aggódni kezdjen esetleg, hogy veszélyes lehet? – kérdezte 
Bentónt. – Jó, rendben. Nem beszélhet róla.  

– Nem, nem beszélhetek.  
– Oké. Talán majd ha valakit felrobbant – jegyezte meg 

Marino.  
– Nem tudjuk, hogy ki hagyta itt a csomagot, csak annyit, 

hogy egy fekete alak, tetoválással a nyakán – mondta Benton. – 
És azt sem tudjuk, hogy mi van a csomagban. Még az sem biztos, 
hogy robbanószerkezet.  

– Ahhoz eleget tudunk, hogy kényelmetlenül érezzem magam 
– mondta Lobo. – Azért, amit a röntgenen láttunk. Van benne 
drót, elemes gomb, egy mikrokapcsoló, de ami igazán zavar 
engem, az egy kis átlátszó tartály, olyan, mint egy kémcső, benne 
valami stopperszerűséggel. Nem mértünk sugárzást, de nem 
használtunk másféle mérőeszközt, itt nem.  

– Nagyszerű! – mondta Marino.  



– Éreztek valami szagot? – kérdezte Scarpetta.  
– Én nem mentem közel hozzá – felelte Lobo. – Azok, akik 

felmentek a maguk emeletére, odakintről a lépcsőházból 
dolgoztak, a bombaszakértő pedig – aki bement a lakásba – 
viselte a védőfelszerelést. Nem is érezhetett volna semmit, hacsak 
a szag nem nagyon erőteljes.  

– Még ma este meg fogják vizsgálni? – kérdezte Marino. –
Hogy megtudhassuk, mi a fene is ez?  

– Ma este nem lenne biztonságos. Droiden, aki a Hazmatnak 
is dolgozik, úton van Rodman’s Neckbe, nemsokára odaér, hogy 
áttegyék a csomagot a speciális tartályból egy robbanószerek 
számára kifejlesztett dobozba. Detektorokkal kideríti, hogy 
nincs-e nyoma vegyi, biológiai, radioaktív anyagoknak vagy 
nukleáris szennyezésnek, nem szabadul-e fel bármiféle mérgező 
gáz belőle, amit még biztonságosan fel lehet ismerni. Mint ahogy 
már mondtam, nem jeleztek a sugárzásmérők, és semmi nyomát 
nem leltük fehér pornak, de azért nem lehetünk biztosak 
semmiben. A röntgenen látszott egy fiola alakú valami, amely 
persze tartalmazhat bármit, ami miatt aggódhatunk. A csomagot 
bezárják abba a dobozba, reggel pedig az lesz az első dolgunk, 
hogy kezelésbe vegyük, biztonsággal felnyissuk, és láthassuk, 
mivel is van dolgunk.  

– Majd még beszélünk! – szólt Lobo után Marino, mikor a 
hadnagy kiszállt a kocsiból. – Valószínűleg egész éjjel a központi 
adatbázisnál leszek, megyek, és megnézem, találok-e valamit 
ezzel a Dodie-val kapcsolatosan, meg a tetoválásnak is 
utánanézek, mindennek, ami lényeges lehet.  

– Jó lesz – közölte Lobo, majd becsapta a kocsi ajtaját. 
Scarpetta figyelte, ahogy elsétál egy sötétkék jármű felé. 
Scarpetta belenyúlt a zsebébe a telefonjáért, de aztán eszébe 

jutott, hogy nincs a kabátjában. Hogy nincs meg a BlackBerryje.  
– Nem szabad, hogy Lucy a hírekből tudja meg ezt az egészet, 

vagy hogy a városháza sajtótájékoztatójából értesüljön róla! 



A városháza vészhelyzeteket kezelő irodája állandóan 
frissítette az interneten a hírportálját, hogy azok, akiknek 
szükségük volt az információra, hozzáférhessenek a 
sajtótájékoztatókhoz, legyen bármiről is szó, egy hiányzó 
csatornafedéltől kezdve a gyilkosságokig. Ha Lucy meglátja, hogy 
a bombaosztagot kirendelték a Central Park Westre, feleslegesen 
kezd el majd aggódni.  

– Amikor utoljára ellenőriztem, még a levegőben voltak – 
közölte Marino. – Felhívhatom a helikopter telefonján.  

– Majd felhívjuk, ha bemehetünk az épületbe – közölte 
Benton. Ki akart már szállni a kocsiból, minél messzebb akart 
lenni Marinótól.  

– Ne hívd a helikopter telefonját! – kérte Scarpetta. – Nem 
lenne jó, ha elvonnánk a figyelmét, miközben még repül. 

– Tudjátok, mit? Miért nem mentek be, és próbáltok egy kicsit 
lazítani, én majd elrendezem idekinn a dolgokat. Úgyis közölnöm 
kell Bergerrel, hogy mi van itt – javasolta Marino. 

 
Scarpetta úgy gondolta, hogy jól van, egészen addig, míg Benton 
ki nem nyitotta a lakásuk ajtaját.  

– A francba! – kiáltott fel, majd letépte magáról a sídzsekit, s 
ledobta egy székre. Hirtelen olyan dühös lett, hogy a 
legszívesebben felüvöltött volna. 

A rendőrség gondosan járt el, még egy piszkos lábnyom sem 
maradt utánuk a keményfa padlón. Scarpetta kézitáskája 
érintetlenül állt a keskeny kisasztalon a bejáratnál, ahol hagyta, 
mielőtt elindult volna a CNN-be. De a millefiori, apró virágos 
technikával készült üvegszobor – amelynek elkészültét a saját 
szemével látta Murano szigetén – nem ott volt, ahol korábban. 
Nem a nappali kisasztalán állt, hanem a kővel borított asztalon, a 
kanapé mellett. Meg is említette ezt Bentonnak, aki nem szólt rá 
semmit. Jól tudta, hogy mikor kell csendben maradnia, és ez 
most pontosan ilyen alkalom volt.      



– Ujjlenyomatok vannak rajta. – Scarpetta felemelte a 
műalkotást a fénybe, megmutatva a férfinak a jól látható 
barázdákat és fodrokat, spirálokat és egy sátorszerű ívet, a 
felismerhető, aprólékos ábrákat az élénk színű üveg szélén. Egy 
bűntett bizonyítékát.      

– Majd én megtisztítom! – mondta Benton, de Scarpetta nem 
adta oda neki a szobrot.      

– Valakin nem volt kesztyű – jegyezte meg. Dühösen 
dörzsölni kezdte az üveget selyemblúza szélével. – Biztosan a 
bombaszakértő volt. Nem viselnek kesztyűt. Mi is a neve? Ann. 
Nem volt rajta kesztyű. Felvette és arrébb tette. – Mintha az Ann 
nevű technikus betörő lenne. – Mihez nyúlt még hozzá a 
lakásunkban?  

Benton nem felelt, mert tudta jól, hogy így lesz a legjobb. 
Tisztában volt vele, hogy mit tegyen és mit ne azon ritka 
alkalmakkor, amikor Scarpetta ennyire kiborult. Mert még 
mindig érezte a csomag szagát, aztán meg a velencei lagúna 
bűzét. A sekély sós víz és a tavaszi meleg nap szagát, amikor ő és 
Benton kikászálódott a vízitaxiból a colonnai kikötőben, hogy 
aztán végigmenjenek a Calle San Cipriano felé vezető utcán. A 
gyárlátogatást nem engedélyezték, de ez nem tántorította el 
Scarpettát, egész egyszerűen megragadta Benton kezét, elhúzta 
egy hulladék üveggel teli uszály mellett a Fornace-Entrata Libera 
üveggyár bejáratához, és odabenn megkért valakit, hogy tartson 
bemutatót a szabad ég alatt elhelyezett vörös téglás, magas 
boltozató égetőkemencéknél, amelyek olyanok voltak, mint 
megannyi krematórium. Aldo, az üvegművész apró, bajszos 
emberke volt. Rövidnadrágot és tornacipőt viselt. Üvegfúvó 
dinasztiából származott, hétszáz évre tudta visszavezetni 
üvegfúvó őseit, akik soha nem hagyták el a szigetet, mert 
halálbüntetés – vagy kézlevágás – terhe mellett tilos volt nekik a 
lagúnán túlra merészkedni. 



Scarpetta azért vitte árra a helyre Bentont, mert szeretett 
volna valamit készíttetni kettejüknek, a boldog párnak, vagy 
ahogy Aldo nevezni akarja őket. Különleges utazás volt, 
megszentelt út, és Scarpetta azt szerette volna, ha az a nap és 
minden perce emlékezetes maradna. Benton később azt mondta, 
hogy még soha nem hallotta Scarpettát ennyit beszélni, csak 
magyarázta, hogy mennyire lenyűgözi az üvegművészet 
tudománya. Homok, natúr szóda és mészkő alakul át valamivé, 
ami sem nem folyadék, sem nem tömör, de még soha nem 
hallottunk olyasmiről, hogy újra elkezdett volna folyni, miután 
ablaküveggé vagy vázává formálták – közölte nem valami jó 
olaszsággal. Miután kristályformába merevedett, a forma már 
állandó, csak a rezgési energiája aktív, ez jelenti számára a 
szabadságot. Egy tálnak továbbra is tál formája lesz még ezer év 
múlva is, és az őskori obszídiánpengék nem válnak életlenné. Ez 
egyfajta rejtély, talán épp emiatt szerette annyira az üveget. 
Ezért, és amiatt, amire a látható fénnyel képes, tette még hozzá 
Scarpetta. Ami akkor történik, amikor a színes adalékokat 
hozzáadják, mint például a vasat, a kobaltot, a bort, mangánt és a 
szelént, hogy zöld, kék, bíbor, borostyán vagy vörös színt 
kapjanak. 

Scarpetta és Benton másnap visszamentek Muranóba, hogy 
elhozzák a műalkotást, amelyet lassan temperáltak a 
kemencében, majd lehűtötték, becsomagolták buborékfóliába. 
Scarpetta kézben vitte, aztán a repülőn a fejük feletti tárolóba 
tette, miközben hazafelé tartottak egy hivatalos útról, amelyet 
egyáltalán nem a maguk szórakozására terveztek megtenni, de 
aztán Benton meglepte őt. Ugyanis megkérte a kezét. Azok az 
Olaszországban töltött napok több mint emlékezetesek lettek – 
legalábbis Scarpetta számára. Egy elképzelt szentéllyé váltak 
számára, ide szálltak vissza a gondolatai, akkor is, amikor 
szomorú és akkor is, amikor boldog volt. Most pedig – miközben 
visszatette az üvegtálat a cseresznyefa kisasztalra, ahová tartozott 



– úgy érezte, hogy lábbal taposták, beszennyezték ezt a szentélyt. 
Úgy érezte, hogy meggyalázták, mintha csak arra ért volna haza, 
hogy feltúrták, kirabolták a lakását, amely így egy bűntett 
helyszínévé vált. Elkezdett fel-alá járkálni, kereste, hogy mi nincs 
a helyén, vagy hogy mi tűnt el, ellenőrizte a mosdókagylókat és a 
szappanokat, hogy megnézze, nem mosott-e kezet valaki, vagy 
nem öblítette-e le a vécét.  

– Senki nem járt a fürdőszobában – jelentette ki végül. 
Kinyitotta az ablakokat a nappaliban, hogy kimenjen a szag.  
– Érzem a csomag bűzét – mondta. – Neked is érezned kell.  
– Én nem érzem. – Benton a bejárati ajtónál állt, még mindig 

kabátban.  
– De igen. Olyan, mint a vas. Nem érzed?  
– Nem – felelte a férfi. – Talán csak arra emlékszel, amit 

érezték Elvitték a csomagot. Biztonságban vagyunk.  
– Ez csak azért van, mert te nem érintetted meg, csak én. 

Valami gombaszerű, fémes szagot – magyarázta. – Mintha a 
bőröm fémionokkal érintkezett volna. 

Benton halkan emlékeztette Scarpettát arra, hogy kesztyű volt 
rajta, amikor a csomagot – amely esetleg egy bomba lehetett – a 
kezében tartotta.  

– De lehet, hogy megérintette a csupasz bőrömet a kesztyű és 
a kabátujj között, miközben tartottam! – Scarpetta odalépett 
Bentonhoz. 

A csomag otthagyta a bukéját a csuklóján, egyfajta ördögi 
parfümnyomot, olajos lipid-peroxidot a bőrön, ahogy az 
izzadságcseppek oxidálódtak a korróziót, bomlást okozó 
enzimektől. Mint a vér, magyarázta. A szag emlékeztetett a vér 
szagára. 

– Pontosan olyan, mint amikor szétkenődik a vér a bőrön ~ 
mondta, majd felemelte a két kezét, hogy Benton megszagolhassa 
a csuklóját. 

– Nem érzek semmit – mondta. 



– Valami kőolaj alapú vegyület, de nem tudom, hogy micsoda. 
Csak azt tudom, hogy rozsdaszagot érzek. – Scarpetta képtelen 
volt abbahagyni a témát. – Van abban a csomagban valami 
nagyon rossz. Örülök, hogy te nem nyúltál hozzá. 

A konyhában megmosta a kezét, jól ledörzsölte a csuklóját és 
az alkarját tisztítószerrel és vízzel, mintha egy műtéthez 
mosakodna be, vagy mintha fertőtlenítené magát. Aztán olajos 
szappannal lemosta a kisasztalt, ahol a csomag korábban hevert. 
Dühöngött és morgott, miközben Benton csak csendesen állt ott, 
őt figyelve, nem akarván megszakítani azt, ahogy Scarpetta 
kiengedte a gőzt. Próbált megértő és ésszerű lenni, de ettől a 
viselkedéstől Scarpetta csak még dühösebb lett, még inkább 
haragudott a férfira. 

– Legalább mondhatnál valamit – közölte vele. – Vagy lehet, 
hogy nem is érdekel? 

– De igenis érdekel. – Benton levette a kabátját – Nem vagy 
igazságos, ha azt állítod, hogy nem érdekel. Én is tudom, milyen 
szörnyű ez az egész. 

– Nem látom, hogy nagyon érdekelne. Nem tudom kiolvasni 
belőled. Soha nem is voltam képes rá. – Úgy viselkedett, minthá 
Benton. hagyta volna neki ott a csomagot, ami lehet, hogy egy 
bombát rejtett. 

– Jobban éreznéd magad, ha elveszíteném a hidegvéremet? – 
Benton komoran nézett Scarpettára. 

– Megyek, és lezuhanyozom. 
Scarpetta dühösen lecibálta magáról a ruhát, miközben 

végigment a folyosón a hálószobába, ahol a levetett holmit egy 
szennyeszsákba tömködte, a fehérneműjét pedig beledobta a 
szennyestartóba. Beállt a zuhany alá, elindította a meleg vizet. 
Olyan forróra állította, amilyen forrót csak elbírt a bőre. A gőz 
csak még jobban felerősítette azt a bizonyos szagot, ami 
felkúszott az orrába, az orrüregeibe. Erezte a csomag illatát, a 
kénes tüzét, a hőséget, és ez az egész újabb képeket hívott elő a 



tudatából. Philadelphiáét, a sötétségét, ahogy ég a pokol, létrák 
nyúlnak a magasba az éjszakai égboltra; a hangra, ahogy a fűrész 
lyukat mar a tetőbe, és ahogy a víz bugyog kifelé a 
gumitömlőkből; az ilyen iszonyatos tűzhöz kell az a percenként 
majdnem hétezer liternyi, amely kilövell tűzoltókocsi tetejéről. 

A környéken több tűzoltóautóról irányult az íves sugár a tűzre. 
Egy kocsi megszenesedett, összecsavarodott maradványaiból 
szétégett gumiabroncsok meredtek az égnek. Olvadt alumínium 
és üveg, apró golyókká olvadt réz, meggörbült acél, a falon 
súrlódó víz, felrepedezett fa a törött ablakok körül, és sűrű, fekete 
füst. Egy kábeltartó pózna elégett gyufaszálként meredt az égnek. 
Állítólag gördülő tűz volt, az a fajta, amelyik megtréfálja a 
tűzoltókat, mert először nem olyan meleg, aztán olyan forró lesz, 
hogy még a sisak is megég benne. Koszos vízben gázoltak, 
amelynek a tetejére a szivárvány minden színében pompázó 
csíkokat vont az olaj; zseblámpák próbálták leküzdeni a 
koromsötétet; a víz hangja, ahogy utat tört magának a kátrányos 
tetőn fejszével vágott lukakban. A sűrű levegőnek olyan fanyar 
szaga volt, mint a megperzselődött mályvacukornak, édeskés, 
csípős és émelyítő, miközben Scarpettát odavezették Bentonhoz, 
vagy legalábbis amennyi maradt belőle. Jóval később azt 
állították, hogy a férfi már halott volt, amikor a tűz elkezdődött, 
mert már korábban odacsalták, és agyonlőtték. 

Scarpetta elzárta a vizet, és csak állt ott a gőzben, beszívta a 
gőzpamacsokat az orrán és a száján keresztül. Nem látott át az 
üvegajtón, annyira párás volt, de a fény kissé megváltozott, ebből 
tudta, hogy a férfi bejött. De még nem állt készen a vele való 
beszélgetésre.  

– Hoztam neked egy italt – mondta Benton. 
Újra elmozdult a fény, Benton elhaladt a zuhanyfülke előtt. 

Scarpetta hallotta, ahogy közelebb húzta a toalettszéket, és leült.  
– Marino hívott. 



Scarpetta elhúzta a zuhanyfülke ajtaját, és kinyúlt a mellette 
lógó törülközőért, majd beemelte magához.  

– Kérlek, csukd be a fürdőszobaajtót, hogy ne jöjjön be a 
hideg! – mondta.  

– Lucy és Jaime néhány percnyire vannak White Plainstől. – 
Benton felállt, és becsukta az ajtót, majd visszaült.  

– Még nem szálltak le? Mi a fene történt?  
– Csak későn tudtak elindulni az időjárás miatt. Sok a csúszás 

a le- és felszállásokban. Marino beszélt Lucyvel a helikopter 
telefonján. Jól vannak.  

– A fenébe, már ezerszer megmondtam neki, hogy ne csinálja! 
Nem kéne Lucynek telefonálgatnia, miközben repül.  

– Marino szerint csak egy percig beszéltek. Nem mondta el 
neki, hogy itt mi történt. Majd elmeséli, ha leszálltak. Biztos 
vagyok benne, hogy hívni fog az unokahúgod. Ne aggódj! Jól 
vannak. – Scarpetta előtt felderengett Benton arca a ködpárán 
keresztül. 

Scarpetta a zuhanyfülkében törölközött meg, az üvegajtót félig 
nyitva hagyva. Nem akart kimenni onnan. Benton nem kérdezte 
meg, hogy mi baja, hogy miért rejtőzik a fülkében, mint valami 
kisgyerek.  

– Megint mindenhol megnéztem a telefonod. Nincs a 
lakásban – tette még hozzá a férfi.  

– Megpróbáltad felhívni?  
– Fogadni mernék, hogy a CNN sminkszobájának a padlóján 

hever. Ahová mindig fel szoktad akasztani a kabátod, ha jól 
tudom.  

– Majd Lucy megtalálja, ha beszélek vele valaha is újra.  
– Azt hittem, beszéltél vele ma korábban, amikor még Stowe-

ban volt. – Benton ilyen módon szokta Scarpettát rávenni arra, 
hogy gondolkodjon ésszerűen.  

– Mert fel is hívtam. – Jelen pillanatban Scarpetta nem volt 
képes értelmesen gondolkodni. – Ő sose hív engem, manapság 



szinte alig. Talán ha felhívna néha, mondjuk, olyankor, amikor 
hófúvás van, és késésben vannak, ha még nem landoltak. 

Benton Scarpettára nézett. 
– Majd ő megtalálja azt az átkozott telefont. A fenébe is! 

Biztos vagyok benne, hogy képes rá, mivel az ő ötlete volt, hogy 
tegyük fel a Wide Area nevű program vezérelte jeladót a 
BlackBerrymre meg a tiédre, Jaime BlackBerryjére, Marinóéra, 
meg a buldogja nyakába, hogy mindig tudja, hol vagyunk – 
pontosabban szólva, hol vannak a telefonjaink és a kutyája. 
Méghozzá háromméteres pontossággal. 

Benton hallgatott, csak nézett Scarpettára a gőzpárán 
keresztül. A felesége még mindig a zuhanyfülkében állt és 
törölközött, persze teljesen feleslegesen a gőz miatt. Megtörli 
magát, és aztán azonnal elkezd izzadni.  

– Ugyanaz a technológia, amelyet a repülésbiztonságiak is 
használni akarnak repülőgépes megközelítések esetén, persze 
amikor automata pilótára van kapcsolva a gép. – Scarpettának 
olyan érzése volt, mintha valaki más beszélt volna a szájával, 
olyasvalaki, akit nem ismert, vagy nem szeretett. – Talán 
drónoknál, de ki a francot érdekel? De az én átkozott telefonom 
pontosan tudja, hol a fenében van ebben az istenverte 
pillanatban, ha én nem is, és ez a nyomkövetés gyerekjáték Lucy 
számára. Majd küldök neki egy e-mailt. Esetleg majd talál is rá 
egy kis időt, hogy megkeresse a telefonomat. – Elkezdte 
megtörölni a haját, és már majdnem sírt, bár maga sem tudta, 
hogy miért. – Talán majd felhív, mert esetleg egy kicsikét érdekli, 
hogy valaki bombát hagyott itt nekem.  

– Kay, kérlek, ne borulj ki... 
– Tudod nagyon jól, hogy utálom, ha valaki azt mondja 

nekem, hogy ne boruljak ki! Az egész életemet azzal töltöttem, 
hogy megpróbáltam nem kiborulni, mert kibaszottul nem 
engedhetem meg magamnak, hogy kiboruljak! De most 
kiakadtam, és át is fogom érezni az egészet, mivel úgy tűnik, hogy 



nem tehetek ellene semmit. Ha tehetnék, akkor nem lennék 
kiborulva, nem én! – Remegett a hangja. 

Egész testében reszketett, mintha a hatalmába kerítette volna 
valamilyen betegség. Lehet, hogy tényleg beteg lesz. Az intézet 
nagyon sok munkatársát ledöntötte a lábáról az influenza. Ott 
ólálkodott körülöttük. Scarpetta lehunyta a szemét, nekidőlt a 
nedves csempének, amely kellemes hűvösséget árasztott.  

– Mondtam neki, hogy hívjon fel, mielőtt felszállnak 
Vermontból. – Scarpetta megpróbált lehiggadni, elhessegetni 
magától a rátörő dühöt és fájdalmat. – Régebben mindig 
felhívott, mielőtt fel- vagy leszállt volna, vagy csak hogy 
köszönjön.  

– Nem tudhatod, hogy nem hívott-e. Nem találod a telefonod. 
Biztos vagyok benne, hogy megpróbált felhívni. – Benton azon a 
nyugtató hangon beszélt, amikor megpróbált úrrá lenni egy 
helyzeten, amely könnyen a robbanásig hevülhetett. – 
Próbáljunk meg visszagondolni arra, merre jártál. Nem 
emlékszel, nem vetted elő a készüléket valamikor, miután kiléptél 
a lakásból?  

– Nem.  
– De abban biztos vagy, hogy a kabátod zsebében volt, amikor 

elmentél itthonról.  
– Most már semmiben nem vagyok biztos. 
Arra emlékezett, hogy ledobta a kabátját az egyik sminkes 

székre, amikor elkezdett beszélgetni Alex Bachtával. Lehet, hogy 
akkor esett ki a zsebéből, és még most is ott hever a széken. 
Küldött Alexnek egy e-mailt, megkérte, hogy nézesse meg, és 
zárja el addig, míg ő el nem tud menni érte. Gyűlölte azt a 
telefont, és most valami hülyeséget csinált. Méghozzá akkorát, 
hogy még ő maga se hitte el. A BlackBerry nem volt levédve 
jelszóval, de ezt nem fogja elmondani Bentonnak. És Lucynek 
sem.  



– Majd Lucy lenyomozza – közölte Benton. – Marino 
említette, lehet, hogy esetleg el akarsz menni Rodman’s Neckbe, 
hogy megnézd, mit találtak. Felvesz és elvisz, amikor csak 
akarod. Mondjuk, mindjárt reggel, hét órakor. Én is veletek 
megyek. 

Scarpetta maga köré tekerte a törülközőt, és kilépett egy 
csúszásgátló kis bambuszszőnyegre. Benton mezítláb, ing nélkül, 
pizsamanadrágban ült háttal a toalettasztalnak. Scarpetta utálta, 
ahogy most érez. Nem akarta ezt érezni. Benton nem tett semmit, 
ami miatt ezt érdemelné.  

– Szerintem meg kellene tudnunk mindent a bombaszakértő 
csoporttól és a labortól, amit csak lehet. Tudni akarom, hogy ki a 
fene küldte azt a csomagot, és miért, meg hogy mi is az pontosan. 
– Benton figyelte Scarpettát. A levegő meleg és fátyolos volt a gőz 
miatt.  

– Igen, azt a kis nyalánkságot, amelyet valamelyik páciensed 
hagyott itt nekem – jegyezte meg Scarpetta cinikusan.  

– Lehet, hogy elemmel működő sütit rejt a csomag, és kémcső 
alakú palackban lévő szeszesitalt, csak katalizátor szagú.  

– És Marino azt akarja, hogy te is gyere? Nem csak én? Hogy 
mindketten menjünk? – Scarpetta megfésülte a haját, de a tükör 
olyan párás volt, hogy nem látta benne magát rendesen.  

– Mi a baj, Kay?  
– Csak azon csodálkozom, hogy Marino kimondottan téged 

hívott, ennyi az egész. – Scarpetta letörölte a tükröt egy 
mosdókendővel.  

– Mi a baj?  
– Nézzük csak! Nem hívott meg. Vagy ha igen, akkor nem 

gondolta komolyan. – Fésülte tovább a haját, és nézte magát a 
tükörben. – Nem lennék meglepve, ha nem hívott volna, vagy ha 
nem gondolta volna komolyan, amikor mégis megtette. Ahogy 
viselkedtél vele ma a konferenciabeszélgetés alatt. Aztán a 
kocsijában is. 



– Ne kezdjük ezt megint vele kapcsolatban! – Benton 
felemelte a poharát, amelyben tiszta bourbon volt jéggel. 

Scarpetta megérezte a Maker’s Mark illatát Arra az ügyre 
emlékeztette, amelyen nagyon régen dolgozott. Egy férfi halálra 
égett egy tűzfolyamban, amikor néhány whiskyshordó lángra 
kapott egy szeszfőzde raktárában, és nem tudott elmenekülni a 
lángok elől.  

– Nem voltam sem barátságos, sem barátságtalan – közölte 
Benton. – Úgy viselkedtem, ahogy a szakma elvárja. Miért vagy 
ilyen pocsék hangulatban? 

– Hogy miért? – kérdezte Scarpetta, mintha viccelne a másik. 
– A nyilvánvalókat leszámítva. 
– Már elegem van abból a hidegháborúból, amelyet Marinóval 

folytatsz. Semmi értelme tagadni. Az folyik köztetek, nagyon jól 
tudod. 

– Nincs közöttünk semmi ilyesmi. 
– Szerintem ő már befejezte. Isten a megmondhatója, hogy ő 

is ezt csinálta egy ideig, de őszintén úgy gondolom, hogy 
befejezte, te viszont még nem. Aztán ő védekező állásba szorul, és 
feldühödik. És én ezt meglehetősen ironikusnak találom azok 
után az évek után, amelyek során gondja volt veled. 

– Pontosítsunk egy kicsit, neki veled voltak gondjai. – Úgy 
tűnt, hogy Benton türelme az oszladozó párával együtt lassan 
kezd eltűnni. Még ő sem volt tökéletes. 

– Most nem rólam beszélünk. De ha már felhoztad, volt velem 
baja. De most már nincs. 

– Igen, egyetértek azzal, hogy jobban van. Reméljük, hogy 
sokáig tart ez az állapot. – Benton játszadozni kezdett az italával, 
mintha nem tudná eldönteni, mit is kezdjen vele. 

Az egyre oszladozó páragőzben Scarpetta már ki tudta venni 
azt a papírcetlit, amelyet saját magának hagyott a gránitpulton: 
Jaime tel. péntek délelőtt. Délelőtt egy orchideát akart küldetni a 
One Hogan Place-re, Berger irodájába, megkésett születésnapi 



gesztusként, talán egy pazar Mikasa hercegnő fantázianevű 
megfelel. Berger kedvenc színe a zafírkék volt. 

– Benton, házasok vagyunk – közölte Scarpetta. – Marino 
ennél jobban már nem is lehetne tudatában ennek, és elfogadta a 
dolgot. Valószínűleg nagy megkönnyebbüléssel. Úgy hiszem, 
most sokkal boldogabb, mert képes volt elfogadni, komoly 
kapcsolata is van, teljesen új életet alakított ki magának. 

Bár a komoly kapcsolatban nem volt igazán biztos, és az új 
életben sem, főleg azután nem, hogy korábban – amikor a 
kocsiban mellette ült – megérezte, Marino milyen magányos. 
Maga elé képzelte a férfit, amint beugrik Harlembe, a készültségi 
csoport telephelyére, hogy a mentőkutyával legyen egy kicsit.  

– Továbblépett, és neked is ezt kellene tenned – közölte 
Scarpetta. – Azt akarom, hogy legyen már vége ennek az 
egésznek! Akármit is kell érte tenned, de vess véget ennek. És ne 
csak tettesd. Átlátok az egészen, még ha nem is mondom. Együtt 
vagyunk benne ebben a dologban.  

– Egy nagy, boldog család – felelte Benton.  
– Pontosan így értem. Azt akarom, hogy vess véget az 

ellenségeskedésnek és a féltékenységnek.  
– Igyál egy kortyot! Jobban érzed majd magad.  
– Most úgy érzem, hogy lekezelően bánsz velem, és ez 

feldühít. – Scarpetta hangja megint remegett kissé.  
– Én nem beszélek veled lekezelően, Kay – mondta lágyan 

Benton. – És már egyébként is dühös voltál. Már nagyon régóta 
dühös vagy.  

– De igenis úgy érzem, hogy leereszkedően bánsz velem, és 
nem vagyok régóta dühös. Nem is értem, hogy miért mondasz 
ilyesmit. Provokálsz. – Scarpetta nem akart veszekedni. Gyűlölte, 
mégis ilyen irányba kényszerítette a helyzetet.  

– Nagyon sajnálom, ha így érzed. Istenemre mondom, hogy 
nem akarok leereszkedően viselkedni. És nem hibáztatlak, ha 
mérges vagy. – Benton belekortyolt az italába, belebámult a 



pohárba, és kissé meglögybölte benne a jeget. – Az lenne az 
utolsó dolog, amit akarok.  

– A gond az, hogy nem vagy képes megbocsátani, és 
egyértelmű, hogy nem tudsz felejteni. Neked ez a bajod 
Marinóval. Nem bocsátasz meg neki, nem felejtesz, és végül mit 
segít ez az egész? Csinált, amit csinált. Részeg volt, gyógyszer 
hatása alatt állt, teljesen bekattant, és olyasmit tett, amit nem lett 
volna szabad. De mégis megtette. Talán nekem nem kellene 
megbocsátanom és felejtenem. Én voltam az, akit zaklattak, 
bántalmaztak. De ez már a múlté. Megbánta, amit tett. Méghozzá 
annyira bánja, hogy kerül engem. Hetek is elmúlnak úgy, hogy 
nem is tudok róla semmit. Kínosan udvarias, ha a közelemben 
van, ha a közelünkben van, túlságosan körülményeskedő veled, 
szinte alázatos, és ettől csak még kényelmetlenebb a dolog. Soha 
nem jutunk túl ezen, ha te nem engeded el. Csak rajtad áll. 

– Az már szent igaz, hogy nem felejtem el! – közölte Benton 
mogorván. 

– Nem vagy. kimondottan igazságos, ha azt nézzük, 
néhányunknak mit kell elfelejtenünk és megbocsátanunk – 
felelte Scarpetta annyira felindultan, hogy még ő is megrémült 
magától. Úgy érezte, menten felrobban, mint az a csomag, 
amelyet nemrég vittek el. 

Benton Scarpettára nézett mogyoróbarna szemével, az arcát 
fürkészve. Mozdulatlanul ült, és várta, hogy mi következik.  

– Főleg Marinónak. Meg Lucynek. Azokat a titkokat, 
amelyeket rájuk erőltettél. Épp elég rossz volt nekem, de velük 
szemben még méltánytalanabb volt, hogy hazudniuk kellett 
érted. De nem akarom felkavarni a múltat. – Mégis megtette, 
képtelen volt abbahagyni. A múlt elhatalmasodott rajta, ki akart 
törni, félúton volt a torkában. Nagyokat nyelt, megpróbálta 
visszaszuszakolni, nehogy kiömöljön belőle, elárassza az életüket, 
Benton és az ő együttes életét. 



A férfi csak nézte őt, mérhetetlen szelídség és szomorúság volt 
a szemében, izzadság gyűlt a nyaka hajlataiban, aztán eltűnt a 
mellkasa ezüstös szőrei között, lecsurgott a hasára, majd felszívta 
a Scarpetta által vásárolt szürke pamutpizsama övszalagja. Szikár 
alakján élesen kirajzolódtak az izmok. Még most is feltűnően 
jóképű férfi volt. A fürdőszoba olyan volt, mint valami üvegház, 
párás és meleg volt odabenn a hosszadalmas zuhanyozás miatt, 
amely után Scarpetta továbbra sem érezte, hogy megtisztult 
volna, hogy tisztább és kevésbé nevetséges volna. Képtelen volt 
lemosni magáról a csomag sajátságos szagát, vagy a Carley 
Crispin show-műsoráét, a CNN-ét, bármiét, és tehetetlennek 
érezte magát.  

– Nem is mondasz rá semmit? – Scarpetta hangja erősen 
remegett.  

– Tudod jól, hogy mit gondolok – állt fel Benton a székről.  
– Nem akarok veszekedni. – Scarpetta szemében gyülekezni 

kezdtek a könnyek. – Nagyon fáradt lehetek, ennyi az egész. 
Kimerült vagyok. Sajnálom, hogy ennyire elfáradtam.  

– A szaglószerv az agyunk egyik legősibb része, olyan 
információkat küld, amelyek irányítják az érzelmeinket, az 
emlékezetünket, a viselkedésünket. – Benton Scarpetta mögé 
lépett, átfogta a karjaival a derekát, és mindketten a párás 
tükörbe néztek. – A jellegzetes illatmolekulák stimulálják a 
különféle receptorokat. – Benton megcsókolta Scarpetta nyakát, 
közben átölelte. – Mondd el, hogy mit éreztél, milyen szagot! 
Mondd el olyan részletesen, ahogyan csak tudod! 

Benton előrenyúlt egy újabb törölközőért, és megdörzsölte 
vele Scarpetta haját, masszírozva a fejbőrét.  

– Nem tudom. Nem tudom pontosan.  
– Nem is kell pontosan tudnod. Azt kell pontosan tudnunk, 

hogy milyen érzeteket keltett benned.  



– Akárki is hagyta itt azt a csomagot, elérte, amit akart –
mondta Scarpetta. – Akkor is bomba volt, ha valójában nem is 
az. 

 



11. 

Lucy a K jelű gurulópál'yán, a várako2ást parancsoló vonal felett 
lebegett a Bell 407-e$ helikopterrel. Miközben arra várt, hogy a 
torony szabad jelzést adjon, a szél úgy taszigálta őket, mintha 
hatalmas kezek dobálnák a gépet.  

– Jaj, ne már megint! – mondta Bergernek, aki a bal oldali 
ülésben, a segédpilóta helyén ült, mivel nem az a fajta nő volt, 
akit hátra lehetett ültetni. – Nem hiszem el, hová tették azt az 
átkozott gördülő platformot! 

A Westchester megyei repülőtér nyugati rámpáját zsúfolásig 
megtöltötték a parkoló repülőgépek. Volt ott mindenféle jármű, 
kezdve az egyszerű, egymotoros és a házilag barkácsolt 
kisgépektől egészen a közepes méretű Challenger-típusú és az 
ultratávra képes Boeing business jeteken át minden. Lucy 
küzdött magával, hogy nyugodt maradjon, mert az izgatottság és 
a repülés meglehetősén veszélyes kombináció, de nem sok kellett 
volna, hogy robbanjon. Labilis volt, képtelen nyugton maradni. 
Gyűlölte magát ezért, de attól még, hogy utálta, nem tűnt el, és 
képtelen volt elengedni a dühét. Hiába erőlködött, hiába történt 
néhány jó, boldogságos dolog – amitől könnyebb volt az egész –, 
a düh kiszabadult a zsákból, méghozzá talán sokkal 
erőszakosabban, mint valaha, mivel olyan sokáig semmibe vették 
és elhanyagolták. A düh nem tűnt el, pedig már azt hitte, hogy 
igen.  

– Senki nem olyan intelligens és ügyes, mint te, és senkit nem 
szeretnek jobban nálad – szerette neki mondogatni Kay néni. — 

Miért bosszankodsz állandóan? – És most Berger mondja 
ugyanezt. Ugyanúgy hangzik Berger és Scarpetta szájából is. 
Ugyanaz a nyelvezet, ugyanaz a logika, mintha ugyanazon a 
frekvencián sugároznának mindketten. 



Lucy latolgatta, hogyan tudná a legjobban megközelíteni a 
gördülő platformot, azt a kisméretű, fából készült, kerekes 
készséget, amelyet meglehetősen közel állítottak le a többi légi 
járműhöz. A vontatórúd rossz irányba mutatott. Az lesz a legjobb, 
ha magas lebegéssel közelít a tíz óránál lévő Learjét és a King Air 
szárnyvégei közé. Azok jobban bírják a rotorjának a szelét, mint a 
kisebb gépek. Aztán egyenesen a gördülő platformja fölé megy, 
de kénytelen lesz meredekebben ereszkedni, mint ahogy 
szeretné. És ráadásul huszonnyolc csomós szél fúj majd a farok 
felől. Feltéve persze, ha a légi irányító végre méltóztat 
kapcsolatba lépni velük. Ekkora szél megdobja a seggüket, és így 
aggódhat, hogyan teszi le a gépet; lehet, hogy elég kemény és 
pocsék lesz a landolás, és a kipufogógázok beszöknek a kabinba. 
Berger majd panaszkodik miattuk, megint megfájdul a feje, és 
egy jó darabig nem akar majd Lucyvel repülni. Egy újabb dolog, 
amit nem együtt csinálnak majd.  

– Nem igaz, hogy ezt nem akarattal műveli! – közölte Lucy a 
rádió mikrofonja fölött. Megfeszültek az izmok a karjában és a 
lábában. A keze és a lábfeje a vezérlőberendezésen volt, uralta a 
helikoptert. Gyakorlatilag nem tett mást, mint egy helyben 
tartotta a gépet úgy kilenc méterrel a földfelszíntől. – Tuti, hogy 
megtudom a nevét és a számát!  

– A toronynak semmi köze ahhoz, hogy hová parkolják le a 
gördülő platformokat – hangzott fel Berger hangja Lucy 
fejhallgatójában.  

– Hallottad őt, nem? – Lucy a szélvédőn túlra figyelt. 
Felmérte a légi járművek körvonalait, az egész falkát. Látta a 
gépeket a földhöz erősítő köteleket, amelyek lazán tekeredtek, 
rojtos szélük lebegett a húszmillió gyertya fényének megfelelő 
NíghtSun reflektorok fényében. – Azt mondta, hogy menjek az E 
útvonalon. Pontosan ezt tettem, nem hagytam figyelmen kívül az 
utasításait! Szórakozik velem! 



– A toronynak kisebb dolga is nagyobb annál, hogy hol 
parkolnak a gördülő platformok. 

– Azt tesz, amit csak akar. 
– Ne mérgelődj már rajta! Nem éri meg. – Berger határozott 

hangjának, szép csengése olyan volt, mint valami nemes 
keményfa. Esőerdei vasfa, mahagóni, tikfa. Gyönyörű, de 
hajthatatlan, sebző. 

– Ha ő van szolgálatban, mindig van valami. Ez 
személyeskedés. – Lucy lejjebb ereszkedett, körülnézett, 
óvatosan, nehogy elsodródjon. 

– Nem számít. Hagyd az egészet! – Berger, a jogász. 
Lucy úgy érezte, hogy igazságtalanul vádolták, bár ebben nem 

volt teljesen biztos. Úgy érezte, hogy irányítják, hogy megítélik, 
és nem tudta, hogy miért. Pontosan ugyanígy szokott érezni a 
nagynénjével kapcsolatosan is. Meg mindenki mással 
kapcsolatban is. Még akkor is, amikor Scarpetta azt állította, 
hogy nem ítélkezik, nem akar irányítani, ő olyankor is azt érezte, 
hogy igenis azt teszi. Scarpetta és Berger korban nem álltak 
nagyon távol egymástól, majdnem egyidősek voltak, teljesen más 
generáció, mint Lucy, szinte egy egész civilizáció választotta el 
őket egymástól. Korábban nem gondolta, hogy ez probléma lehet, 
sőt pontosan az ellenkezőjére számított. Legalább rátalált 
valakire, aki egy kicsit irányítja a nézeteit, valaki, aki erős, művelt 
és soha nem unalmas. 

Jaime Berger ellenállhatatlan volt, rövid, sötét hajú, gyönyörű 
vonásokkal. A génjeiben arisztokrata, aki vigyázott magára, 
igazán nagyszerű és roppantul okos. Lucy imádta, ahogy Berger 
kinézett és mozgott, és ahogy kifejezte magát. Szerette azt, ahogy 
öltözött, a puha kordbársony és farmerkosztümjeit és a 
politikailag olyan kibaszottul inkorrekt szőrmekabátjait. Lucy 
még most is nehezen hitte el, hogy Berger végül mindig 
megkapja, amit akar, amit elképzelt. Nem volt tökéletes, közel 



sem, és Lucy nem értette, mi történt. Nem egészen egy éve voltak 
együtt, és az elmúlt néhány hét szörnyű volt. 

Lenyomva a gombot, beleszólt a rádióba: 
– Kilenc-Lima-Foxtrott helikopter, továbbra is várakozom. 
Hosszú szünet után érkezett csak a válasz. 
– Hívom a helikoptert, valaki bezavart, ismételje meg a 

kérést! 
– Kilenc-Lima-Foxtrott helikopter, továbbra is várakozom –

ismételte meg Lucy röviden, majd elengedte a gombot, és így 
szólt Bergerhez: 

– Nem zavart be semmi. Hallasz bármiféle forgalmat? 
Berger nem válaszok, Lucy pedig nem nézett rá. Sehová nem 

nézett, kivéve a szélvédő túloldalát. A repülésben az a jó, hogy 
nem kell a másikra nézned, ha dühös vagy, ha megbántódtál. 
Egyetlen jótett sem marad büntetlenül. Hányszor mondta ezt 
Lucynek Marino, csak ő nem a jótett szót használta, hanem azt, 
hogy szívesség. Egyetlen szívesség sem marad büntetlenül. Ezt 
mondogatta, mióta Lucy kislányként szörnyen az idegeire ment. 
Most meg úgy érezte, hogy Marino az egyedüli barátja. 
Hihetetlen. Nem olyan régen a legszívesebben a férfi fejébe 
eresztett volna egy golyót, ahogy Marino szemétláda fiával is 
tette, aki szökevény volt, az Interpol körözési listáján az első 
tízben szerepelt. Gyilkosság miatt keresték, Lengyelországban a 
szczecini Radisson Hotelben talált rá, az 511-es szobában. Néha 
csak úgy a semmiből eszébe jutott Rocco Junior, amint izzad, 
remeg, kidülled a szeme, mindenhol koszos tálcák hevernek 
körülötte, és a levegő iszonyatosan büdös, mert összecsinálta 
magát. Könyörgött, És amikor ez nem működött, megpróbálta 
megvesztegetni. Mindazok után, amit ártatlan emberekkel 
művelt, még próbált második esélyért könyörögni, irgalomért 
esedezett, próbálta magát valahogy kivásárolni. 

Egyetlen jótett sem marad büntetlenül, és Lucy nem jótettet 
vitt véghez, még csak a közelében sem járt, mert ha igazán 



könyörületes lett volna, és hagyja Roccót élni, akkor az megölte 
volna zsaru apját, visszafizetve a tartozását. Peter Rocco Marino 
Junior megváltoztatta a nevét Caggianóra, és nagyon gyűlölte a 
saját apját. A kis Rocco, a gonosz ivadék kapott egy megbízatást, 
és hidegvérű, precíz tervet dolgozott ki arra, hogyan nyírja ki az 
öregét, miközben az a szokásos éves horgászatán volt, csak a saját 
dolgával törődve, Buggs Lake-nél egy kis házban. Azt a látszatot 
akarta kelteni, mintha valaki betört volna, és valami balul sült 
volna el. Nos, gondolkodj csak egy kicsit, pici Rocco! Amikor 
Lucy kisétált abból a hotelből, a füle csengett a pisztolylövéstől, 
és semmi mást nem érzett, csak megkönnyebbülést – illetve 
nemcsak azt. Valami olyasmit, amiről ő és Marino soha sem 
beszéltek. Lucy megölte Marino fiát. Voltaképpen igazságos 
kivégzés volt, ami öngyilkosságnak tűnt ugyan, de fedett 
hadművelet volt. Lucy műve, egy helyes cselekedet. De akkor is, 
Marino fiáról volt szó, a gyerekéről, a család utolsó sarjáról, 
amennyire Lucy tudta. 

Újra megszólalt a légi irányító. 
– Kilenc-Lima-Foxtrott maradjon vonalban! 
A kibaszott lúzer, Lucy elképzelte, ahogy a fickó bent ül a 

sötét irányítóteremben, és önelégülten tekint le rá a toronyból. 
– Kilenc-Lima-Foxtrott, értettem – nyugtázta Lucy, aztán 

Bergerhez fordult. – Ugyanazt csinálja, mint a múltkor. 
Szarakodik velem. 

– Ne húzd fel magad! 
– Meg kellene szereznem a telefonszámát. Meg fogom tudni, 

ki a fene ez a fickó! 
– Mégis felhúztad magad. 
– Remélem, hogy megvan a kocsim, és nem babráltak vele, 

különben megbánják. 
– A toronynak semmi köze a parkoláshoz. 
– Remélem, van ismerősöd a járőrkocsikban, mert gyorsan 

fogok menni – közölte Lucy. – Nem késhetünk el. 



– Nem volt valami jó ötlet. Máskorra kellett volna 
időzítenünk. 

– Máskor nem lenne születésnapod – közölte Lucy. 
Nem engedi, hogy érezze a tőrdöfést, főleg nem, hogy 

majdnem kilencvenszázalékos a forgatónyomaték, oldalszél 
rángatja a gép farokrészét, és próbálja megperdíteni a 
helikoptert, miközben ő a pedálokkal igyekszik biztosan tartani, 
és csak apró korrekciókat végez. Berger bevallotta, megmondta 
az igazat: nem akart Vermontba menni a születésnapjára. Édes 
istenem, nem mintha Lucynek szüksége lett volna arra, hogy ezt 
a szemébe mondják! Egyedül a kandallótűz előtt, kibámulva 
Stowe fényeire, a hóra, Berger akár Mexikóban is lehetett volna, 
olyan' távolinak tűnt, annyira el volt foglalva a saját 
gondolataival. A New York Megyei Államügyészi Hivatal 
szexuális bűnesetekkel foglalkozó részlegének vezetőjeként ő 
vitte azokat az ügyeket, amelyekről a végén mindig kiderült, hogy 
mind az öt kerület legirtózatosabb bűnügyei. Most is már órákkal 
Hannah Starr eltűnése után feltételezték, hogy bűntett 
áldozatává vált, valószínűleg egy szexuális indíttatású 
gazemberévé. Három hét kutatás után Berger egy teljesen más 
elmélettel állt elő, köszönhetően Lucynek és törvényszéki 
számítógépes tudásának. Ez volt Lucy jutalma? Berger nem 
tudott másra gondolni. Aztán annak a kocogónak is meg kellett 
halnia. És a meglepetésszerű menekülés, amelyet Lucy 
hónapokig tervezett, nem jött össze. Egy újabb jótett, amely nem 
maradt büntetlenül, 

Lucy – az összes érzelmével és előítéletével – képes volt egy 
Grand Cru Chablis-t kortyolgatva ücsörögni a kandalló előtt, s 
közben észrevétlenül belemerült borús gondolataiba, méghozzá 
nagyon borús gondolatokba, amelyek rémületet keltettek benne 
azok miatt a hibák miatt, amelyeket elkövetett – főleg a Hannah 
Starr-ral kapcsolatos hibája miatt. Lucy képtelen volt 
megbocsátani magának, képtelen volt szabadulni tőle, 



rettenetesen dühös volt, és teli gyűlölettel. Olyan érzés volt, 
mintha beteg lenne, mintha krónikus fáradtság kerítette volna 
hatalmába, mintha idegi alapú izomfájdalmai volnának, amitől 
nyomorultul érzi magát. De nem jutott semmire, Berger nem 
tudott az egészről, nem is sejthette, hogy mi lakozik Lucyben. A 
lány évekig az FBI és az ATF alkalmazásában állt, beépített 
ügynök volt, paramilitáris jellegű, és magánnyomozásokban vett 
részt; így tudta, mit mondhat el, és mit kell magában tartania; 
tökéletesen uralkodnia kellett magán, mert a legkisebb 
arcrezdülés, rángás vagy gesztus elárulhatta, és akkor lőttek 
volna az ügynek, sőt, akár meg is halhatott volna. 

Tárgyilagosan – ha az erkölcsi szempontokat nézzük – nem is 
egyezhetett volna bele abba, hogy ő legyen a Hannah Starr-
ügyben az igazságügyi számítógépes elemző, és az egyszer biztos, 
hogy most el kellett volna utasítania a dolgot. De nem tette, mert 
tudta, hogy mit művelt Hannah, méghozzá szándékosan. 
Mindenki közül Lucynek kellene a legjobban vigyázni a sors eme 
játékával. Neki megvolt a saját külön sztorija Hannah Starr-ral, 
méghozzá sokkal emésztőbb, mint ahogy el tudta volna képzelni 
azelőtt, hogy elkezdett kutakodni annak az elkényeztetett 
szukának a visszaállított elektronikus levelezése és fájljai között. 
Napokig csak ült, és azokat az e-maileket nézte, amelyeket 
Hannah szerelmetes férje, Bobby küldözgetett még mindig. 
Minél jobban beleásta magát a dologba, annál erősebbé vált 
Lucyben a megvetés érzése, és annál jobban fortyogott benne a 
jogos düh. De most nem szállhat ki, senki nem kényszerítheti 
erre. 

Lebegett a helikopterrel a sárgára festett vonal felett, és 
hallgatta, ahogy a légi irányító utasításokat ad valamelyik 
Hawker szerencsétlen pilótájának. Mi a fene van az emberekkel? 
Lucy azt várta volna, hogy amikor a gazdaság szabadesésbe kezd, 
és úgy tűnik, hogy a világ szétesik, az embereknek jobban kellene 
viselkedniük, mint ahogy az meg is történt szeptember 11-e után. 



Ha más nem is, de legalább meg kellene rémülni, és átkapcsolni 
túlélő üzemmódra. A túlélés esélyei megnőnek, ha az emberek 
civilizáltan viselkednek, és nem fordulnak ki önmagukból 
mindenki más kárára, hacsak nem jutnak ezzel valami 
kézzelfogható előnyhöz. De ez a barom semmit nem nyer azzal, 
amit Lucyvel meg a többi pilótával művel, csak azért csinálja, 
mert ott ücsörög névtelenségbe burkolózva a toronyban. Az 
átkozott, gyáva szemétláda. Lucy kísértést érzett, hogy 
szembeszálljon vele, hogy odasétáljon a toronyhoz, és 
megnyomja az ajtózáron a kaputelefon gombját. Valaki biztosan 
beengedné. A toronyban lévő emberek átkozottul jól tudják, ki is 
ő valójában. Édes istenem, mondta magában. Csak nyugi! És 
különben sincs erre idő. 

Ha egyszer végre leteszi a gépet, nem fogja újra feltölteni 
üzemanyaggal. Nem fog várni a töltőautóra. Egy örökkévalóságig 
tartana, lehet, hogy sose érne ide, ahogy itt mennek a dolgok. 
Csak lezárja a helikoptert, fogja a kocsiját, és rohan 
Manhattanbe. Nem akar többet késlekedni, fél kettőre legkésőbb 
a Village-ben, a tetőtéri lakásában kell lenniük. Így is épphogy 
elérik a soha vissza nem térő hajnali kettes megbeszélést – amely 
esetleg elvezethet Hannah Starrhoz, akinek az eltűnése azóta 
foglalkoztatta a nyilvánosság morbid képzeletét, mióta állítólag 
utoljára látták beszállni egy sárga taxiba a Barrow Streeten, a 
hálaadás előtti napon. Ironikus módon alig néhány háztömbnyi-
re onnan, ahol ő élt, mutatott rá Berger már jó néhányszor. „És 
otthon voltál aznap este. Milyen kár, hogy nem láttál semmit!”  

– Kilenc-Lima-Foxtrott helikopter! – hangzott fel a légi 
irányító hangja a rádióból. – Elindulhat a rámpa felé. A saját 
felelősségére leszállhat. Ha nem ismerős önnek a repülőtér, 
kérem, tájékoztasson bennünket!  

– Kilenc-Lima-Foxtrott – válaszolt Lucy, és nem érződött a 
hangján semmi. Ugyanúgy, ahogy akkor sem, mielőtt 
megfenyegetett vagy megölt volna valakit. Kissé előrevitte a 



helikoptert, majd közelebb lebegett a rámpához, függőlegesen 
leereszkedett, és letette a gépet a gördülő platformra, a 
szitakötőre emlékeztető Robinson helikopter és egy Gulfstream 
jet közé – amelyről Hannah Starr jutott az eszébe. A szél 
belekapaszkodott a gép farokrészébe, és hirtelen kipufogógáz 
szaga töltötte be a kabint.  

– Méghogy nem ismerős? – Lucy üresjáratra állította a gázt, 
aztán lekapcsolta a rotorokra figyelmeztető hangot. – Nem 
ismerős? Hallottad ezt? Idiótának akar beállítani ez a fickó? 

Berger nem szólt semmit. Egyre erősebben érződött a 
kipufogógáz bűze.  

– Minden egyes alkalommal ezt csinálja! – Lucy felnyúlt, és 
lekapcsolt néhány kapcsolót a feje fölött. – Bocs a szagért. Jól 
vagy? Csak két percig tart. Tényleg sajnálom. – Le kellene 
ordítania a légi irányító fejét. Nem hagyhatja ennyiben. 

Berger levette a fejhallgatóját, kinyitotta a gép ablakát, és 
olyan közel hajolt hozzá, amilyen közel csak tudott.  

– Ha kinyitod az ablakot, attól csak rosszabb lesz! – 
figyelmeztette Lucy. Oda kellene mennie a toronyhoz, felmenni a 
lifttel a tetejébe, és jól odamondogatni a fickónak a kollégái előtt. 

Lucy figyelte, ahogy múlnak a másodpercek a digitális órán. 
Ötvenvalahány másodperc volt vissza, közben egyre csak nőtt 
benne a düh és az izgalom. Meg fogja tudni annak az átkozott légi 
irányítónak a nevét, és elkapja. Mit ártott neki vagy bárki más itt 
dolgozónak? Tisztelettudóan csinált mindent, csak a saját 
dolgával törődött, jó kis borravalókat adott, és fizette a borsos 
bérleti díjat. Harmincegy másodperc. Nem tudta a fickó nevét. 
Nem ismerte. Ő mindig profiként viselkedett a rádión keresztül, 
nem számított, milyen udvariatlan is a fickó. Mindenkivel így 
viselkedett. Rendben. Ha harc, hát legyen harc! Jesszusom! A 
pasasnak fogalma sincs róla, hogy kivel kezdett ki. 

Lucy beszólt a rádión a toronyba. Ugyanaz az irányító 
jelentkezett.  



– Kérem a főnöke telefonszámát – közölte Lucy. 
A férfi meg is adta neki, mert nem volt más lehetősége. Ez a 

szabály. Lucy leírta a térdén heverő, csiptetős táblán lévő papírra. 
Csak hadd aggódjon a fickó! Izzadjon csak! Aztán beszólt a 
reptérközpontba, és kérte, hozzák elő a kocsiját, a helikoptert 
pedig vontassák a hangárba. Az is eszébe jutott, vajon a 
következő kellemetlen élmény nem az lesz-e, hogy valami baja 
lett a Ferrarinak. Lehet, hogy a légi irányító erről is 
gondoskodott. Leállította a motort, és végleg kikapcsolta a 
figyelmeztető kürtöt. Levette a fejhallgatót, és felakasztotta egy 
kampóra.  

– Kiszállok – közölte Berger a sötét, büdös pilótafülkében. –
Neked meg nincs szükséged arra, hogy összeakaszkodj bárkivel 
is. 

Lucy felnyúlt, és bekapcsolta a rotorféket, lehúzva a kart.  
– Várj, míg megállnak a rotorlapátok! Ne feledd, a gördülő 

platformon vagyunk, nem a földön. Jusson az eszedbe, amikor 
lelépsz! Csak még néhány másodperc. 

Berger kikapcsolta négypontos biztonsági övét, Lucy pedig 
befejezte a helikopter leállítását. Megbizonyosodott róla, hogy a 
turbina kijelzője nullán áll, majd áramtalanította a gépet. Aztán 
kiszálltak a helikopterből, Lucy kiszedte a csomagokat, és bezárta 
a gépet. Berger nem várta meg, hanem egyenesen a központi 
iroda felé vette az irányt. Gyorsan haladt a légi járművek, a 
kötelek között. Kikerült egy tartálykocsit. Vidraprém hosszú 
kabátos, karcsú alakja egyre távolodott, majd el is tűnt. Lucy 
ismerte a szokásos menetet. Berger besiet a női mosdóba, lenyel 
négy Advil vagy Zömig tablettát, és hideg vizet fröcsköl az arcába. 
Más esetben nem ülne be azonnal a kocsiba, hanem hagyna egy 
kis időt arra, hogy magához térjen, egy kicsit körbesétálna a friss 
levegőn. De most nem volt erre idő. 

Ha nem érnek vissza Lucy lakásába hajnali kettőre, Hap Judd 
megijed, elmegy, és soha többet nem áll szóba Bergerrel. Nem az 



a típus, aki tolerál bármiféle bocsánatkérést, mert az ilyesmit 
csak cselnek tartja. Azt hinné, hogy átvágták, hogy a paparazzik 
már a sarkon ólálkodnak, mert pokolian paranoiás volt, és óriási 
bűntudat gyötörte. Elhajtaná őket, szerezne magának egy 
ügyvédet, és még a leghülyébb is azt tanácsolná neki, hogy ne 
beszéljen, így a legígéretesebb nyom örökre elveszne. Hannah 
Starrt nem találnák meg soha, pedig megérdemelné, az igazság 
így diktálná – persze nem az ő igazsága. Ő nem érdemelne meg 
olyasmit, amit mástól megtagadott. Milyen vicces. A 
nyilvánosságnak fogalma sincsen semmiről Az egész kibaszott 
világ sajnálkozik rajta. 

Lucy soha nem érzett iránta sajnálatot, de erre csak három 
héttel ezelőtt ébredt rá, amikor rájött a valódi érzéseire. Mire 
bejelentették, hogy Hannah Starr eltűnt, Lucy már tisztában volt 
azzal, hogy a nő miféle károkat képes okozni – valójában okozott 
is –, csak éppen nem jött rá, hogy szándékosan tette. A 
balszerencsének tulajdonította, a piacnak, az összeomló-félben 
lévő gazdaságnak, egy felületes ember felületes tanácsának, egy 
olyan szívességnek, amely megbosszulta magát. De nem hitte, 
hogy előre eltervezett és rosszindulatú lett volna. Tévedett. Hiba 
volt. Tévedés. Hannah Starr ördögi nőszemély volt, sőt maga volt 
az ördög. Bárcsak jobban hallgatott volna az ösztöneire! Mert a 
gyomra összerándult, amikor ő és Hannah egyedül maradtak 
Floridában. Nem voltak jó érzései, távolról sem, mostanra már 
tisztában volt vele. Hannah ugyan udvarias és kedves volt, szinte 
flörtölt vele, de volt valami más is benne. Lucy mostanra már 
tudta, csak éppen akkor nem akart tudomást venni róla. Talán az, 
ahogy Hannah azokra a szuper hajókra nézett, amelyek 
kellemetlenül hangosan húztak el csicsás tengerparti lakásának 
erkélye alatt Észak-Miamiban. Olyan hangosan, hogy Lucy a saját 
hangját sem hallotta. Mohóság, szégyentelen mohóság érződött 
rajta. És a versenyszellem.  



– Fogadni mernék, hogy neked is van egy valahol! – Hannah 
hangja fojtott és kéjes volt, ahogy a Rider XP 46-os, a három, 
egyenként kilencszázötven lóerős motorral rendelkező csónak 
elindult a nyílt tenger felé, olyan hangerővel, mintha egy Harley-t 
teljes erővel felbőgettek volna, és közvetlenül a kipufogónál lenne 
az ember feje.  

– Nem vagyok oda a motorcsónakokért. – Igazság szerint 
Lucy tényleg gyűlölte őket.  

– Ki van zárva! Te, aki imádod a gépeket? Emlékszem, hogy 
csorgó nyállal mászkáltál az apám autói között! Te voltál az 
egyetlen, akinek megengedte, hogy vezesse az Enzót. El sem 
hittem, hiszen még gyerek voltál! Szerintem neked is ott áll egy 
motorcsónak az ajtód mellett.  

– Nem áll. 
– És még azt hittem, hogy ismerlek.  
– Ezek nem visznek el oda, ahová menni akarok, hacsak nem 

kezdek titokban drogcsempészetbe, vagy nem akarok az orosz 
maffiának titkos küldetéseket végezni.  

– Titokban? Te biztosan tudnál erről mesélni! 
– Nekem nincsen titkos életem. 
– Istenem, nézd, ott egy másik! – Egy újabb távolodó csónak 

hagyott maga után habos, fehér hullámokat, hogy menny 
dörögve elhúzzon a part menti sávból az Atlanti-óceán felé. – 
Célom, hogy egyszer nekem is legyen. Nem titkos életem, hanem 
egy ilyen csónak. 

– Ha sikerül, jobb, ha én nem is tudok róla. És nem a 
csónakról beszélek.  

– Én sem, édes. Az életem nyitott könyv. – A napfényben 
megcsillant Hannah szecessziós gyémántgyűrűje, amikor 
megfogta az erkélykorlátot és kinézett az áttetsző vízre, a kék 
égboltra és a hosszan elnyúló csontszínű partra, amelyet 
nyalókához hasonlatos színes napernyők pettyeztek, meg sárga 
szélű levelekkel teli, hajladozó pálmafák. 



Lucy emlékezett rá, hogy akkor azt gondolta, Hannah akár egy 
ötcsillagos üdülőhelyre is odaillett volna selyem Ungaro-
ruhájában. Gyönyörű volt, szőke; pont olyan súllyal, hogy még 
szexinek tartották, és már elég évet tudhatott maga mögött 
ahhoz, hogy hiteles, jó nevű befektetési tanácsadónak gondolják. 
Negyvenéves volt, tökéletes, egyike azoknak a finomkodó 
embereknek, akiket soha nem érintett meg a köznapiság, a 
nehézség, semmi olyan, ami negatív volna. Lucy mindig is 
elkerülte a Rupe Starr – Hannah apja – által rendezett pazar 
vacsorákat és partikat. Hannah látszólag képtelen volt bármiféle 
bűntett elkövetésére, ha más miatt nem is, azért, mert semmi 
szüksége nem volt rá, hogy tisztességtelen dolgokra vetemedjen, 
hogy hazugságban éljen, vagy hogy lopjon másoktól. De Lucy 
tévesen olvasott Hannah életének nyitott könyvéből, ahhoz 
eléggé, hogy előre nem látható kárt szenvedjen. Hannah kis 
szívessége kilenc számjegyű összegbe került neki. Az egyik 
hazugság hozza magával a másikat, és Lucy most éppen egy 
újabbat élt meg, bár neki sajátos fogalmai voltak arról, mi a 
hazugság. Az szerinte nem volt hazugság a szó szoros értelmében, 
ami végül az igazságot eredményezte. 

Lucy félúton megállt, hogy felhívja Marinót a BlackBerryn. 
Most éppen felderítéseket kellene végeznie, Hap Judd hollétének 
kellene utánanéznie. Megbizonyosodni felőle, hogy nem gondolta 
meg magát a hajnali találkát illetően – amit azért választott, 
nehogy valaki felismerje. Nem akart felkerülni a Post hatodik 
oldalára vagy az internet híreibe. Bár ezt talán azelőtt kellett 
volna meggondolnia, mielőtt elhencegett azzal, hogy Jaime 
Berger három héttel ezelőtt megpróbált kapcsolatba lépni vele. 
Vagy gondolkodnia kellett volna, mielőtt jártatja a száját egy 
idegen előtt, aki – na mit gondolnak? – történetesen Lucy egyik 
ismerőse, egy besúgó volt.  



– Te vagy az? – hallotta Lucy Marino hangját a drót nélküli 
fülhallgatóban. – Már aggódni kezdtem, hogy úgy döntöttél, 
meglátogatod John Denvert. 

Lucy nem nevetett a poénon, még csak el sem mosolyodott. 
Soha nem szerette, ha olyan emberekkel viccelődtek, akik valami 
szerencsétlenség során veszítették el az életüket. Repülőgép- vagy 
helikopterszerencsétlenségben, motor- vagy autóbalesetben, vagy 
az űrsikló felrobbanásakor. Ezt egyáltalán nem tartotta 
viccesnek.  

– Elküldtem neked egy MapQuestet – közölte Marino, 
miközben Lucy a leszállópályán sétált, vállán a csomagokkal. – 
Tudom, hogy a kis versenyautódban nincs GPS. 

– Mi a fenének lenne szükségem GPS-re ahhoz, hogy 
megtaláljam a hazafelé vezető utat?  

– Mert le vannak zárva az utak, el van terelve a forgalom egy 
aprócska malőr miatt, amiről nem akartam beszélni addig, míg 
abban a halálcsapdában repültél. És ráadásul veled volt a kis 
csomag is. – Ezzel a főnökére, Bergerre utalt. – Ha eltévedtek 
vagy elvesztek, és elkéstek az éjszakai találkátokról, ki lesz az oka, 
mit gondolsz? Már azon ki lesz akadva, ha én nem jelenek meg. 

– Nem jelensz meg? Az még jobb! – mondta Lucy. 
Csak annyit kért Marinótól, hogy ne siessen, késsen harminc 

vagy negyven percet, hogy ő zavartalanul beszélhessen Hap 
Judd-dal. Ha Marino ott ülne a nyakukon az elejétől fogva, akkor 
nem tudná úgy irányítani a beszélgetést, ahogy szeretné. És ő 
rekonstruálni akart. Lucynek volt érzéke a kihallgatásokhoz, és 
eldöntötte, megtudja azt, amit tudnia kellett ahhoz, hogy 
megoldja a dolgokat.  

– Figyelted a híradásokat? – érdeklődött Marino.  
– A tankolások alkalmával. Tudjuk, hogy mi van a neten a 

sárga taxis kapcsolatról, meg a Hannah-ról és a kocogóról szóló 
dolgokat is tudjuk. – Lucy feltételezte, hogy Marino erre gondolt.  



– Akkor, gondolom, nem néztétek a vészhelyzeti központ 
híreit.  

– Nem tudtuk. Nem volt rá idő. Kétszer is eltereltek 
bennünket. Az egyik repülőtéren nem tudtak fogadni ilyen gépet, 
a másikon nem volt letakarítva a leszállópálya. Mi történt?  

– Egy FedEx-es csomagot hagytak a nagynénéd épületében. A 
Doki jól van, de fel kellene hívnod.  

– Egy FedEx-es csomagot? Miről beszélsz? – Lucy 
megtorpant.  

– Még nem tudjuk, hogy mi van benne. Lehet, hogy az 
egésznek Benton egyik betegéhez van köze. Egy őrülthöz, aki egy 
karácsonyi zenélő lapot hagyott ott a Dokinak ajándékképpen. 
Mikulás szánjának el kellett vinni a csomagot Rodman’s Neckbe. 
Még egy órája sincs, hogy elindultam a Cross Bronx 
Expresswayen, amit kereszteztetek White Plainsből jövet. Ezért 
küldtem neked a térképet. A biztonság kedvéért Bronxtól keletre 
irányítottalak.  

– A francba! Ki ment ki a robbanásszakértőktől? Beszélni 
akarok vele, akárki is volt! – A hatodik kerület, ahol a 
bombaszakértők főhadiszállása volt, közel esett Lucy lakásához. 
A lány ismert is néhány technikust közülük.  

– Köszi, lőfegyver- és robbanóanyag-szakértő különleges 
ügynök, de már kézben tartják a dolgokat. A New York-i 
rendőrség valahogy csak elboldogul nélküled is. Én is teszem a 
dolgomat, ne aggódj! A Doki majd mindent elmesél. Jól van. 
Benton őrült betegének lehet, hogy van valami kapcsolata 
Hollywooddal. – Marino gúnyosan csak így hívta Hap Juddot. – 
Utánanézek a VIFKA-adatbázisban. De lehet, hogy az elkövető 
már meg is van. A neve Dodie Hodge. A McLean’s betege volt.  

– És honnan ismerné ez a nő Juddot?  
– Lehet, hogy ez az egész csak valami fantáziaszülemény, 

hallucináció. De amekkora felhajtás volt a nagynénéd lakásánál, 
talán meg kellene kérdezned Hollywoodot a nőről. Én 



valószínűleg egész éjjel a VIFKA-t bújom. Magyarázd el a 
főnöknek! – Mármint Bergernek. – Nem akarom, hogy kiakadjon 
rám. De ez most fontos. Megpróbálok leásni a dolog mélyére, 
mielőtt még valami rosszabb történik.  

– Hol vagy most? A TriBeCa-övezetben? – Lucy eközben 
repülőgépszárnyakat kerülgetett, vigyázva a sörényként 
meredező meghosszabbított végeikre és a kommunikációs 
antennákra, amelyek könnyen kiszúrhatták bárki szemét. 
Egyszer látta, ahogy egy pilóta séta közben beleszaladt az egyik 
Junker farokrészébe, miközben azzal volt elfoglalva, hogy itta a 
kávéját és telefonált, teljesen szétnyílt a fején a bőr.  

– Nemrégiben elmentem arrafelé, ahol Hollywood lakik, 
miközben a belvárosba tartottam. Úgy tűnik, hogy otthon van. Ez 
jó hír. Talán tényleg felbukkan a találkátokon – mondta Marino.  

– A sarkában lehetnél. Ebben állapodtunk meg. – Lucy 
képtelen volt elviselni, ha másoktól függött, amikor el kellett 
végezni valami munkát. Az az átkozott időjárás! Ha korábban 
ideértek volna, akkor ő maga figyelhetné Hap Juddot, és 
gondoskodhatna róla, hogy a férfi ott legyen a megbeszélésen.  

– Fontosabb dolgom is van most annál, mintsem hogy valami 
perverz alak nyomában koslassak, aki azt hiszi magáról, hogy ő 
az új James Dean. Hívj, ha vargabetűt teszel és eltévedsz, Amelia 
Earhart! 

Lucy megszakította a vonalat, és sietve megindult. Arra 
gondolt, hogy felhívja a nagynénjét, aztán eszébe jutott az a 
telefonszám, amelyet nemrégiben leírt a helikopterben. Mielőtt 
elhagyja a repülőteret, talán fel kellene hívnia az igazgatót. Vagy 
az is lehet, hogy jobban tenné, ha várna holnapig, és akkor a 
Légiforgalmi Felügyelet főnökét hívná fel, vagy ami még jobb, 
panaszt tehet a Szövetségi Légügyi Hatóságnál, és elküldeti a 
fickót egy továbbképzésre. Kavargott benne minden, miközben 
azon morfondírozott, hogy miket is mondott a fickó a torony 
frekvenciáján, csak hogy mindenki jól hallja, amint megvádolja 



őt azzal, hogy nem ismeri azt a repülőteret, ahol hetente többször 
le és fel szokott szállni. 

Itt tartotta a hangárban a helikopterét és a Citation X jetjét is, 
az isten szerelmére! Lehet, hogy pont ezért csinálta a fickó. Hogy 
egy kicsit betartson neki, mert hallotta a pletykákat, vagy 
feltételezett bizonyos dolgokat arról, hogy mi történt vele azon 
időszak alatt, amit mindenki csak a harmincas évek óta soha nem 
tapasztalt szörnyű pénzügyi válságként emlegetett. Csak neki 
most nem a Wall Street összeomlása okozta az igazi kárt, hanem 
Hannah Starr. Egy szívesség, egy olyan ajándék, amelyet Hannah 
apja, Kúpért nagyon is szeretett volna Lucynek adni. Egy 
búcsúgesztus. Amikor Hannah Bobbyval randevúzgatott, mást 
sem hallott az apjától, mint hogy Lucy így, Lucy úgy.  

– Azt képzelte rólad, hogy te vagy az új Einstein. Egy csinos 
Einstein, egy rakoncátlan leányka. Bálványozott téged – mondta 
Hannah Lucynek, alig hat hónappal ezelőtt. 

Lucynek fogalma sem volt róla, hogy Hannah mit akart, 
csábító akart lenni, vagy csak gúnyt űzni belőle. Vagy hogy mit 
tudott, mit képzelt. Rupe tényszerűen ismerte Lucy életének 
részleteit, az holtbiztos. A férfi vékony, aranykeretes szemüveget 
hordott, göndör, hófehér haja volt, kék szeme és párás tekintete. 
Az apró termetű férfi mindig elegáns öltönyöket viselt, és pont 
olyan becsületes volt, mint amilyen okos. Nem érdekelte, hogy ki 
mászott be Lucy bugyijába, amíg a zsebében nem kotorászott, 
amíg Lucynek nem okozott kárt olyan szempontból, ami 
számított volna. Megértette, hogy egy nő miért szeret egy 
másikat, mivel ő is szerette á nőket. Azt mondta, hogy ő is 
valószínűleg leszbikus lenne, mert ha nő volna, ő is nőt akarna. 
És különben is, ki nem? Az a lényeg, hogy mi van az ember 
szívében, szokta mondani. És mindig mosolygott közben. Kedves, 
jóravaló ember volt. Az apa, aki Lucynek soha nem adatott meg. 
Amikor a múlt májusban az egyik georgiai üzleti útján meghalt 
egy szalmonellafertőzés miatt – ami úgy döntötte le a lábáról, 



mint egy cementtel megrakott kamion –, Lücy el sem akarta 
hinni. Vajon az élet azon a kibaszott döntésen múlhat, hogy az 
ember nachost rendel, vagy sem?  

– Rettenetesen hiányzik mindenkinek. A mentorom volt, és a 
legjobb barátom. – Ez múlt júniusban hangzott el Hannah 
erkélyén, miközben nézték, ahogy a milliódolláros csónakok 
elhúznak előttük, – Jó tanácsokat adott neked. És én még 
jobbakat adhatok. 

Lucy azt felelte erre, hogy köszöni, de nem, többször is 
elmondta. Nem állt szándékában az egész portfolióját átalakítani 
Hannah Starr javaslatára. Ki van zárva, közölte, persze ennél 
udvariasabban. Legalább ebben hallgatott az ösztöneire, de akkor 
is ezt kellett volna tennie, amikor Hannah azt a kis szívességet 
emlegette. Ne csináld! De Lucy mégis megtette. Talán le akarta 
nyűgözni Hannah Starrt, mert érezte, ahogy a versenyszellem 
felhorgad kettejükben. Lehet, hogy Hannah a sebébe vájt az 
ujjúval, elég ravasz volt ahhoz, hogy rájöjjön, Lucy hol sebezhető. 
Gyerekkorában elhagyta az apja, és felnőttként nem akarta, hogy 
Rupe is elhagyja. Rupe az első naptól kiválóan intézte Lucy 
pénzügyeit, csak köszönet illethette érte. Törődött Lucyvel. A 
barátja lett. Szerette volna, ha a lány valami különlegeset kap az 
élettől általa, mert olyan kedves volt neki.  

– Ha tovább élt volna, ez lehetett volna a hab a tortán, amit ad 
neked – mondta Hannah, és megsimította Lucy ujjait, miközben 
átnyújtott neki egy névjegykártyát. A hátulján ez állt zabolátlan 
kézírásával: Bay Bridge Pénzügyi Tanácsadás, és egy 
telefonszám.  

– Olyan voltál számára, mintha a lánya lettél volna. 
Megígértette velem, hogy figyelek rád – mondta Hannah. 

Hogyan is ígértethetett meg ilyesmit? Lucy erre csak későn 
ébredt rá. A férfi olyan hirtelen lett rosszul, Hannah nem is 
beszélt vele, és nem is látta, mielőtt az apja meghalt volna 
Atlantában. Lucy csak a kilencjegyű veszteség után tette fel ezt a 



kérdést magának, és mostanra már biztos volt benne, több is volt 
emögött, mint az a jelentős jutalék, amit Hannah kaphatott azért, 
hogy gazdag embereket ejtett át és hajtott a vágóhídra. A bántás 
kedvéért sebezte meg Lucyt, hogy megnyomoríthassa, hogy 
meggyengítse. 

A légi irányító valószínűleg semmit nem tudhatott arról, mi 
történt Lucy nettó vagyonával, halvány fogalma sem lehetett róla, 
milyen veszteség érte, mennyit veszített. Lucy túldramatizálta a 
dolgot, túlságosan óvatos volt, és irracionálisan viselkedett. 
Amikor éppen pocsék hangulatban volt, Berger már kórosnak is 
nevezte. A régen eltervezett meglepetés-hétvége teljes kudarc 
volt, Berger epés volt és kimért, minden lehető módon 
elutasítóan viselkedett Lucyvel. Semmibe vette a házban, és a 
házon kívül is, és a helikopter fedélzetén sem lett jobb a helyzet. 
Nem beszélt semmilyen személyes dologról a repülés első 
felében, aztán a másodikat azzal töltötte, hogy SMS-eket 
küldözgetett a helikopter fedélzeti telefonjáról Carley Crispin 
sárga taxijával kapcsolatban, meg isten tudja, hogy még miért. 
Minden egyes mozzanatnak közvetve ugyanaz az átkozott valami 
volt az oka: Hannah. Teljesen eluralkodott Berger életén, és 
egyúttal elvett valamit Lucytől, ezúttal valami felbecsülhetetlent. 

Lucy felpillantott az irányítótoronyba. Az üveggel borított 
felső rész úgy fénylett, mint valami világítótorony. Elképzelte, 
ahogy a légi irányító – az ellenség – ott ül a radar képernyője 
előtt, és a célpontokat meg az irányfényeket figyeli, amelyek 
mindegyike egy valódi embert és egy igazi repülőgépet képviselt. 
Mindenki megtett minden tőle telhetőt, hogy biztonságosan 
odaérjenek, ahová tartottak, közben nyers hangú utasítások és 
sértegetések hangzottak el. Egy nagy rakás szar az egész. 
Szembenéz majd a fickóval. Valakivel szembeszáll, az biztos.  

– Ki vontatta ki a gördülő platformomat, és ki fordította 
hátszél ellenébe? – kérdezte az első szolgálatban lévő embert, 
akivel szembetalálkozott a központi irodában.  



– Biztos, hogy úgy állt? – kérdezett vissza a vékonydongájú, 
pattanásos kölyök, akin lógott a túl nagyméretű, fényvisszaverő 
csíkokkal ellátott overall, és Dickies kabátja zsebéből kilógott egy 
pár leszállásirányító bot. A srác nem nézett Lucy szemébe.  

– Hogy biztos vagyok-e benne? – kérdezte Lucy, mintha nem 
akarna hinni a fülének.  

– Akarja megkérdezni a felettesemet?  
– Nem akarom megkérdezni a felettesét. Az elmúlt két hét 

során ez már a harmadik alkalom volt, hogy hátszélben kellett 
leszállnom, F. J. Reed – közölte Lucy a névtábláról olvasva le a 
fickó nevét. – Tudja, hogy ez mit jelent? Azt, hogy bárki is vitte ki 
a gördülő platformomat a hangárból, úgy orientálta, hogy a 
vontatórúd nem a megfelelő irányban állt – egyenesen a szél felé, 
úgyhogy hátszéllel kellett leszállnom!  

– Nem én voltam. Én soha nem orientáltatnék semmit úgy, 
hogy hátszelet kapjon! 

– At nélkül.  
– Tessék?  
– Orientálnék. Mint az Orient expressz – felelte Lucy. – Tud 

maga valamit is az aerodinamikáról, F. J. Reed? A 
repülőgépekről és a helikopterekről, a szélben való le- és 
felszállásokról, hogy a szél ne a gép segge felől fújjon? Az 
oldalszél is nagyon pocsék. Hogy miért? Mert a szél sebessége 
egyenlő a levegő sebessége mínusz a gépnek a földhöz 
viszonyított sebességével, és a szélirány megváltoztatja a repülési 
pályagörbét, és megzavarja az állásszöget. Ha felszálláskor nem a 
megfelelő a szélirány, sokkal nehezebb emelkedni. Leszálláskor 
pedig ide-oda dobálja a gépet, és a vége egy kibaszott zuhanás 
lehet. Ki az a légi irányító, akivel beszéltem? Ismeri azokat a 
fickókat ott a toronyban, ugye, F. J. Reed?  

– Én igazából nem ismerek senkit sem odafenn.  
– Tényleg?  



– Igen, asszonyom. Maga azzal a fekete, infravörös 
rendszerrel és a NightSunnal felszerelt helikopterrel van, ugye? 
Mintha csak a terrorelhárítókhoz tartozna. De arról tudnánk, ha 
így lenne. Tudjuk, hogy ki száll itt fel és le. 

Lucy esküdni mert volna rá. Itt állt előtte egy agyalágyult, aki 
kivontatta a gördülő platformját, és akarattal ellenszélbe 
fordította, mert az a szemétláda ott fenn a toronyban ezt a 
parancsot adta neki, vagy legalábbis bátorította rá, hogy 
szemétkedjen vele, hogy bolondot csináljon belőle, megalázza és 
lebecsülje.  

– Méltányolom, hogy elmondta, amire szükségem volt. 
Elindult kifelé, pont, amikor Berger is megjelent a női mosdó 

ajtajában, vidraszőrből készült kabátját gombolgatva. Lucy tudta, 
hogy Berger megmosta az arcát, jó sokat rálötykölt, Bergert 
nagyon hamar elkapta az általa „iszonyatos fejfájásnak” nevezett 
valami. Lucy viszont simán csak migrénnek hívta. Kimentek az 
irodából, és beszálltak az 599GTB-be, a tizenkét hengeres motor 
hangosan zúgott, miközben Lucy végigfuttatta a zseblámpája 
fényét a fénylő Rosso Barchetta festéken, amely egy drága 
vörösbor mélybíbor színében játszott. Sérülést keresett a kocsin, 
annak a legkisebb jelét, hogy nem bántak megfelelően a 611 
lóerős sportkocsival. Ellenőrizte a durrdefektet is kibíró 
abroncsokat, benézett a csomagtartóba, elrendezte a csomagokat. 
Beült a szénszálas kormánykerék mögé, és leellenőrizte a 
műszerfalat, megnézte a kilométerórát, azt, hogy a rádió 
ugyanazon az állomáson van-e, amin hagyta. Meg akart 
bizonyosodni afelől, hogy senki nem vitte el egy körre a Ferrarit, 
miközben ők távol voltak, vagy ahogy Berger mondta, „ott 
ragadtak az isten háta mögött”. Lucynek eszébe jutott az az e-
mail, amelyet Marino küldött neki, de nem nézte meg, A 
navigációhoz nem volt szüksége a férfi segítségére, teljesen 
mindegy, hogy elterelték-e a forgalmat, vagy hogy az utak le 
vannak-e zárva. Fel kell hívnia a nagynénjét. 



– Nem adtam neki – közölte Berger. Tiszta és csinos volt az 
arca a szürkületben. 

– Reménykedjen benne, hogy én sem adok neki! – közölte 
Lucy, és betette egyesbe a kocsit. 

– A borravalóra értettem – felelte Berger. – Nem adtam 
borravalót a kocsikísérő fiúnak. 

– Nem is kell. Valami nincs rendben. Amíg rá nem jövök, 
hogy mi az, nem vagyok kedves senkivel. Hogy érzed magad? 

– Jól vagyok. 
– Marino azt mondja, hogy valaki, Benton egyik korábbi, 

elmegyógyászati betege otthagyott egy csomagot az épületben, 
ahol a nagynéném lakik. Ki kellett hívni a bombaszakértőket, és 
elvitték Rodman’s Neckbe. 

– Pontosan ezért nem megyek el soha szabadságra. Kiteszem 
a lábam, és látod, mi történik? 

– A nő neve Dodie Hodge. Marino szerint elképzelhető, hogy 
van valami köze Hap Juddhoz. Átfuttatja a nevét a VIFKA-n. 

– Te találtál róla valamit? – érdeklődött Berger. – Amilyen 
sokat halásztál a neten az adatok között, ha van valami, 
szerintem azt te megtalálod. 

– Nem ismerős – felelte Lucy. – Meg kellene kérdeznünk róla 
Hap Juddot, rá kellene jönnünk, ismeri-e a nőt, és ha igen, akkor 
honnan. Nekem nagyon nem tetszik, hogy ennek a hülyének 
látszólag valami köze lehet olyasvalakihez, aki talán bombát 
hagyott a nagynénémnek. 

– Még nagyon korai ez a feltételezés. 
– Marino nyakig van a munkában. Megkért, hogy mondjam 

meg ezt neked. 
– Mit akart ezzel? 
– Csak azt kérte, mondjam meg neked, hogy egy csomó dolgot 

le kell futtatnia. Meglehetősen felspannoltnak tűnt – válaszolta 
Lucy. 



Visszatette a kocsit hármasba, miután három másodperc alatt 
felgyorsult kilencvenre. A szervizúton könnyedén megtehette, 
aztán a 120-as útra terelte a lovakat. Akár félálomban is képes 
lett volna vezetni, miközben 160-nal száguld a Parkwayen. Nem 
állt szándékában elmondani Bergernek, hogy Marino nem ér oda 
a megbeszélésre.  

– Lassíts egy kicsit! – tiltakozott Berger.  
– A francba! Megmondtam Kay néninek, hogy ne szerepeljen 

az élő műsorban! – Lucy úgy vette a kanyarokat, hogy 
megfaroljon bennük, A Ferrari Manettino-vezérlőjét gyorsasági 
üzemmódra állította, és kikapcsolta az elektromos 
szervokormányt. – Ahogy te is aggódtál. Ha az ember élő 
adásban szerepel, mindenki tudja, hol tartózkodik éppen. 
Nyilvánvaló volt, hogy ma este a városban! Egy csomó módja van 
annak, hogy megnehezítsük azoknak a dolgát, akik ilyen szemét 
dolgokat művelnek, mint most ővele is. Neki is tennie kellene 
ezért valamit.  

– Ne az áldozatot hibáztasd, jó? Ez nem Kay hibája volt.  
– Már számtalanszor megmondtam, hogy tartsa magát távol 

Carley Crispintől, az isten szerelmére! ~ Lucy felvillantotta a 
reflektort arra a hülyére, aki eléje merészkedett, nagy sebességgel 
kikerülte, és átkokat szórt feléje.  

– Nem az ő hibája. Úgy érzi, hogy ezzel segíthet – mondta 
Berger. – Isten a tudója, mennyi szemét lep el mindent. És főleg 
az esküdtszékek. Mindenki szakértőnek hiszi magát. Az olyan 
okos emberek, mint Kay is, lassan, de biztosan eljutnak odáig, 
hogy ki kell mondaniuk az igazságot. Mindannyiunknak ezt kell 
tennünk.  

– Segíteni Carley-nak? Hát, valószínűleg Kay néni az egyedüli, 
aki ezt teszi. Te nem mondod ki az igazságot egy ilyen embernek, 
mint Carley. Ez egyértelmű. Lám, mi is történt! Kíváncsi leszek, 
hogy hány ember ül be mostantól egy taxiba reggelente.  

– Miért vagy vele ilyen kemény? 



Lucy nem felelt, csak nyomta a gázt.  
– Talán ugyanazért, amiért velem is ilyen vagy – mondta 

Berger, és mereven előrenézett.  
– Na, és mi lehet ez az ok? Milyen gyakran látlak, hm? Heti 

két este? Sajnálom, ha nem tetszett a születésnapod!  
– Egyik sem tetszik – felelte Berger azon a hangon, amit 

mindig használt, amikor próbálta enyhíteni a feszültséget. – Csak 
várj, míg negyvenéves nem leszel! Onnantól kezdve te is gyűlölni 
fogod a születésnapjaidat!  

– Nem így értettem.  
– Tudom, hogy értetted. 
Lucy még jobban felgyorsított.  
– Gondolom, Marino is úton van a lakásod felé – szólt Berger.  
– Azt mondta, lehet, hogy egy kicsit késik. – Egyike azon kis 

hazugságoknak, amelyek nem is voltak annyira hazugságok.  
– Nem tetszik ez nekem. – Berger Hannah Starr-ra és Hap 

Juddra gondolt. Rögeszmésen jártak a gondolatai, de nem Lucyn. 
Nem számított, hogy bocsánatot kért, vagy hogy biztosította 
Lucyt, hogy minden rendben van, valahogy megváltoztak a 
dolgok. 

Lucy megpróbált visszaemlékezni arra, hogy mikor is 
kezdődött az egész. Talán a nyáron, amikor a város bejelentette, 
hogy lefarag a kiadásokból, és a bolygó megingott a tengelyén. 
Aztán az elmúlt néhány hétben csend volt. És most? Kész. Olyan 
érzése volt, hogy vége. De az nem lehet. Ezt nem fogja hagyni. 
Valahogy meg kell akadályoznia Bergert, hogy elhagyja őt.  

– Újra megismétlem. A végeredmény a fontos. – Lucy kinyúlt 
Berger kezéért, közelebb húzta, és elkezdte simogatni a 
hüvelykujjával. – Hap Judd beszélni fog, mert egy arrogáns 
szociopata, és mert semmi más nem érdekli, csak saját maga, és 
csak az önérdekben hisz.  



– Ettől még nem érzem jobban magam – felelte Berger, és 
összefonta az ujjait Lucyével. – Egy hajszálnyira vagyok a 
felbujtástól. Lehet, hogy annyira sem.  

– Tessék, már megint helyben vagyunk! Minden rendben. Ne 
aggódj! Eric a fájdalom csökkentésére fehér özvegyet szed. 
Semmi rossz nincs a marihuána gyógyszerként való 
használatában. És hogy kitől kapja? Talán Haptól. Az a fickó 
füvezik. 

– Ne felejtsd el, hogy kivel beszélsz! Nem akarok semmit 
tudni arról, hogy Eric – vagy te – honnan szerzi be az 
úgynevezett orvosi célú marihuánáját. Feltételezem, hogy nálad 
nincs ilyesmi, soha nem is volt. – Berger ezt már mondta 
korábban is, méghozzá többször. – Remélem, nem kell rájönnöm 
egyszer, hogy valahol még termeszted is.  

– Nem teszem. Már nem csinálok ilyesmit. Évek óta nem 
gyújtottam rá. Esküszöm! – Lucy elmosolyodott, átment az 1-
684-esre vezető sávba, hogy dél felé forduljon. Berger érintése 
magabiztosabbá tette, bizakodóvá. – Eric elszívott néhány 
spanglit, és amikor fel volt dobva, belefutott Hapba – aki 
történetesen gyakran megfordul azokon a helyeken, ahol ő is, 
mert a szokások embere. Nem valami okos dolog az ilyesmi. 
Könnyen megtalálhatnak, és lépre csalhatnak.  

– Te mondtad. És én továbbra is azt kérdem, mi lesz, ha Eric 
úgy dönt, mesél valakinek arról, amiről nem kellene? Például 
Hap ügyvédjének, mert az tuti, hogy szerez magának egyet. 
Miután én végzek vele, biztosan így tesz.  

– Eric kedvel engem, munkát adok neki.  
– Pontosan. Bízol egy mindenesben.  
– Egy füves, akinek priusza van – mondta Lucy. – Nem 

szavahihető. Ki fog hinni neki, ha arra kerül a sor? Semmi okod 
az aggódásra, ígérem!  

– Nagyon sok okom van rá. Rávettél egy híres színészt...  



– Az isten szerelmére, Hap nem egy Christian Bale! Korábban 
soha nem is hallottál felőle!  

– De most hallok, és azért eléggé híres. A lényeg az, hogy 
bátorítottad a törvényszegésre, hogy tiltott szert fogyasszon, és 
mindezt egy közalkalmazott segítségével tetted, hogy aztán 
bizonyítékot szerezhess ellene.  

– Még csak nem is voltunk New Yorkban – jegyezte meg Lucy. 
– Te és én Vermontban voltunk hétfő este, amikor Hap és az én 
mindenesem olyan jól érezték magukat.  

– Tehát ez volt az igazi oka annak, hogy el akartál innen vinni 
a dolgos hétköznapokon.  

– Nem én határoztam úgy, hogy december tizenhetedikén 
legyen a születésnapom, és az sem az én művem volt, hogy 
behavazódtunk. – Már megint ezek a szurkálódások. – És igen, 
volt értelme annak, hogy Eric végiglátogatott néhány bárt a 
városban, amíg mi távol voltunk. Főleg, hogy te nem voltál itt. 

– De te nemcsak azt kérted tőle, hogy látogasson meg néhány 
bárt, hanem el is láttad illegális anyaggal.  

– Nem így volt. Ő vette. 
– És honnan szedte rá a pénzt? – kérdezte Berger. 
– Már végigbeszéltük ezt! Csak felidegesíted magad. 
– A védelem majd felbujtást emleget, meg visszaélést, 

helytelen tisztviselői magatartást. 
– És te majd azt mondod, hogy Hap eleve hajlamos volt arra, 

amit tett.  
– Most tanácsokat adsz nekem? – nevetett Berger bánatosan. 
– Nem is tudom, miért vesződtem azzal, hogy elvégezzem a 

jogi egyetemet. De száz szónak is egy a vége, a te ötleted volt, 
hogy elültesd Hap fejébe, hogy megvádolhatjuk valami 
olyasmiért is, amit soha nem fogunk tudni bizonyítani. 
Gyakorlatilag elkábíttattad, és a te pompás mindenesed belevitte 
egy beszélgetésbe a Park General Kórházról, amelyet te 
gyanúsnak találtál, miután feltörted Hap e-mail fiókját, és még 



isten tudja, hogy mit. Talán azét az átkozott kórházét is. 
Jesszusom!  

– Törvényesen jutottam az információhoz. 
– Kérlek, ne! 
– És különben is, ezt nem kell bizonyítanunk – közölte Lucy. 

– Nem ez a lényeg? Hogy jól ráijesszünk Mr. Hollywoodra, hogy 
aztán azt tegye, ami a helyes.  

– Nem is tudom, hogy miért hallgatlak meg! – mondta 
Berger, és szorosabban megfogta Lucy kezét, és magához 
szorította.  

– Tiszteletre méltó is lehetett volna a fickó. Segíthetett volna. 
Egy rendes, törvénytisztelő állampolgár, de – milyen meglepő! – 
nem volt az – mondta Lucy. – Ő maga okozta mindezt saját 
magának. 

 



12. 

Lámpák fénye cikázott ide-oda a George Washington híd 
acélrácsozatán, ahol egy férfi kapaszkodott két kábelbe, hogy 
aztán levesse magát a mélybe. Nagydarab ember volt, a hatvanas 
éveiben járhatott. A szélben libegett a nadrágja két szára, csupasz 
bokája hófehérnek tűnt a vakító fényben. Az arcán látszott, hogy 
teljesen kába, Marino tekintete kényszeresen vissza-visszatért a 
szoba túloldalára a tévé élő adásához. 

Szerette volna, ha a kamera egy pillanatra megáll a férfi arcán. 
Látni akarta, hogy mi volt az arcán, és mi nem. Nem számított, 
hányszor volt már szemtanúja ilyesminek. Minden egyes 
kétségbeesett ember más és más. Marino látott már embereket 
meghalni; látta, amikor ráébrednek, hogy vége lesz mindennek. 
Figyelte, ahogy meghalnak vagy ők ölnek meg másokat, az 
arcukba nézett, és tanúja volt annak a pillanatnak, amikor az 
illető ráébredt, hogy vége, vagy sem. És az a tekintet kétszer soha 
nem volt ugyanolyan. Düh, gyűlölet, sokk, gyász, kín, rémület, 
megvetés, élvezet vagy ezek kombinációja. És mindegyik más-
más, ahogy az emberek is különfélék. 

Az az ablaktalan, kék szoba, ahol Marino – mostanában 
meglehetősen gyakran – az adatbányászatot folytatta, 
Niketownra, a Times Square-re emlékeztette a férfit. Szédítő 
képek tömkelegé vette körül, némelyik mozgott, némelyik csak 
állókép volt, de a laposképernyőkön megjelenők mindegyike 
életnagyságnál nagyobb volt. A két emelet magas adatfalat 
egymással összeköttetésben lévő óriási Mitsubishi képernyők 
alkották. Az egyik ilyen lapon egy homokóra pörgött, miközben a 
VIFKA szoftvere átvizsgálta a több mint három terabyte anyagot, 
talál-e egyezést azzal a FedEx-es sapkát viselő férfival, akinek a 
biztonsági kamera által rögzített képe ott magasodott 



háromméteresen a falon. Mellette ott volt annak a Central Park 
Westen álló gránitépületnek a műholdas képe, amelyben 
Scarpetta lakása volt.  

– Ha ugrik, nem fog a vízbe esni – mondta Marino az 
ergonomikus kialakítású székben ülve az egyik 
munkaállomásnál. Mellette egy Petrowski nevű elemző, aki a 
segítségére volt a műveletben. – Jézusom, neki fog csapódni 
annak a kibaszott hídnak! Vajon mire gondolt, amikor elkezdett 
felmászni a kábeleken? Hogy majd egy autóra esik, és magával 
visz egy szerencsétlent is, aki csak a saját dolgával törődve halad 
a kis Mini Cooperével?  

– Az ilyen elmeállapotban lévő emberek nem tudnak tisztán 
gondolkodni – mondta Petrowski, a harmincas éveiben járó 
nyomozó. Elegáns öltönyt és nyakkendőt viselt, és nem nagyon 
érdekelte, hogy mi történik a GW hídon hajnali kettő felé. 

Azzal volt elfoglalva, hogy kulcsszavakat gépelt be, hogy a 
tetoválással kapcsolatos jelentések között keresgéljen. In vino és 
veritas, meg In vino veritas, csontok, koponyák, és aztán azt, 
hogy koporsó. A homokóra pörgött a FedEx-es sapkát viselő férfi 
kimerevített képe és az épület műholdas felvétele mellett. A 
képernyőn az öngyilkosjelölt éppen gondolkodott, 
belegabalyodva a kábelekbe, mint valami trapézartista, aki 
elrontott valamit. A szél bármelyik pillanatban letaszíthatta 
onnan. És vége.  

– Nincs semmi használható – mondta Petrowski. 
– Igen, ezt már mondta – felelte Marino. 
Nem tudta jól megnézni az ugrásra készülő arcát, de nem is 

volt rá szükség. Talán ismerte is ezt az érzést. A pasas végül 
bemondta az unalmast. Eljutott oda, hogy Bassza meg! A kérdés 
csak az volt, hogy mire mondta. Ezen a hajnali órán most vagy 
meghal, vagy itt marad ebben az evilági pokolban, tehát mit akart 
akkor, amikor felmászott a híd északi tornyára, és kimerészkedett 
a kábelekre? Vajon csak magát akarta látni, vagy tényleg volt 



valami szándéka, mert teljesen kiborult? Marino megpróbálta 
kiolvasni a férfi társadalmi-pénzügyi helyzetét a ruhájából, abból, 
hogyan volt megnyírva a haja, és az ékszereiből. De nehéz lett 
volna megmondani. Buggyos khakinadrágot viselt, meg egy 
fekete dzsekit, nem volt rajta zokni és kesztyű sem, és valami 
sportcipő volt a lábán. És talán egy fémszíjú óra a csuklóján. Egy 
kicsit gondozatlannak tűnt, és kopasz volt. Lehet, hogy 
elveszítette a pénzét, a munkáját, a feleségét vagy akár mind a 
hármat. Marino ismerte ezt az érzést. Nagyon is. Körülbelül 
másfél évvel ezelőtt ugyanebben a cipőben járt, az ő fejében is 
megfordult, hogy leugrik egy hídról. Nem sok híja volt, hogy a 
kocsijával nekihajtson a védőkorlátnak, és lezuhanjon a 
mélységbe Charlestonban a Cooper nevű folyóba.  

– Nem találtam címet, csak az áldozatét – tette még hozzá 
Petrowski. 

Scarpettát értette ez alatt. Scarpetta volt az áldozat, és 
Marinót kissé megrázta, hogy a férfi így utalt rá.  

– Ez a tetoválás nagyon különleges. Ez a legjobb nyom, amin 
elindulhatunk. – Marino közben figyelte, ahogy a hídon a férfi a 
kábelekbe kapaszkodik, magasan a híd felső feszítőkábelébe, 
jóval a fekete Hudson folyó feneketlen mélysége felett. – 
Jézusom, ne világítsatok azokkal az átkozott reflektorokkal a 
szemébe! Hány millió gyertya fénye lehet bennük? A fickó keze 
bizonyára teljesen elmerevedett. El tudjátok képzelni, milyen 
hideg lehet az az acélkábel? Tégy magadnak egy szívességet, 
haver, és legközelebb egy pisztolycsövet vegyél a szádba. Vagy 
nyelj le egy fiola orvosságot. 

Marino képtelen volt nem saját magára gondolni. 
Visszaemlékezett Dél-Karolinára, élete legsötétebb korszakára. 
Akkor ő is meg akart halni. Meg is érdemelte volna. Még most 
sem volt száz százalékig biztos abban, hogy miért is nem halt 
meg, miért nem végezte ugyanúgy a kamerák előtt, mint ez a 
szerencsétlen a hídon. Elképzelte, ahogy a rendőrök és a tűzoltók 



meg a búvárok húzzák kifelé a kocsiját – benne persze vele – a 
Cooper folyóból. Milyen ocsmány lenne, milyen igazságtalan 
másokra nézve! De ha az ember olyan kétségbeesett, annyira 
maga alatt van, akkor nem gondol arra, hogy mi igazságos és mi 
nem. A vízi hullák a legrosszabbak, mert fel vannak fújódva. A 
gázok őt is feldobták volna, zölden, a két szeme kitüremkedett 
volna, mint a békáé, és a fölét, az ajkát és talán a nemi szervét is 
lerágták volna a rákok és a halak. 

Az lett volna a végső büntetés, hogy olyan undorító látványt 
nyújthatott volna, úgy bűzlött volna, hogy az emberek csak 
öklendeztek volna tőle. És ez a horrorisztikus valami hevert volna 
ott a Doki boncasztalán. Mert hozzá került volna, a charlestoni 
irodájába, mert az volt az egyetlen törvényszéki hullaház a 
városban. Ő boncolta volna fel. Ki van zárva, hogy hagyta volna, 
hogy Marinót sok száz kilométernyit szállítsák. És nem hívott 
volna egy másik törvényszéki patológust. Ő maga vette volna 
kezelésbe, ebben Marino biztos volt. Már látott olyat, hogy 
korábbi ismerősök kerültek Scarpetta keze alá. Ilyenkor a Doki 
egy törülközőt borított az arcukra, és tiszteletből meztelen 
testüket is lepedővel takarta le, amennyire az lehetséges volt. 
Mert a Doki volt a legjobb, és ezt ő maga is tudta. 

– Nem szükségszerűen különleges, és valószínűleg nincsen 
benne az adatbázisban – mondta Petrowski. 

– Mi nincs benne? 
– A tetoválás. És ami a fickó személyleírását illeti, az ráillik a 

fél városra. – A hídon lévő öngyilkossal történő dolgok akár egy 
film jelenetei is lehettek volna. Petrowski oda sem fordította a 
fejét. – Fekete férfi, huszonöt és negyvenöt között, a magassága 
százhetven és száznyolcvanöt között. Se telefonszám, se lakcím, 
se rendszámtábla, semmi, amin el lehetne indulni. Ennél többet 
nem tehetek. – Mintha Marinónak nem is kellett volna idejönnie 
a One Police Plaza nyolcadik emeletére, és nem kellett volna 
zaklatni a VIFKA-elemzőt ilyen csekélységekkel. 



Volt ebben igazság. Marino telefonálhatott volna, először 
kérdezhetett volna. De ő úgy gondolta, jobb, ha felbukkan, 
kezében egy adatokkal teli lemezzel. Ahogy az anyja szokta 
mondogatni: „Be a lábad az ajtónyílásba! Be a lábad, Pete!” 

Az öngyilkos lába megcsúszott a kábelen, de 
megkapaszkodott.  

– Hű! – bukott ki Marinóból, és megfordult a fejében, hogy 
nem amiatt mozdult-e el a férfi lába, mert a láb szó megjelent a 
gondolataiban. 

Petrowski is odapillantott, ahová Marino nézett, és 
kommentálta a dolgot:  

– Felmásznak oda, aztán meggondolják magukat. Állandóan 
ez van.  

– Ha az ember tényleg véget akar vetni az egésznek, akkor 
miért ez a sok hercehurca? Miért gondolják meg magukat? –
Marino lassan kezdett megvetést érezni az öngyilkosjelölt iránt, 
lassan kezdett bedühödni. – Ha engem kérdez, ez az egész egy 
nagy marhaság. Az ilyen őrültek, mint ez is itt? Csak egy kis 
figyelemre vágynak, szerepelni szeretnének a tévében, vissza 
akarnak fizetni valamit, hogy úgy mondjam, a halál mellett még 
más is kell nekik. 

A híd felső szintjén leállították a forgalmat – még ebben a 
kései órában is –, és közvetlenül a férfi alatt, a feszítőkábelnél a 
rendőrök felállítottak egy óriási légzsákot. Egy erre szakosodott 
rendőr megpróbálta lebeszélni a férfit az öngyilkosságról, néhány 
másik zsaru pedig elkezdett felfelé mászni, hogy közelebb 
kerüljenek hozzá. Mindenki kockáztatta az életét valakiért, aki 
tett az egészre, akiben megfogalmazódott, hogy bassza meg, 
bármit is értett ezalatt. A hangerő le volt véve a készüléken, 
Marino nem hallotta, hogy mit mondtak az egészről, és nem is 
volt fontos, mert ez nem az ő ügye, semmi köze nem volt hozzá, 
és nem is kellett volna odafigyelnie. De a VIFKA-központban 
mindig elvonta valami a figyelmét, mert túl sok inger érte, 



ugyanakkor mégsem elegendő. Mindenféle képek jelentek meg a 
kivetítőkön, de nem volt ablak, csak kék akusztikai panelek, 
kettős képernyővel felszerelt ívelt munkaállomások, és szürke 
szőnyeg. 

Csak akkor adódott valami viszonyítási pont, amikor 
kinyitották a terem melletti konferenciaterem árnyékolóit – amik 
most nem voltak nyitva –, és eléjük tárult a Brooklyn híd, a 
belvárosi presbiteriánus templom, a Pace Union és a régi 
Woolworth épülete. Az a New York, amire még abból az időből 
emlékezett, amikor belépett a rendőrséghez. Csak egy senki volt 
Bayonne-ból, aki abbahagyta a bokszolást, felhagyott azzal, hogy 
a szart is kiveri az emberekből. Úgy döntött, ehelyett inkább segít 
nekik. Maga sem volt benne biztos, hogy miért. Nem igazán 
tudta, hogyan történt, hogy valaha is elhagyta New Yorkot, és a 
virginiai Richmondban kötött ki a nyolcvanas évek elején. Egy 
napon arra ébredt, hogy ő lett a Konföderáció korábbi 
fővárosának sztárnyomozója. A megélhetési költségek nem voltak 
magasak, a város jó hely volt ahhoz, hogy az ember gyereket 
neveljen. Amit Doris akart. Valószínűleg ez volt a magyarázat rá. 

Micsoda marhaság! Az egyetlen gyerekük, Rocco elment 
otthonról, aztán belekeveredett a szervezett bűnözésbe, majd 
meghalt, Doris pedig elment egy autókereskedővel, és lehet, hogy 
mostanra már ő is halott Azalatt az idő alatt, amit Marino 
Richmondban töltött, ez volt az egyik olyan hely, ahol az egy főre 
eső legtöbb gyilkosság történt az Államokban. Ez volt a 
drogkereskedők pihenőhelye az 1-95-ös sztráda mellett, a New 
York és Miami közötti folyosón, ahol a szemétládák útközben 
kötötték meg az üzleteiket, mert Richmond jó felvevőhely volt, 
hét szövetségi építési projekt is futott ott. Ültetvények és 
rabszolgaság. Ki mint vet, úgy arat. Richmond jó hely volt a 
drogkereskedéshez és a gyilkosságokhoz, mert a zsaruk hülyék 
voltak, és ez volt a szlogen az utcákon is, végig a folyosón, a keleti 
parton, északon és délen. Marino istentelenül megütközött ezen. 



De most már nem így érzett. Már olyan régen történt, és mi jó 
származott abból, hogy magára vette a dolgokat, amikor pedig 
nem is az ő személyének szóltak? A legtöbb dolog véletlenszerű 
volt. 

Minél idősebb lett, annál kevésbé tudta összekapcsolni 
életének egyik eseményét a másikkal úgy, hogy az valamiféle 
bizonyítékkal szolgáljon arra, volt valami intelligens és óvó a 
választásai és ballépései, meg azok ballépései mögött, akik 
keresztezték az útját. Főleg a nők. Hány volt olyan, akit szeretett 
és aztán elveszített, és hány olyan, akit csak ágyba vitt? Jól 
emlékezett az elsőre, olyan tisztán, mintha ma lett volna. A Bear 
Mountain State Parkban történt, a kikötőben, amely a Hudsonre 
nézett. Tizenhat éves volt ekkor. De mindent figyelembe véve 
fogalma sem volt semmiről. Azokban az időkben sokat volt 
részeg, hogyan is emlékezhetne? De a számítógépek nem 
részegednek le, és nem felejtenek, nem bánnak meg semmit, nem 
törődnek semmivel' Összekapcsolnak mindent, logikai módon 
alkotják meg az adatfalon kirajzolódó dolgokat. Marino félt attól, 
hogy milyen képet mutatna a saját fala. Attól tartott, hogy semmi 
értelme nem lenne; attól félt, hogy majdnem minden döntés, 
amit valaha hozott, rossz döntés volt, és nem volt benne értelem 
vagy tervszerűség. Nem akarta tudni, hány oldalhajtás volt 
értelmetlen, hogy hány kapcsolódna Scarpettához. Bizonyos 
szempontból a Doki volt a kapcsolatainak és azok hiányának a 
központjában. Valahogy neki volt a leginkább és egyben a 
legkevésbé értelme.  

– Egyfolytában csak azon jár az agyam, hogy maga képes 
összekapcsolni képeket és fotókat – mondta Marino 
Petrowskinak. – Például ennek a FedEx-es fickónak az arcképe is 
biztosan benne van valamelyik adatbázisban, nekünk meg 
megvannak az arcvonásai és a tetoválás a biztonsági kamera által 
rögzített képen.  



– Értem, hogy mire gondol. Kivéve azt, hogy már 
megállapítottuk, nem a FedExtől jött.  

– Tehát állítsa be a számítógépet úgy, hogy kezdjen neki az 
adatok átfésülésének, és hozza össze a képeket.  

– Kategória és kulcsszó, nem pedig képek alapján keresünk. 
Talán majd az a nap is eljön – közölte Petrowski.  

– Akkor hogy lehet, hogy az ember képeket – például fotókat 
– kereshet a Google-ban, és aztán letölti őket? – kérdezte 
Marino. 

Képtelen volt levenni a tekintetét az ugrani készülőről. 
Tényleg igaz. Valószínűleg meggondolhatta magát. De mitől? 
Tériszonya, lehet? Vagy talán az a kibaszott ráirányuló figyelem. 
Jézusom! Helikopterek, zsaruk, élő közvetítés. Talán úgy döntött, 
hogy még marad egy kicsit, hogy rajta legyen a People 
címoldalán.  

– Mert kulcsszó alapján keresünk, nem pedig tényleges képek 
alapján – magyarázta Petrowski türelmesen. – Egy képkereső 
program kulcsszót kér, vagy többet is egyszerre. Látja a lógónkat 
ott az adatfalon? A VIFKA-lógóra vagy a névre keres rá, és a 
szoftver megtalálja a képet vagy képeket, amelyhez ugyanaz a 
kulcsszó van rendelve – igazából a tárhelyre talál rá.  

– A falra? – Marino teljesen összezavarodott, ahogy az 
amerikai zászlókat és egy sast ábrázoló lógót mutató adatfalra 
nézett.  

– Nem, a tárhely nem a fal, hanem egy adatbázis, a mi 
esetünkben egy egész adatraktár, hiszen olyan sok adattal van 
dolgunk, és nagyon komplexek a feladatok, úgyhogy elkezdtük a 
centralizálást. Benne van minden egyes végzés, bármely 
bűncselekményről vagy incidensről, fegyverről, letartóztatásról, 
panaszról szóló jelentés, beidézés, igazoltatás; kihallgatás, 
motozás, fiatalkorú által elkövetett bűntett, akármi. És 
ugyanilyen linkelemzést végzünk a terrorelhárításnál – közölte 
Petrowski.  



– Értem. De ha össze tudnak kötni képeket, azonosítani 
tudják a terroristákat, ugyanazt a személyt a különböző nevekkel, 
akkor mi most miért nem vagyunk képesek rá? Oké. Hű, már 
majdnem elértek hozzá! Lecsúsznának a kötélen egy ilyen 
szerencsétlen mókusért, mint ez itt. 

A vészhelyzetre kiképzett rendőrökön hám volt, és köteleken 
lógtak, három oldalról egyre jobban megközelítették az 
öngyilkosjelöltet.  

– Még nem tudjuk megcsinálni. Talán majd a jövőben – 
felelte Petrowski, és nem is figyelt a hídon lévőre, meg arra, hogy 
most leugrik vagy sem. – Mi a nyilvános adatokat kötjük össze, 
mint például a lakcímek, helyszínek, tárgyak, más nagyobb 
adatbázisok. De arcképek tényleges fotóit nem. A kulcsszavak 
alapján jön a találat, nem pedig a tetoválásról készült fotó 
alapján. Érthető, amit mondok? Mert úgy érzem, hogy nem 
világos maga előtt, amit mondok. Talán ha rám figyelne, itt lenne 
a szobában, nem pedig azon a hídon ott. 

– Bárcsak jobban láthatnám az arcát! – mondta Marino a 
képernyőnek, amelyen az ugrásra készülő férfit nézte. – 
Emlékeztet valakire. Mintha ismerném valahonnan.  

– Bárhonnan. Manapság tizenkettő egy tucat. És nagyon önző 
dolog ez az egész. Ha valaki végezni akar magával, miért nem 
intézi el egyedül, miért kell másokat is kockáztatni és az 
adófizetők pénzét pocsékolni? Bedugják a Bellevue-be ma éjjel. 
Holnap meg kiderül, hogy benne volt egy Ponzi-szerű 
sikkasztásban. Épp most rövidítette meg a büdzsét százmillióval, 
mi meg próbáljuk megmenteni a seggét, és lehozni egy hídról. 
Egy hét múlva majd másféleképpen próbálkozik, és kinyírja 
magát.  

– Á, dehogy! Majd benne lesz a Letterman-sh0wban – 
mondta Marino.  

– Ne idegesítsen!  



– Lépjen vissza arra a Mount Rushmore-tetoválásra, amit egy 
perccel ezelőtt néztünk! – kérte Marino, és a kávéjáért nyúlt, 
miközben a hídon a különleges egység tagjai az életüket 
kockáztatták azért, hogy megmentsék olyasvalaki életét, aki nem 
is érdemelte meg. Egy volt a sok közül, és valószínűleg mostanra 
már szét kellett volna, hogy loccsanjon az agya, hogy 
összeszedhesse a parti őrség, és beszállíthassák a halottkémhez. 

Petrowski rákattintott az egyik fájlra, amelyet nemrégiben 
megnyitott, és az egér segítségével áthúzta a képet egy laptop 
képernyőjének egyik négyzetébe. Egy arckép jelent meg az 
adatfalon. Egy fekete férfié, akinek egy tetoválás volt a nyaka 
jobb oldalán: négy koponya egy halom sziklán, amelyek Marino 
szerint úgy néztek ki, mint a Mount Rushmore. És az a latin 
kifejezés, hogy In vino veritas.  

– Egy üveg bor, a bor gyümölcse – próbálgatta Marino, és a 
két zsaru már majdnem elérte az ugrót. Marino nem látta az 
arcát, azt sem, hogy mit érezhet, vagy hogy beszél-e. 

– Borban az igazság – közölte Petrowski. – Azt hiszem, hogy 
még az ókori Rómából származik. Mi is a neve? Plinius, vagy 
micsoda. De az is lehet, hogy Tacitus. 

– Mateus és Lancers Rosé. Emlékszik még azokra az időkre? 
Petrowski mosolygott, de nem válaszolt. Túl fiatal volt, és 

valószínűleg soha nem hallott a Mad Dog és a Boone’s Farm 
italokról. 

– Az ember megivott egy Lancert a kocsiban, és ha 
szerencséje volt, odaadhatta a csajának az üveget ajándékba – 
folytatta Marino. – A lányok gyertyákat állítottak bele, hagyták, 
hogy lefolyjon rá a különböző színű gyertyákból a viasz. Én csak 
úgy hívtam, hogy a gyertyabaszó. Nos, biztosan ott akart volna 
lenni. 

Petrowski és az ő mosolya. Marino soha nem volt benne 
biztos, hogy mit jelentett, csak annyit látott, hogy a fickó 
meglehetősen olyan, mint aki karót nyelt. Mint a legtöbb 



számítógépes buzi, kivéve Lucyt. Ő nem volt ilyen, még 
mostanában sem. Marino az órájára pillantott, és arra gondolt, 
vajon Berger és a lány hogyan boldogulnak Hap Judd-dal. 
Petrowski eközben egymás mellé rendezgette a falon a képeket. A 
FedEx-es sapkát viselő ember nyaki tetoválása mellé odatette a 
négy koponyát és az In vino veritas feliratot ábrázoló tetoválást. 

– Semmi. – Marino újra belekortyolt a kávéba, amiben nem 
volt tej, és már kihűlt. – Ha közelebbről megnézzük, akkor sem. 

– Én próbáltam elmondani magának. 
– Én csak a különféle mintázatokra gondoltam, meg hogy 

például honnan szerezte a tetoválást. Ha találnánk valami 
hasonló mintát, akkor lenyomozhatnám, hogy ki készítette, és 
megmutathatnám neki a FedEx-es fickó képét. 

– Nincsen benne az adatbázisban – felelte Petrowski. – 
Ezekkel a kulcsszavakkal nincsen. Sem a koporsó, sem az elesett 
bajtárs vagy az Irak, semmi sem segít, amit megpróbáltam. Kell 
egy név vagy egy esemény, egy helyszín, egy térkép, valami. 

– Na és mi a helyzet az FBI adatbázisával? – próbálkozott 
Marino. – Az a több milliárd dolláros számítógépes rendszer, ami 
van nekik, már elfelejtettem, hogy hívják.  

– UGA: Új Generációs Azonosítás. De még fejlesztés alatt van.  
– De már felállították, és működik, úgy hallom. – A valaki, aki 

ellátta ezzel az információval, Lucy volt.  
– Olyan szupermodern, fejlett technológiáról beszélünk, 

amelyet több évig tart kifejleszteni. Tudom, hogy már elkezdték, 
a korai fázissal végeztek, többek között feltöltötték a CODIS-szal, 
az IAFIS-szal és talán az államközi fotóadatbázissal, az IPS-szel 
is. De nem vagyok biztos benne, hogy még mivel, tudja, milyen a 
gazdasági helyzet. Egy csomó pénzt visszatartottak.  

– Nos, úgy hallom, hogy van tetoválás-adatbázisuk – mondta 
Marino.  

– Igen, persze.  



– Én azt mondom, hogy kezdjünk el nagyobb hálóval halászni, 
terjesszük ki az egész országra – vagy akár az egész világra – a 
FedEx-es szemétláda utáni keresést – javasolta Marino. – 
Feltéve, ha elérhető innen az FBI adatbázisa, ez az ÚGA.  

– Nem érhető el. Nem osztozunk az adatokon. De átküldöm 
nekik a maga tetoválását. Nem gond. Nos, a fickó már nincs a 
hídon. – Petrowski az öngyilkosra gondolt. Végül csak érdekelni 
kezdte a dolog, de olyan unott módon.  

– Hát ez nem jelent jót. – Marino a laposképernyőre 
pillantott, és rájött, hogy lekéste a nagy pillanatot. – A francba! 
Látom a különleges egység tagjait, de a fickót nem.  

– Ott van. 
Egy helikopter reflektorának fénye pásztázta a földön heverő 

férfit, akinek a teste távolabb, a járdán hevert. Elvétette a 
légzsákot.      

– A mentőegység tagjai biztosan ki vannak akadva. – Ezzel 
összegezte Petrowski az eseményeket. – Utálják, ha ez történik.   

– Mi lenne, ha elküldené az FBI-nak ezt a fotót a tetoválással 
– pillantott Marino az állítólagos FedEx-es pasasra a kivetítőn és 
közben megpróbálkoznánk még néhány kereséssel? FedEx, 
sapka. Bármi, ami FedEx.  

– Megtehetjük – felelte Petrowski, és: elkezdett gépelni. 
Visszatért a homokóra az adatfalra, most is pörgött. Marino 

látta, hogy a falra erősített képernyő feketére váltott. A 
rendőrségi helikopter nem közvetítette tovább az eseményeket, 
mert az öngyilkos meghalt. Marinónak hirtelen beugrott, hogy a 
férfi miért volt neki olyan ismerős. Úgy rémlett neki, hogy valami 
színész, melyik filmben is? Amelyikben egy rendőrfőnököt 
játszott, aki bajba kerül az egyik prosti miatt? Melyik átkozott 
film is volt az? Marinónak nem jutott eszébe a címe. Úgy tűnik, 
manapság gyakran előfordul vele az ilyesmi.  

– Nem látta azt a filmet Danny de Vitóval és Bette Midlerrel? 
Mi is volt a címe? – kérdezte Marino.  



– Fogalmam sincs. – Petrowski figyelte a homokórát és a 
megerősítő üzenetet: A kérés teljesítése folyamatban. – Mi köze 
van egy filmnek ehhez?  

– Mindennek köze van mindenhez. Azt hittem, ez az egész 
erről szól – mutatott körbe Marino a szobán. 

Tizenegy találat.  
– Meg is van! El sem hiszem, hogy valaha gyűlöltem a 

számítógépeket. Vagy azokat a lökötteket, akik rajtuk dolgoztak. 
A régi szép időkben tényleg utálta őket, és élvezettel gúnyolta 

azokat az embereket, akik számítógépekkel dolgoztak. De ma 
már nem így volt. Már egészen jól hozzászokott, hogy ezek 
segítségével jusson fontos információhoz azzal a módszerrel, 
amit csak „linkelemzésnek” hívtak, és ami elektronikusan szinte 
azonnal továbbított mindent. Egészen megkedvelte, már úgy 
ment ki bizonyos helyszínekre nyomozni vagy utánajárni egy 
panasznak, hogy már tudott egy csomó mindent az adott személy 
múltjáról, hogy mit tett, milyen a külseje, kikkel áll kapcsolatban, 
és hogy veszélyes-e másokra vagy önmagára nézve. Itt a szép új 
világ, szokta mondogatni, arra a könyvre utalva, amelyet soha 
nem olvasott, de talán majd egy napon megteszi. 

Petrowski átküldte a falra az adatokat. Támadásokról, 
rablásokról, nemi erőszakokról szóló jelentések, két lövöldözés, 
ezek mindegyikében szerepelt a FedEx. Vagy arra volt utalás, 
hogy egy csomagot loptak el, vagy kimondták ezt a szót, vagy 
valakinek a foglalkozásához kötődött, és egy esetben végzetes 
pitbull-támadás érte az egyik szállítót. De a jelentések egyikében 
sem volt semmi hasznos Marino számára, egészen addig, míg 
meg nem nézett egy jelentést a múlt év augusztusából. Ott virított 
életnagyságban a falon. Marino elolvasta a vezetéknevet, aztán a 
keresztnevet, a New Jersey-i edgewateri címet, a nemet, etnikai 
hovatartozást, magasságot és testsúlyt.  



– Nézze csak, kire bukkantunk! Épp javasolni akartam, hogy 
őt futtassuk le következőnek – mondta, miközben olvasta a 
bűncselekmény leírását. 

A szóban forgó személy a Southern Boulevard és a Keleti 149. 
sarkán szállt fel egy New York-i tranzitbuszra 11 óra 30 perckor, 
majd vitába keveredett egy másik utassal, akiről azt állította, 
hogy elfoglalta az ő helyét. A személy elkezdett kiabálni a másik 
utassal. Amikor a buszon szolgálatban lévő hivatalos személy 
hozzálépett, és megkérte, hagyjon fel a kiabálással, és üljön le, a 
nő így szólt: „Viheti a FedEx-es seggét a pokolba, méghozzá 
elsőbbséggel, mert nem én vagyok a hibás! Az a fickó ott egy 
otromba szemétláda!”  

– Kétlem, hogy a nőnek lenne koponyás tetoválása – közölte 
gúnyosan Petrowski. – Nem hinném, hogy ő az emberük a 
csomaggal.  

– Hát ez kibaszottul hihetetlen! – csodálkozott Marino. – 
Kinyomtatná ezt nekem?  

– Számolnia kellene, hogy hányszor mondja óránként azt, 
hogy „kibaszottul”. Az én házamban ez darabonként negyed 
dollárjába kerülne.  

– Dodie Hodge – mondta Marino. – A kibaszott őrült, aki 
betelefonált a CNN-be. 

 



13. 

Lucy törvényszéki számítógépes cégének, a Connextionsnak 
ugyanabban a házban volt a székhelye, ahol a lakása is. Egy 
tizenkilencedik századi raktárépületben, amely szappant és 
gyertyát készítő céghez tartozott korábban, és a Burrow Streeten, 
a Greenwich Village-ben állt, gyakorlatilag a nyugati részének a 
legvégében. Kétemeletes téglaépület volt, neoromán stílusú, 
kerek, íves ablakokkal, és a műemlék-felügyelet is számon 
tartotta, mint ahogy a mellette lévő, régebben hintószínként 
szolgáló épületet is, amelyet Lucy a múlt tavasszal vásárolt meg, 
hogy garázzsá alakíthassa. 

Lucy kiváló ügyfele volt bármelyik műemlékvédelemmel 
foglalkozó hivatalnak, hiszen esze ágában sem volt megbontani a 
ház egységes látványát, csak azokat az apró, de fontos 
átalakításokat végeztette el, amelyek feltétlenül szükségesek 
voltak szokatlan informatikai és felderítő tevékenységéhez. És 
még ennél is fontosabb volt a jótékonykodása, nem teljesen 
személyes haszon nélkül – nem mintha Jaime Berger a 
legcsekélyebb mértékben is hitt volna azon altruista hajtóerőben, 
hogy maradjunk bűntelenek. Fogalma sem volt arról, hogy Lucy 
mennyit adakozott olyasmire, amiről igazából azt mondták volna, 
hogy az összeférhetetlenség esete áll fenn, de volt sejtése, és ez 
eléggé zavarta is. Lucynek nem kellene eltitkolnia semmit előle, 
mégis megtette, és az elmúlt hetek során Berger kezdte úgy 
érezni, hogy valami zavar támadt a kapcsolatukban. És ez most 
más volt, mint a szokásos nyugtalan érzések, amelyek elő-
előfordultak eddig is.  

– Talán a kezére kellene tetováltatnia! – Lucy felemelte a 
kezét, és megmutatta a tenyerét. – Hogy mindig kéznél legyen a 
jó tanács. Mint valami végszó. A színészek szeretik az ilyesmit. Ez 



attól függ. – Úgy tett, mintha elolvasná a tenyerébe írt valamit. –
Csináltasson egy tetoválást, amelyen az áll, hogy ez attól függ, és 
mindig rápillanthat, ha hazugságra készül.  

– Nekem nincs szükségem végszóra, és nem szoktam hazudni 
– felelte Hap Judd, és nyugodt maradt. – Az emberek 
mindenféléket mondanak, de az még nem jelenti szükségszerűen, 
hogy valami rosszat tettek. 

~ Értem – felelte Berger, miközben arra gondolt, hogy Marino 
siethetne már. Hol a pokolban lehet? – Akkor az, amit december 
tizenötödikén, múlt hétfőn este a bárban mondott, attól függ, 
hogy az emberek – jelen esetben én – hogyan értelmezik, amit 
Eric Mendernek említett. Amikor azt állította, meg tudja érteni, 
ha valaki érdeklődik egy tizenkilenc éves, kómába esett lány 
iránt, szeretné látni meztelenül, és talán meg is szeretné érinteni 
az intim helyeken, akkor minden csak az interpretáción múlik. 
Csak próbálok rájönni, én hogyan interpretálnék egy ilyen 
megjegyzést azon túl, hogy kissé nyugtalanítónak találnám.  

– Édes istenem, hát pontosan ez az, amit próbálok magának 
elmondani! Ez nem... ez nem úgy van, ahogy maga gondolja. A 
lány képével teli voltak a híradások. És én történetesen éppen ott 
dolgoztam, abban a kórházban, ahol ő is feküdt – mondta Judd 
már kevésbé nyugodtan. – Igen, kíváncsi voltam. Ha őszinték 
akarunk lenni, az emberek kíváncsiak. És én munkakörömből 
kifolyólag is kíváncsi vagyok, méghozzá mindenre. De ez még 
nem jelenti azt, hogy csináltam is valamit. 

Hap Judd nem úgy nézett ki, mint egy filmsztár. És nem is az 
a típus volt, akinek szerepet osztanának az olyan nagy 
költségvetésű filmekben, mint a Tomb Raider vagy a Batman. 
Berger képtelen volt ezt kiverni a fejéből, miközben ott ült a 
férfival szemben a maratott acél konferenciaasztal túloldalán, 
Lucy pajtaszerű irodájában, ahol látszottak a fagerendák, és 
dohányszínű volt a fapadló. A számítógépek laposmonitorai 
álmosan szunnyadtak a papírt nem látott asztalokon. Hap Judd 



átlagos magasságú férfi volt, inas, szinte kórosan sovány, átlagos 
barna szemmel és hajjal. Az arca tökéletesen megfelelt az 
„Amerika kapitány” jóképű sztereotípiájának, de teljesen üres 
volt, az a fajta külcsín, amely kiválóan mutatott a filmekben, de 
az életben egyáltalán nem volt különleges. Ha a szomszéd lakó 
lett volna, Berger azt mondta volna róla, hogy jól fésült és jó 
külsejű férfi. És ha másik nevet kellett volna neki adnia, akkor 
bizonyára a Haplessre vagy a Haphazardra2 esett volna a 
választása, mert volt a férfiban valami siralmas tompaság és 
nemtörődömség. Lucy nem érezte ezt, vagy talán nagyon is, ezért 
kínozta. Az elmúlt fél órában teljesen lerohanta, méghozzá úgy, 
hogy Berger elkezdett aggódni. Hol a pokolban van már Marino? 
Mostanra már rég itt kellene lennie. Úgy volt, hogy ő segít a 
kihallgatásban, és nem Lucy, aki teljesen kifordult magából, úgy 
viselkedett, mintha valami személyes leszámolnivalója lenne a 
férfival, valami a priori kapcsolat. Lehet, hogy így is volt. Lucy 
ismerte Rupe Starrt. 

– Csak mert állítólag mondtam bizonyos dolgokat egy 
idegennek az egyik bárban, még nem jelenti azt, hogy csináltam 
is valamit. – Judd ezt már vagy tízszer megismételte. – Meg kell 
kérdezniük maguktól, miért mondtam azt, amit állítólag 
mondtam. 

– Én nem kérdezek magamtól semmit. Magát kérdezem – 
felelte Lucy, és a tekintete lézersugárként fúródott a férfiéba. 

– Én azt mondom, amit tudok. 
– Maga azt mondja nekünk, amit szeretne, hogy halljunk –

vágott vissza Lucy, mielőtt Bergernek lehetősége lett volna 
beleavatkozni. 

– Nem emlékszem mindenre. Ittam. Eléggé elfoglalt ember 
vagyok, sok mindennel foglalkozom. Elkerülhetetlen, hogy 
bizonyos dolgokat elfelejtsek – mondta Judd. – Maga nem 

2 hapless: szerencsétlen; haphazard: rendszertelen (A fordító megjegyzése) 
                                                   



ügyvéd. Miért beszél úgy velem, mintha az lenne? – kérdezte 
Judd Bergertől. – Maga nem igazi zsaru, csak valami asszisztens 
vagy mi a franc – fordult Lucyhez. – Ki a fene maga, hogy ilyen 
kérdéseket tegyen fel nekem, és bármivel is vádoljon?  

– Ahhoz eléggé emlékszik, hogy azt mondja, nem csinált 
semmit. – Lucy nem érezte szükségét, hogy igazolja magát, 
teljesen biztos volt magában a konferenciaasztal mellett, a saját 
házában. Egy számítógép volt nyitva előtte, rajta egy térkép, amit 
Berger nem tudott kivenni rendesen. – És hogy megváltoztassa a 
történetét – tette még hozzá a lány.  

– Én nem változtatok meg semmit. Nem emlékszem arra az 
estére, akármikor is volt – felelte Judd Lucynek, miközben 
Bergerre nézett, mintha a nő meg tudná menteni. – Mi a 
nyavalyát akarnak tőlem? 

Lucynek vissza kellene vennie egy kicsit. Berger rengeteg 
jelzést küldött, de a lány figyelmen kívül hagyta őket. Pedig 
egyáltalán nem kellene beszélnie Hap Judd-dal, csak abban az 
esetben kellett volna, ha Berger felkéri, hogy magyarázzon el 
bizonyos részleteket a számítógépes nyomozással kapcsolatosan 
–amit még el sem kezdtek. Hol van Marino? Lucy úgy viselkedik, 
mintha ő volna Marino, átvette a helyét, és Berger lassan már 
kezdett gyanakodni, ami korábban sose fordult elő. Talán azért, 
mert már amúgy is tudta. Kétség sem fért hozzá, hogy Lucy a 
továbbiakban szinte elviselhetetlen lesz. Lucy nem volt vele 
őszinte. Ismerte Rupe Starrt, és ezt nem említette Bergernek. 
Lucynek megvoltak a saját indokai, és egyébként meg nem volt 
ügyész, már nem is dolgozott a rendészeti szerveknél, csak most 
úgy gondolta, hogy nincs semmi veszítenivalója. 

De Berger mindent elveszíthetett. Semmi szüksége nem volt 
arra, hogy valami celebecske kikezdje a jó hírnevét. Persze saját  
maga is hozzájárult a jó hírneve csorbításához. És a Lucyvel való 
kapcsolata sem segített sokat. Jézusom, mindent el lehet rá 
mondani, csak azt nem, hogy jól cselekedett! Rosszindulatú 



pletykák és epés megjegyzések keringtek az interneten. 
Férfigyűlölő leszbi, egy leszbi zsidó, aki Berger államügyésznő 
jóvoltából a neonácik egyik legkedvesebb célpontjává vált, benne 
volt az első tízben. A lakcímét és egyéb adatait is közzétették 
abbéli reményben, hogy valaki majd megcselekszi a helyes 
dolgot. Aztán ott voltak a protestáns katolikusok, akik 
emlékeztették Lucyt, hogy pakolja a cuccait, vegyen jegyet a 
pokolba, és sose jöjjön vissza. Berger soha nem sejtette, hogy 
ilyen nehéz lehet az őszinteség, és ennyire megerőltető. 
Nyilvánosan is megjelent Lucyvel, nem rejtőzködtek, nem 
alkalmazkodtak, de ez az egész nagyon bántotta Bergert, sokkal 
jobban, mint korábban gondolta volna. És miért? Hogy aztán 
becsapják. Hová fajul a dolog, mi lesz ennek a vége? Merthogy 
vége lesz, az egyszer biztos. Vége lesz, mondogatta Berger 
magának. Sor kerül egy komoly beszélgetésre, Lucy 
magyarázkodni fog, és minden rendben lesz. Lucy majd mesél 
neki Rupe-ról.  

– Azt akarjuk, hogy mondja el az igazságot! – Végre Berger is 
szóhoz jutott, mielőtt Lucy folytathatta volna. – Ez nagyon, 
nagyon fontos. Mi nem játszadozunk itt. 

– Fogalmam sincs, hogy miért vagyok itt. Nem csináltam 
semmit – mondta Hap Judd Bergernek, akinek nem tetszett a 
férfi tekintete. 

Arcátlan volt, ahogy ránézett, végigmérte fentről lefelé, és 
közben nagyon is tudatában volt annak, hogy ez az egész hogyan 
hat Lucyre. Tudta jól, hogy mit csinál, kihívó volt, és Berger 
megsejtette, hogy Judd szórakozik rajtuk.  

– Van egy olyan érzésem, hogy valakit a börtönbe küldök ma 
– jegyezte meg Berger.  

– Én nem csináltam semmit! 
Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, mindenesetre a férfi nem 

volt segítőkész. Berger majdnem három hetet adott neki, hogy az 
lehessen. Három hét hosszú idő, ha valaki eltűnt, mivel 



valószínűleg elrabolták, vagy ami még valószínűbb, éppen 
álnéven próbál meg beilleszkedni Dél-Amerikában, a Fidzsi-
szigeteken, Ausztráliában vagy isten tudja, hogy hol.  

– Ez még nem is a legrosszabb – közölte a férfival Lucy. Zöld 
szemének pillantása állhatatos volt, rövid haja arany vörösen 
izzóit a feje feletti lámpa fényében. Újra készen állt arra, hogy 
rávesse magát az áldozatára, mint valami egzotikus macska. – El 
tudom képzelni, hogy mit művelnek odabenn a rabok egy ilyen 
beteges emberrel, mint maga. – Lucy elkezdett valamit gépelni, 
belépett az e-mail fiókjába.  

– Képzelje, majdnem el sem jöttem! El sem hiszi, milyen 
közel jártam ahhoz, hogy el sem jövök! – fordult Judd Bergerhez, 
miközben a börtön emlegetése megtette a hatását. A fickó már 
nem volt olyan önelégült. Már nem bámulta Berger mellét. –
Micsoda baromság! – mondta, és már egyáltalán nem volt 
nyugodt. – Nem fogok itt ücsörögni, és hallgatni ezt a szart! 

De nem tett semmilyen mozdulatot, ami azt jelezte volna, 
hogy fel akar kelni a székből, csak az egyik lába mozgott a kopott 
farmerben. Izzadtság hagyott hatalmas foltot buggyos fehér inge 
hónaljában. Berger látta, ahogy a férfi mellkasa ütemesen mozog 
a fehér pamut alatt, ahogy Judd felszínesen veszi a levegőt. A két 
keze markolta a szék karfáját, ujján fénylett a vaskos, koponyát 
ábrázoló ezüstgyűrű. Az izmai megfeszültek, az erek kidagadtak a 
nyakán. Itt kellett ülnie, nem tehetett sokat, csak annyit, mintha 
egy vonatbaleset alkalmával elfordítaná a fejét, mielőtt 
megtörténik á katasztrófa.  

– Emlékszik Jeffrey Dahmerre? – kérdezte Lucy, és fel sem 
nézett a gépelésből. – Tudja, mi történt azzal a beteges 
szemétládával? Hogy mit tettek vele a többiek a börtönben? 
Halálra verték egy seprűnyéllel, és talán mást is csináltak azzal a 
nyéllel. Ugyanolyan beteges seggfej volt, mint maga. 

– Jeffrey Dahmer? Komolyan beszél? – Judd nevetése 
túlságosan hangosra sikeredett. Nem is volt igazi nevetés. Meg 



volt rémülve. – Ez a nő őrült – közölte Bergerrel. – Soha nem 
bántottam senkit egész életemben. Nem szoktam embereket 
bántani.  

– Úgy érti, hogy még nem – mondta Lucy, és a képernyőjén 
egy város térképe jelent meg. Mintha a MapQuest lenne.  

– Nem vagyok hajlandó vele beszélni! – közölte Judd 
Bergerel. – Nem tetszik nekem! Küldje el, vagy én fogom!  

– Mi lenne, ha adnék magának egy listát azokról az 
emberekről, akiket bántott? – kérdezte Lucy. – Kezdhetjük 
mindjárt Farrah Lacy családjával és barátaival.  

– Fogalmam sincs, hogy az kicsoda, és elmehet a picsába! – 
csattant fel Judd.  

– Tudja, hogy mi az a súlyos bűncselekmény? – kérdezte 
Bergen  

– Én nem csináltam semmit! Nem bántottam senkit!  
– Legalább tíz év börtönnel sújtandó bűntett. Azt jelenti.  
– Magánzárkában, a saját védelme érdekében – tette hozzá 

Lucy, és nem vette figyelembe Berger jelzéseit, hogy most már 
vonuljon vissza. Közben újabb térkép jelent meg előtte a 
képernyőn. 

Berger ki tudta venni a zöld foltokat, amelyek a parkokat 
jelölték, a kékeket, amelyek a vizeket, és látott egy utcákkal 
zsúfolt területet is. Berger BlackBerryje csipogott egyet. Valaki e-
mailt küldött neki. Majdnem hajnali három volt.  

– Magánzárka. Talán Fallsburgban – folytatta Lucy. – Ezt 
használják a nagyon veszélyes bűnözőknél. Például a hírhedt 
sorozatgyilkos, „Sam fia” esetében is. Attica nem olyan jó. Ott 
majdnem elvágták a torkát. 

Az e-mail Marinótól jött. 
 
Az elmebeteg val. szeg kapcsolatba hozható a Doki ell. támadással 
dodie hodge találtam vmit a vifkában ne feledd megkérdezni a 
tanút ismeri-e el vagyok havazva majd jel. Később 



 
Berger felpillantott a BlackBerryről, Lucy pedig folytatta Hap 

Judd terrorizálását, hogy mi történt a börtönben a hozzá hasonló 
emberekkel.  

– Meséljen nekem Dodie Hodge-ról! – mondta Berger. – 
Milyen kapcsolatban áll vele? 

Judd értetlenül nézett, dühösnek tűnt. Aztán kifakadt:  
– Az egy cigány, egy kibaszott boszorkány! Az az őrült szuka 

állandóan zaklat, én vagyok az áldozat! Ml a fenének 
kérdezgetnek róla? Mi a franc köze van bármihez is? Talán ő 
vádol engem valamivel? Ő áll e mögött az egész mögött?  

– Talán válaszolok a kérdéseire, ha maga is felel az enyémekre 
– közölte Berger. – Mesélje el, hogy honnan ismeri! 

– Az egy őrült, egy spirituális tanácsadó! Hívják, aminek 
akarják. Egy csomó ember – hollywoodi alakok, igazán sikeres 
emberek, még politikusok is – ismerik őt, járnak hozzá tanácsért, 
pénzügyi jellegűekért, meg hogy hogyan alakul a karrierjük, a 
kapcsolataik. Én is hülye voltam. Beszéltem vele, és azóta nem 
száll le rólam! Állandóan hívogatja az irodámat L. A.-ben.  

– Tehát követi önt.  
– Igen, valahogy úgy. Aha, pontosan.  
– És ez az egész mikor kezdődött? – kérdezte Berger.  
– Nem is tudom. Tavaly. Talán ősszel lesz egy éve. Úgy 

ajánlottak be hozzá.  
– Kicsoda?  
– Valaki az üzleti életben, aki úgy vélte, hasznom lehet az 

egészből. Karriertanácsadás.  
– Egy nevet kérek – mondta Berger.  
– Nem adhatok ki bizalmas információt. Sok ember jár oda. 

Meglepődne, hogy kicsodák.  
– Ők mennek oda, vagy a nő megy magukhoz?  
– Ő jött oda a TriBeCán lévő lakásomra. A felső tízezer tagjai 

nem mennek csak úgy oda, ahol ő lakik, nem kockáztatják, hogy 



kövessék vagy esetleg lefotózzák őket. Vagy telefonon keresztül 
csinálja.  

– És hogyan fizetnek neki?  
– Készpénzzel. Vagy ha telefonon történt a tanácsadás, akkor 

az ember elküldi a csekket egy postafiókra, New Jersey-be. Én 
csak néhányszor beszéltem vele telefonon, de aztán leállítottam, 
mert az a nő átkozottul őrült. Igen, le nem száll rólam, követ. 
Inkább erről kellene beszélnünk!  

– Felbukkan olyan helyeken, ahol ön is? Például a lakása 
környékén a TriBeCán, vagy azokon a helyszíneken, ahol éppen 
filmez? Olyan helyeken, ahol gyakorta megfordul, például abban 
a Chrístopher Streeten lévő bárban, itt New Yorkban? – kérdezte 
Berger.  

– Állandóan üzeneteket hagy az ügynököm irodájában.  
– Felhívja Los Angelest? Oké. Megadom egy jó FBI-os 

ismerősöm telefonszámát L. A.-ben. Az FBI foglalkozik az 
ilyesmivel. Ez az egyik erősségük. 

Judd nem felelt. Nem akart beszélni az FBI-jal L.A.-ben. 
Gyanakvó szemétláda volt, és Berger azon morfondírozott, vajon 
az a személy, akinek nem akarta kiadni a nevét, nem Hannah 
Starr volt-e. Azok alapján, amit a fickó az előbb mondott, 
körülbelül akkoriban találkozhatott először Dodié Hodge-dzsal, 
amikor elkezdett pénzügyi tranzakciókat folytatni Hannah-val. 
Nagyjából egy évvel ezelőtt.  

– A Christopher Streeten lévő bár – tért vissza Berger a 
témára, mert nem tetszett neki, hogy Dodie Hodge kapcsolatban 
volt minden lényeges dologgal, és bosszantotta, hogy Marino 
félbeszakította olyasvalaki kihallgatását, aki elkezdett nagyon 
ellenszenves lenni neki.  

– Nem tudnak semmit sem bizonyítani. – Judd megint 
kihívóan kezdett viselkedni.  

– Ha tényleg úgy gondolja, hogy nem tudunk semmit sem 
bizonyítani, akkor miért vette a fáradságot, és jött ide?  



– Főleg, hogy majdnem nem is jött – szólt bele Lucy is, de 
közben ügyködött a MacBookkal. E-maileket gépelt, és a 
térképeket nézte.  

– Hogy együttműködjek magukkal – mondta Judd Berger-
nek. – Azért vagyok itt, hogy együttműködjek magukkal.  

– Értem. És három héttel ezelőtt – amikor először került a 
látóterembe, és számos alkalommal próbáltam magával 
kapcsolatba lépni – nem volt képes beszorítani az együttműködő 
beszélgetést zsúfolt ütemtervébe?  

– Los Angelesben voltam.  
– Ó, elfelejtettem. L. A.-ben nincsenek telefonok.  
– El voltam foglalva, és az üzenetek, amiket kaptam, nem 

voltak egyértelműek. Nem értettem őket kristálytisztán.  
– Rendben, tehát most jól érti, és úgy döntött, hajlandó 

együttműködni – mondta Berger. – Akkor beszéljünk arról a 
múlt hétfői incidensről, ami azután történt, hogy maga eljött a 
Christopher Street 53-as szám alatt lévő Stonewall Innből, hétfőn 
késő éjjel. Azzal a sráccal távozott, akivel ott találkozott. Erik. 
Emlékszik Ericre? A kölyökre, akivel marihuánás cigit szívott? 
Akivel olyan nyíltan beszélt?  

– Ki voltunk ütve – mondta Judd.  
– Igen, az emberek fecsegnek olyankor, amikor ki vannak 

ütve. Maga is jól érezte magát, és eléggé vad történeteket mesélt a 
srácnak arról, hogy mi történt a Park General Kórházban, 
Harlemben – mondta Berger. 

 
Meztelenek voltak a vastag takaró alatt. Nem tudtak aludni, 
átölelték egymást, és kibámultak az ablakon. A manhattani 
felhőkarcolók látványa nem az óceán volt, és nem is a Sziklás-
hegység vagy a római romok. De kedvelték ezt a látványt is, 
szokásukká vált, hogy éjszakára kinyitják a sötétítőt, miután 
leoltották a lámpákat. 



Benton Scarpetta csupasz bőrét simogatta, miközben az álla a 
nő feje tetején nyugodott. Megcsókolta Scarpetta nyakát, fülét. Az 
asszony bőre hűvös lett az ajka nyomában. Benton Scarpetta 
hátának nyomta a mellkasát, és érezte a nő lassú szívverését.  

– Soha nem szoktalak kérdezgetni a pácienseidről – szólalt 
meg Scarpetta.  

– Nem fogod elvonni a figyelmem azzal, ha a pácienseimen 
gondolkodsz – suttogta Benton Scarpetta fülébe. 

Scarpetta fogta Benton két karját, és maga köré fűzte őket, 
majd megcsókolta a férfi kezét. 

– Talán néhány perc múlva megint el tudod terelni a 
figyelmemet, De szeretnék feltenni neked egy elméleti kérdést.  

– Érezd magad feljogosítva rá. Csodálkozom, hogy csak egy 
kérdésed van.  

– Honnan tudhat az egyik korábbi beteged arról, hogy hol 
élünk? De ezzel nem azt akarom sugallni, hogy ő hagyta itt a 
csomagot. – Scarpetta nem akarta kimondani Dodie Hodge nevét 
az ágyban.  

– Ha valaki kellőképpen manipulatív, akkor rájöhet, sikeresen 
szedhet ki bizonyos információt másokból – felelte Benton. – 
Például vannak olyan dolgozók a McLeanben, akik tudják, hogy 
hol a lakásunk, mivel néha ideküldik az esetleges leveleket és 
csomagokat.  

– És elmondják egy betegnek?  
– Remélhetőleg nem, és nem azt akarom mondani, hogy ez 

történt. Még csak azt sem mondom, hogy ez a személy ott volt a 
McLeanben, sem azt, hogy a betegünk volt. 

Nem is kellett kimondania. Scarpetta szerint kétség sem fért 
hozzá, hogy Dodie Hodge a McLean betege volt.  

– És azt sem akarom ezzel mondani, hogy bármi köze lehet 
ahhoz a csomaghoz, amit itt hagytak – tette még hozzá Bentont. 

Erre sem volt szükség. Scarpetta tudta jól, Benton attól tart, 
hogy a korábbi betege volt a tettes.  



– Én csak azt mondom, mások esetleg azt gyaníthatják, hogy 
ő volt az, függetlenül attól, hogy mi mire jövünk rá. – Benton 
halkan beszélt, hangjának meghittsége illett a beszélgetésükhöz.  

– Marino úgy hiszi, igazából meg van róla győződve, de te 
nem. Ezt akarod mondani. – De ez nem volt igaz. 

Azt gondolta, Benton meg van arról győződve, hogy a volt 
betege – a Dodie nevű, aki arcátlanul betelefonált a CNN 
műsorába – nagyon veszélyes.  

– Lehet, hogy Marinónak igaza van. És az is lehet, hogy nem – 
mondta Benton. – Nem jó, ha valaki – mint ez a volt beteg is – 
képbe kerül, mert potenciálisan veszélyes lehet; de az még 
rosszabb lenne, ha valaki más küldte volna a csomagot, közben 
meg senki nem nézne utána, mert úgy vélik, tudják, ki volt a 
tettes. És mi van, ha mégsincs igazuk? Mi lesz akkor? Talán 
valaki tényleg megsérül a következő alkalommal.  

– Még nem tudjuk, hogy mi is az a csomag. Lehet, hogy 
semmi. Nagyon előreszaladtál.  

– De biztos, hogy valami rossz! – felelte Benton. – Hacsak 
nem egy Batman-film szereplője vagy, és te lennél Gotham City 
vezető igazságügyi orvosszakértője. Nekem ez nem tetszik, nem 
tudom pontosan, hogy miért zavar ennyire.  

– Mert valami rossz, valami gonosz van benne.  
– Talán. A kézírás érdekel engem. Azt mondtad, hogy olyan 

precíz és stilizált, hogy úgy nézett ki, mintha nyomtatva lett 
volna.  

– Akárki is írta azt a címzést, nagyon biztos keze van. 
Művészkeze – mondta Scarpetta, de érezte, hogy a férfinak 
közben máson jár az esze. 

Tudott valamit Dodie Hodge-ról, ami miatt fontos volt a 
kézírás.  

– Biztos vagy benne, hogy nem a lézernyomtató generálta? –
kérdezte Benton.  



– Elég időm volt rá, hogy jól megnézzem a liftben. Fekete 
tintával írták, golyóstollal. De ahhoz eléggé változatos volt a 
betűformálás, hogy nyilvánvaló legyen, ez bizony kézírás – 
felelte.  

– Remélhetőleg lesz még mit megnézni, ha odaérünk 
Rodman’s Neckbe. A feladóvevény a legjobb bizonyíték.  

– Ha szerencsénk lesz – így Scarpetta. 
Nagy szükségük volt a szerencsére. Ha volt a FedEx-es 

csomagban áramkör, a bombaszakértők nagy valószínűséggel 
semlegesítették, méghozzá egy PAN-megsemmisítővel, vagy 
ahogy hétköznapján hívták, egy vízágyúval, amely vizet lövell ki 
egy átalakított, tizenkét lövetű vadászpuskából. Az elsődleges cél 
az állítólagos robbanószerkezet áramforrása – azok a kis elemek, 
amelyeket a röntgen is kimutatott. Scarpetta csak remélni tudta, 
hogy az elemek nem közvetlenül a feladóvevény kézzel írt 
címzése mögött voltak. Mert ha igen, akkor ma reggelre abból 
semmi nem maradt, csak átázott papírpép. 

– De általánosságban beszélhetünk – mondta aztán Benton, 
és kissé felült, majd elrendezte a párnákat. – Te tudod, hogy 
milyen a borderline személyiségzavar. Egy olyan valaki, akinek az 
énje nem teljes, szélsőséges hangulatingadozásokat mutat, és ha 
elég sok stressz éri, akkor agresszíven, erőszakosan viselkedik. Az 
agresszió a versenyszellem miatt van. A férfiért vagy a nőért való 
küzdelem miatt, amiatt, aki a legmegfelelőbb az utódnemzésre. 
Az erőforrások megszerzésére irányuló verseny – az étel és a 
menedékszerzés – miatt. A hatalomért való harc miatt, mert 
hierarchia nélkül nincsen társadalmi rend. Más szóval az 
agresszió akkor jelenik meg, ha kifizetődő. 

Scarpettának Carley Crispin jutott az eszébe. Az elveszett 
BlackBerryre gondolt. Már órák óta ezen járt az esze. A szíve 
összeszorult, bármit is csinált éppen. Még szeretkezés közben is 
elfogta a rettegés. És a düh. Nagyon fel volt dúlva, és nem tudta, 



hogy Lucy mit fog szólni az igazsághoz. Hülye volt. Hogy lehetett 
ilyen ostoba? 

– Sajnos az ilyen alapvető, ősi ösztönök, amelyek a fajok 
létfenntartására irányulnak, sokszor válhatnak ellenségessé, és az 
egyed képtelenné válik az alkalmazkodásra; elkezd nem 
helyénvalóan és hiábavaló módon viselkedni – mondta Benton. – 
Mert ha már mindent elmondtak és mindent megtettek, az 
agresszív cselekedet – mint például egy hozzád hasonló 
kimagasló személy zaklatása vagy az ellene irányuló fenyegetés – 
meddővé kezd válni az elkövető számára. És mindez büntetést 
eredményez, közben pedig nem lesz már olyan dolog, amiért 
érdemes lenne küzdeni. Ez a büntetés lehet egy pszichiátriai 
intézetbe való bevonulás vagy akár a börtön is. 

– Tehát, ha jól értem, ennek a nőnek – aki felhívott a CNN-
ben ma este – borderline személyiségzavara van, és erőszakossá 
válhat, ha erős stressz éri; verseng velem a férfi megszerzéséért – 
és ez te lennél.  

– Azért hívott fel téged, hogy engem nyugtalanítson, és 
sikerült is neki – felelte Benton. – A figyelmemet akarja. A 
borderline személyiség negatív megerősítésre vágyik, szeretne a 
vihar szemévé, központjává válni. És ha hozzáteszel még egyéb, 
szerencsétlen személyiségzavar-jegyet ehhez a koktélhoz, akkor a 
vihar viszonylagosan nyugodt központi része hirtelen hatalmas, 
tökéletes hurrikánná lesz.  

– Érzelemátvitel. Ezek a női pácienseid úgy érzik, eljött az ő 
idejük. Az kell nekik, ami az enyém. 

Scarpetta újra vágyott rá. Szüksége volt Benton figyelmére, és 
tovább nem akart a munkáról, problémákról, szörnyűséges 
emberi lényekről beszélgetni. Közel akart lenni a férfihoz, érezni, 
hogy minden lehetséges; és a közelségre való epekedése 
kielégíthetetlen volt, mert nem kaphatta meg, amit akart. 
Bentonnal kapcsolatban soha nem kapta meg, amit szeretett 
volna, és pontosan ezért akarta még mindig a férfit, méghozzá 



tapinthatóan. Pontosan emiatt akarta Bentont, ezért vonzódott 
hozzá, érzett óriási vágyakozást már az első perctől fogva. Es 
most is ugyanígy érzett, húsz évvel később; iszonyúan vonzódott 
hozzá, és egész lényét átjárta ez az érzés, ami ugyanakkor 
ürességet is hozott magával. És a szeretkezés is ugyanilyen volt 
Bentonnal, egyfajta adok és kapok, feltöltődés és kiüresedés, 
aztán ismét összeszedték magukat, hogy újrázhassanak.  

– Tudod, ugye, hogy szeretlek – suttogta Scarpetta Benton 
szájába. – Még akkor is, ha dühös vagyok.  

– Mindig mérges vagy, így remélem, hogy mindig szeretni 
fogsz.  

– Csak meg akarom érteni – felelte Scarpetta. De nem értette, 
valószínűleg nem volt rá képes. 

Amikor emlékeztették rá, mindig úgy érezte, nem érti, Benton 
miért választotta ezt az utat, hogy olyan hirtelen elhagyja őt, 
olyan véglegesen. És nem próbálta megkeresni. Scarpetta soha 
nem tette volna meg azt, amit Benton, de ezt már nem akarta 
újra szóba hozni. 

– Tudom, hogy mindig szeretni foglak – szólt Scarpetta, majd 
megcsókolta a férfit, és ráhengeredett. 

Kicsit mozgolódtak, ösztönösen tudták, hogyan mozduljanak, 
azok az idők már elmúltak, amikor tudatosan mérlegelték, kinek 
melyik oldalon lenne jó, vagy amikor azt is figyelték, a fáradtság 
és a kényelmetlenség mikor tör rájuk. Scarpettát időről időre 
elérték azok a várható viccek, amelyek anatómiai tudását vették 
célba, és hogy ez milyen előnyökkel járhat az ágyban. De az egész 
nevetséges volt, és Scarpetta egyáltalán nem tartotta viccesnek a 
dolgot. A páciensei – ritka kivételtől eltekintve – halottak voltak, 
így az érintése tényszerű volt, és nem hatékony. De ez nem 
jelentette azt, hogy a kórbonctan nem tanította meg 
létfontosságú dolgokra, mert igenis sokat tanult. Finomodott az 
érzékelése, a látása, a szaglása, és a legfinomabb apróságokat is 
megérezte azokban, akik többé már nem voltak képesek beszélni, 



azokban a vonakodó emberekben, akiknek szükségük volt őrá, de 
nem tudtak cserébe adni semmit. A kórbonctan felvértezte 
Scarpettát erős, hozzáértő kézzel és kielégíthetetlen vággyal. 
Melegségre és érintésre vágyott. Szeretkezni akart. 

Később Benton elaludt, nagyon mély álomba merült. Meg se 
rezzent, amikor Scarpetta kikelt az ágyból. Az agya újra 
sebességbe kapcsolt, a nyugtalansága és bosszúsága megint 
visszatért. Néhány perccel múlt hajnali három óra. Hosszú nap 
állt előtte, és ahogy majd telik az idő, egyre több információ 
birtokába jut. Ez egyike lesz azoknak a napoknak, amelyeket csak 
úgy hívott, Hogy „spontán napok”. Meglesznek a Rodman’s Neck 
és az esetleges bomba eredményei, talán még a laboréi is, és talán 
lesz ideje bediktálni a boncolási jegyzőkönyveket, sikerül 
utolérnie magát a papírmunkában, és lebonyolítani néhány 
telefont is. Aznapra nem tervezett boncolást, de ez bármikor 
megváltozhat, attól függően, hogy milyen holttest távozik, és 
milyen érkezik. És mit csináljon a BlackBerryjével? Lehet, hogy 
Lucy hívta. Mit kezdjen az unokahúgával? Mostanában olyan 
furcsán viselkedik, olyan könnyen dühbe gurul, türelmetlen. És 
mit művelt ezekkel az okostelefonokkal, csak kiosztogatta, nem is 
kérdezte meg őket, nem kért engedélyt, mintha csak 
nagylelkűsködne, figyelmes lenne. Vissza kellene feküdnöd az 
ágyba, hogy pihenj egy kicsit! Egyre kimerültebb vagy, úgy 
tűnik, hogy minden egyre rosszabb – mondta magának 
Scarpetta. De most nem feküdhet vissza. Elintéznivalói vannak, 
csinálnia kell valamit Lucyvel, el kell rendeznie a dolgot. El kell 
mondania az unokahúgának, hogy mit tett. Meg kell neki 
mondania, milyen ostoba Kay nagynénikéje. 

A technika terén Lucy volt a legtehetségesebb ember, akit 
Scarpetta valaha is ismert. Attól a pillanattól fogva, hogy 
megszületett, mindig az izgatta, hogyan működnek a dolgok. 
Összeszerelt és szétszedett mindent, és mindig biztos volt abban, 
hogy fel tudja kicsit javítani a működését, bármi is volt az. Ez a 



hajlam és egy jó adag bizonytalanság, azonkívül a hatalom túlzott 
vágya, meg hogy képtelen volt elviselni a kontrollt, ebből az 
egyvelegből lett Lucy, a varázsló, aki ugyanolyan könnyedén 
tudott pusztítani, ahogy alkotni is, attól függően, hogy mi volt a 
mozgatórugója, és leginkább attól, hogy milyen hangulatban volt. 
Ez az egész telefonajándékozás nem volt igazán jó ötlet, és 
Scarpetta még mindig nem értette, hogy miért csinált ilyet 
hirtelen az unokahúga. Régebben megkérdezte volna tőle. 
Korábban Lucy nem akart volna saját magát önkényesen 
kinevező rendszergazda lenni, a többiek engedélye nélkül. Vagy 
legalább előre figyelmeztette volna őket. És most éktelen haragra 
fog gerjedni Scarpetta hülyeségén, butaságán. Azt fogja mondani, 
hogy ez olyan, mintha valaki nem nézne körül, mielőtt átmenne 
az utcán, vagy mintha egyenesen belesétálna egy járó 
farokrotorba. 

Scarpetta tartott a fejmosástól, amit biztosan megkap majd, 
ha bevallja, hogy két nappal azután, hogy az övé lett, kiiktatta a 
jelszót a BlackBerryjén, annyira idegesítette. Nem kellett volna, 
tényleg nem kellett volna – a gondolat állandóan ott motoszkált 
a fejében. De akárhányszor előhúzta a telefont a tokjából, mindig 
fel kellett oldania rajta a zárat. És ha nem használta tíz percig, a 
telefon azonnal újra lezárta magát. Aztán az utolsó csepp az volt 
– és a frászt hozta rá –, amikor rosszul gépelte be a jelszót, 
egymás után hatszor is. Nyolc sikertelen próbálkozás – ez 
egyértelműen benne volt Lucy nyomtatott használati 
utasításában –, és a BlackBerry megsemmisíti az adatait, törli 
önmagát, mint azok a szalagok a Mission Impossible című 
filmben. 

Amikor Scarpetta e-mailben megírta Lucynek, hogy a 
BlackBerry „valahol elveszett”, elfelejtette megemlíteni ezt az 
aprócska részletet a jelszóról. Ha valaki megszerezte Scarpetta 
okostelefonját, az szörnyű lenne – Scarpetta tartott is ettől, meg 
Lucy tői és saját magától. Mióta lettél ilyen óvatlan? Beviszel egy 



bombát a lakásodba, hatástalanítod a telefonodon a biztonsági 
jelszót! Mi a fene van veled? Tégy valamit! Csinálj valamit! 
Vedd kezedbe a dolgokat, ne csak nyavalyogj! 

Ennie kellene valamit. Részben ez volt a gond, fájt a gyomra, 
mert nem volt benne semmi. Ha eszik valamit, majd jobban lesz. 
A szex jót tett, de csinálnia kell valamit a kezével, el kell foglalnia, 
hogy rendbe jöjjön. Készít valami kaját, az majd megnyugtatja és 
rendbe hozza. Megcsinálja az egyik kedvencét, odafigyel a 
részletekre, az majd segít visszatérni a normális kerékvágásba. 
Vagy főzött, vagy takarított ilyenkor. És most elég sokat 
takarított, érezte is a Murphy szappan illatát, ahogy átsétált a 
nappaliból a konyhába. Kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját, 
körülnézett, mit csinálhatna. Egy frittatát, egy omlettet. De nem 
volt kedve sem tojáshoz, sem kenyérhez, sem tésztához. Valami 
könnyűt és egészségeset akart, olívaolajjal és friss fűszerekkel, 
például egy Capri-salátát. Az jó lesz. Nyári étel, csak akkor lehet 
megcsinálni, ha szezonja van a paradicsomnak, és a legjobb, ha a 
saját kertjéből szedi le a saját kezével. De az olyan 
nagyvárosokban, mint Boston és New York, ahol volt gourmé-
piac, egész évben talált házi paradicsomot: ízletes Black Krímet, 
nedvdús Brandywine-t, zamatos Caspian Pinket, érett Golden 
Eggs fajtát, édes-savanykás Zöld Zebrát. 

Kiválasztott néhányat a pulton lévő kosárból, ráhelyezte egy 
vágódeszkára, és felszeletelte. Szobahőmérsékletre melegített egy 
kis bivalytejből készült mozzarellát úgy, hogy beletette egy 
cipzárazható zacskóba, majd néhány percre forró vízbe merítette. 
Elrendezte körkörösen a paradicsomszeleteket és a sajtot egy 
tányéron, megszórta friss bazsalikomlevelekkel, és bőkezűen 
adott hozzá hidegen sajtolt olívaolajat és egy csipetnyi darabos 
tengeri sót. Átvitte a finomságot a szomszédos szobába, ahonnan 
szép kilátás nyílt nyugat felé a Hudson folyóra és a kivilágított 
felhőkarcolókra, meg a távoli New Jersey légi forgalmára. 



Bekapott egy falat salátát, közben kinyitotta a MacBook 
böngészőjét. Itt az ideje, hogy kezdjen valamit Lucyvel, Mostanra 
már valószínűleg válaszolt. Ő meg tartja a hátát, és elrendezik az 
eltűnt BlackBerry ügyét. Ez most nem valami kisebb fajta 
nyugtalanság, nem tréfa ez az egész. Azóta járt a fejében, hogy 
ráébredt, nincs meg a telefon. Mostanra már szinte 
megszállottsággá változott. Órák óta próbált visszaemlékezni 
arra, hogy mi is volt a telefonon, próbált rájönni, hogy mire tudja 
rátenni a kezét az, akinél most van. Közben énjének egy része azt 
kívánta, bárcsak visszamehetne a múltba, amikor az volt a 
legnagyobb gondja, hogy valaki belelapoz a 
névjegykártyatartójába, vagy belenéz a naptárába, a boncolási 
jegyzőkönyvekbe, és meglátja azokat a fotókat, amelyeket 
állandóan otthagyott az asztalán. A régi szép időkben úgy 
védekezett az ellen, hogy az anyagai nehogy illetéktelen kezekbe 
jussanak, hogy elzárta a papírokat. A kényes ügyek dossziéi a 
zárható iratszekrényekbe kerültek, és ha volt valami olyasmi az 
asztalán, amit nem akart, hogy más is lásson, bezárta az irodája 
ajtaját, ha kiment. Egyszerű és sima óvintézkedés. A józan ész 
diktálta. Könnyen megvalósítható. Csak dugd el a kulcsot. 

Amikor Virginiában volt vezető törvényszéki orvosszakértő, és 
megkapta élete első számítógépét, még az is kezelhető volt, és 
nem érzett félelmet az ismeretlentől. Úgy hitte, hogy tudja, mi a 
jó és mi a rossz. Persze voltak apró működési hibák, de 
megelőzhető volt a baj, mindent meg lehetett oldani. A 
mobiltelefonok nem jelentettek nagy gondot akkor, először nem, 
akkor csak azért nem bízott bennünk, mert attól félt, hogy valaki 
esetleg hallgatózik a segítségükkel, mivel az emberiség képtelen 
levetkőzni azt a műveletlen és meggondolatlan szokást, hogy 
olyan beszélgetésekbe bonyolódik, amelyet ki lehet hallgatni. De 
az akkori veszélyek össze sem hasonlíthatók a maiakkal. Nincs is 
jó kifejezés arra, ami miatt manapság olyan gyakran mérgelődik. 
A modern technika többé már nem a barátja. Nagyon sokszor 



Scarpetta kezébe harap. És ez alkalommal nagyon mély sebet 
ejtett. 

Scarpetta BlackBerryje voltaképpen az egész világának – 
magán- és hivatali életének – a lenyomata volt kicsiben. 
Kapcsolatainak telefonszámai, e-mail címei, akik dühösek 
lennének, vagy kompromittáló lenne számukra, ha egy rossz 
szándékú ember hozzájuk jutna. Scarpetta leginkább azoknak a 
családtagjait és szeretteit óvta, akik egy tragikus esemény során 
haltak meg. Bizonyos szempontból ezek a túlélők is az ő páciensei 
lettek, tőle függtek, az információkat tekintve. Fel-felhívták 
Scarpettát egy részlettel kapcsolatosan, amelyre hirtelen 
visszaemlékeztek, vagy egy kérdést tettek fel neki, előálltak egy 
elmélettel, vagy egész egyszerűen csak szükségük volt arra, hogy 
beszélhessenek vele, gyakran a tragédia évfordulóján, vagy 
ilyenkor, amikor ünnepnap volt. Számára szent volt az a bizalom, 
amivel a családok és az elhunytak szerettei feléje fordultak, ez 
volt munkájának a legsérthetetlenebb része. 

Kimondhatatlanul szörnyű lenne, ha egy illetéktelen személy 
– például egy kábelcsatornánál dolgozó hiéna – kezébe 
kerülnének ezek a nevek, amelyek közül számos nagy port felvert 
ügyekhez kapcsolódik, mint például Grace Darien is. Ő volt az 
utolsó, akivel Scarpetta beszélt körülbelül háromnegyed 
nyolckor, miután befejezte a konferenciabeszélgetést Bergerrel, 
és sietett, hogy odaérjen a CNN-be. Mrs. Darien szinte 
hisztérikusan hívta Scarpetta BlackBerryjét, mert a sajtóhírben 
név szerint említették Toni Darient, és azt állították, hogy 
szexuálisan is bántalmazták, majd halálra verték. Mrs. Darien 
teljesen össze volt zavarodva, és pánikba esett. Ő úgy gondolta, 
hogy egy ütés a fejre, az nem halálra verés, és Scarpetta nem 
tudta megnyugtatni, bármit is mondott neki. De tisztázta, hogy 
nem hazudott Mrs. Dariennek. Nem vezette félre. Nem ő tartotta 
a sajtókonferenciát, nem ő mondott ilyesmit, nem az ő szavai 
voltak ezek. És bármennyire is nehéz, de Mrs. Dariennek meg 



kell értenie, hogy Scarpetta miért nem beszélhet részletesebben a 
dologról. Nagyon sajnálja, de egész egyszerűen nem mondhat 
többet az ügyről.  

– Emlékszik arra, hogy mit mondtam? – kérdezte Scarpetta, 
miközben átöltözött. – Nagyon fontos a titoktartás, mert 
bizonyos dolgokat csak a gyilkos, az orvosszakértő és a rendőrség 
tud. Ezért nem mondhatok most még magának sem többet. 

Íme ő, a diszkréció és etikus viselkedés fáklyavivője. És most 
csak azt tudja, hogy valaki bizalmas információkat talált Grace 
Darienről egy BlackBerryn, ami nem volt jelszóval levédve, és az 
információ eljutott a szerencsétlen anyához. Scarpetta képtelen 
volt elfelejteni, amit Carley szétkürtölt a hírekben, a sárga taxiról 
szóló hírt, és azt, hogy mindez állítólag kapcsolatba hozza Toni 
Darient és Hannah Starrt; meg a hamis közlést arról, hogy 
megtalálták Hannah oszladozó hajszálát. Persze egy újságíró – 
főleg egy hidegvérű, kétségbeesett újságíró – nagyon szeretne a 
világ Grace Darienjeivel beszélni; és a Scarpetta hiányzó 
okostelefonja miatti lehetséges probléma egyre nagyobbnak tűnt 
az idő múlásával. Scarpetta továbbra is próbálta felidézni azokat 
a neveket és kapcsolatokat, amelyeket elmentett a karrierje 
kezdete óta, először persze csak papíron, aztán elektronikus 
formában, átmásolva egyik telefonról a másikra, ahogy egyre 
fejlettebb készülékeket használt, míg végül ki nem kötött ennél a 
Lucy által ajándékozott BlackBerrrynél. 

Sejtette, hogy több száz név szerepelhet a telefonja 
névjegyzékében, közülük sokan soha többé nem fognak bízni 
benne, ha egy Carley Crispin felhívja a titkos vagy az otthoni 
számukat. Bloomberg polgármester, Kelly főkapitány, dr. Edison, 
számos potentát itthon és külföldön, meg Scarpetta rengeteg 
törvényszéki területen dolgozó kollégája, azonkívül ügyészek és 
védőügyvédek, no meg a családja, a barátai, orvosok, a fogorvos, 
a fodrász, a személyi edző, a házvezetőnő. Azoknak a helyeknek a 
száma is benne volt a telefonjában, ahol vásárolni szokott. Meg 



hogy mit rendelt az Amazonon, a könyvek, amiket olvasott. 
Éttermek elérhetősége. A könyvelőjéé. A pénzügyi tanácsadójáé. 
Minél tovább gondolkodott rajta, a lista egyre hosszabb és 
aggasztóbb lett. Elmentett hangposta-üzenetek, amelyeket ki 
lehetett szövegesen tenni egy képernyőre, és le lehetett játszani 
anélkül, hogy begépelne bárki is egy jelszót; dokumentumok és 
PowerPoint-bemutatók, közöttük grafikus képek, amelyeket 
Scarpetta e-mailekből töltött le – például a Toni Darien-féle 
helyszínen készült fotók. Az a kép is származhatott a telefonjáról, 
amelyet Carley bemutatott az élő műsorban. Aztán Scarpetta 
riadtan gondolt az azonnali üzenetküldő szolgáltatásra, az IM-re, 
ami lehetővé teszi az azonnali kapcsolatfelvételt. 

Scarpetta nem hitt benne, kényszernek érezte, nem pedig 
fejlődésnek. Úgy vélte, valószínűleg ez az egyik 
legszerencsétlenebb és legmeggondolatlanabb fejlesztés a 
történelem során: hogy az emberek apró kis képernyőkön és 
érintőpadokon ügyködnek, pedig ennél sokkal fontosabb 
tevékenységekre kellene figyelniük, mint például az autóvezetés, 
vagy egy forgalmas utcán való átkelés, egy veszélyes gép – repülő 
vagy vonat – irányítása, vágy egy osztályteremben, előadóban 
ülve az előadóra figyelni, nagyviziteket látogatni, vagy elmenni 
egy színházi előadásra, koncertre. Vagy egész egyszerűen a 
másikra figyelni, aki az étteremben veled szemben ül, vagy 
melletted fekszik az ágyban. Nemrég a New York-i intézetben 
rajtakapta az egyik orvosi egyetemistát, hogy egy boncolás alatt 
ilyen üzenteket küldözget, nyomogatja az apró gombokat 
latexkesztyűs ujjaival. Azonnal kirúgta a boncteremből, sőt az 
egész tanfolyamról, és rávette dr. Edisont, hogy tiltson ki minden 
elektronikus eszközt, ne lehessen semmi ilyesmit a várószobán 
túlra behozni. De persze ezt soha nem fogják megtiltani. Már túl 
késő, az olyan lenne, mintha visszaforgatnák az idő kerekét, és 
senki nem lenne hajlandó szót fogadni. 



A zsaruk, az orvoskollégák, a tudósok, a patológusok, az 
antropológusok, a szájsebészek, a törvényszéki régészek, a 
hullakamrában dolgozók, a helyszínelő technikusok, a 
biztonságiak nem fogják kinn hagyni PDA-jukat, az iPhone-
jaikat, BlackBerryjüket, mobiltelefonjaikat és csipogóikat. Annak 
ellenére, hogy ő állandóan figyelmezteti a kollégáit, nehogy 
kiszivárogtassanak valami bizalmas információt az üzenetekkel 
vagy az e-mailekkel vagy – isten őrizz – fényképeket vagy 
videofelvételeket készítsenek ezeknek a kütyüknek a segítségével. 
Persze ennek ellenére néha megtörtént. Még ő is sokkal 
gyakrabban vált a kényelem áldozatává, és inkább SMS-t küldött, 
letöltött egy képet vagy információt, mint ahogy tanácsos lett 
volna. Valahogy sokkal lazábbá vált ezzel kapcsolatban. 
Manapság túlságosan sok időt töltött taxikban és repülőtereken, 
és az információáramlás látszólag soha nem szűnt meg, soha nem 
lehetett szünetet tartani, és szinte soha nem használt 
jelszóvédelmet, mert frusztrált volt, vagy talán csak nem akarta, 
hogy az unokahúga ellenőrzése alatt legyen. 

Scarpetta rákattintott a bejövő levelek mappára. A legutolsó 
e-mail Lucytől érkezett. Csak néhány perccel ezelőtt küldte, és a 
következő provokatív tárgymegjelölést használta; 

 
KÖVESD A KENYÉRMORZSÁKAT 
 

Scarpetta kinyitotta az e-mailt. 
 
Kay néni, mellékelve találsz egy tizenöt másodpercenként frissülő, 
követő-GPS adatnaplót. Csak a számunkra fontos időpontokat és 
helyszíneket küldtem el, kezdve kb. 21.00-tól, amikor letetted a 
kabátodat a sminkszobában, valószínűleg a BlackBerryvel a 
zsebében. Egy kép ezer szónál is többet mond. Nézd végig a 
képeket, és vond le a saját következtetéseidet. Én már megtettem. 
Talán szükségtelen mondanom, örülök, hogy épségben vagy. 
Marino mesélt a FedEx-kalandról. 



 
Az első képen az szerepelt, amit Lucy csak úgy nevezett, hogy „a 
Time Warner Center madártávlatból”. Gyakorlatilag egy légi 
fénykép volt viszonylagosan közelről. Aztán következett egy 
térkép, az utca nevével, valamint a földrajzi szélesség és 
hosszúság megadásával. Kétség sem fért hozzá, hogy a 
BlackBerry a Time Warner Centerben volt este hét harmincötkor, 
amikor Scarpetta megérkezett az északi toronynál lévő 
bejárathoz az 59. utcában. Átjutott a biztonsági ellenőrzésen, 
majd a lifttel felment az ötödik emeletre, végigsétált a folyosón a 
sminkszobáig, és beakasztotta a kabátját a szekrénybe. Ekkor 
csak ő és a sminkes tartózkodott a helyiségben, és lehetetlen volt, 
hogy bárki is belenyúljon a kabátja zsebébe az alatt a 
huszonvalahány perc alatt, amíg a székben ült, csinosítgatták, 
aztán csak ült és várt, nézte Campbell Brownt a tévében, ami 
állandóan be volt kapcsolva. 

Amennyire Scarpetta vissza tudott emlékezni, egy 
hangtechnikus bemikrofonozta fél kilenc körül, ami – most, hogy 
végiggondolta – legalább húsz perccel korábban történt a 
szokásosnál, aztán bevitték a stúdióba, és leültették az asztalhoz. 
Carley Crispin nem jelent meg, csak néhány perccel kilenc előtt, 
leült Scarpettával szemben, egy szívószálon keresztül ivott egy kis 
vizet, váltottak néhány udvarias mondatot, aztán már kezdődött 
is az élő adás. A műsor alatt és addig, míg Scarpetta tizenegy felé 
el nem hagyta az épületet, a BlackBerry helyzete nem változott 
Lucy szerint, egy kikötéssel. 

 
Ha a BB-t ugyanazon a helyszínen valahová máshová vitték, 
mondjuk egy másik szobába vagy egy másik emeletre, akkor a 
hosszúsági és szélességi koordináták nem változnak. Így nem tudom 
megmondani. Csak azt tudom, hogy az épületben volt. 
 



Ezután majdnem tizenegy óra volt, amikor Scarpetta és Carley 
Crispin eljöttek a Time Warner épületéből, és ekkor a BlackBerry 
is eljött onnan. Scarpetta követte az útját a naplóban, a 
diavetítésben, rákattintott egy madártávlatú képre. Ez most a 
Columbus 

Circle-t ábrázolta. Aztán egy újabbra klikkéit, amelyik 
Scarpetta lakásának épületét mutatta a Central Park Westen. Ez 
este tizenegy óra tizenhat perckor készült. Ezen a ponton arra a 
következtetésre lehetett volna jutni, hogy a telefon ekkor is 
Scarpetta zsebében volt, és hogy amit a követőrendszer tizenöt 
másodpercenként lenyomozott és felvett, az Scarpetta saját 
helyzete volt, ahogy hazafelé sétált. De nem lehetett így, mivel 
Benton számos alkalommal próbálta felhívni Scarpettát. Ha a 
telefon ott lett volna Scarpetta kabátzsebében, akkor miért nem 
csengett? Hiszen nem kapcsolta ki. Szinte soha nem kapcsolta ki 
a telefont. 

És Scarpetta rájött, még fontosabb, hogy amikor belépett a 
házába, a telefon nem volt nála. A következő néhány képen egy 
sor légi felvétel, térkép és lakcím volt, amelyek azt a furcsa 
utazást mutatták, amelyet a BlackBerry megtett, kezdve a Time 
Warner Centerbe való visszatéréstől, tovább a Hatodik sugár-
útra. Majd a telefon útja megszakadt a keleti 60. és az 54. utca 
sarkán. Scarpetta kinagyította a légi felvételt, jól megnézte a 
felhőkarcolók között álló szürkés gránitépületek csoportját. Az 
autók, taxik mozdulatlanok voltak a felvételen. Scarpetta 
felismerte távolabb a Modern Művészetek Múzeumát, a Seagram 
épületét, a Szent Tamás-templom neogót templomtornyát. 

Lucy a következő megjegyzést írta. 
 
A keleti 60. utca sarka a Hotel Elysée, ahol a Monkey bár is 
található. „Hivatalosan" nem létezik, csak akkor engednek be, ha 
ismernek. 



Olyan, mint valami magánklub, nagyon exkluzív, nagyon 
Hollywoodos. 
Celebek és játékosok járnak oda. 
 

Lehet, hogy a Monkey bár nyitva van hajnali három óra tizenhét 
perckor? A napló szerint úgy tűnt, hogy Scarpetta BlackBerryje 
most is a keleti 54. utcán lévő címen volt. Scarpetta visszagondolt 
arra, hogy mit mondott Lucy a szélességi és hosszúsági fokokról. 
Lehet, hogy Carley nem a Monkey bárba ment, csak abba az 
épületbe. 

Scarpetta írt egy e-mailt az unokahúgának: 
 
Nyitva van még a bár, vagy lehet, hogy a BlackBerry a hotelben 

van?  
 

Lucy így felelt: 
 
Lehet, hogy a hotelben. Most éppen egy tanút kérdezünk ki,  
különben magam mennék oda. 
 

Scarpetta: 
 
Marino megteheti, hacsak nincsen veled. 
 

Lucy: 
 

Szerintem törölnöm kellene a telefonod adatait. Jó részük megvan 
a szerveren is. Bendben lesz. Marino nincs velem. 
 

Ezzel azt akarta mondani, hogy el tudja érni a távolból is a 
BlackBerry-t, és le tudja törölni a rajta lévő adatok nagy részét és 
a beállításokat – vagyis a gyári beállítások állapotába állítja 
vissza a telefont. Ha az, amit Scarpetta gyanított, igaz, akkor már 
kicsit késő. A BlackBerry az elmúlt hat órában nem volt nála, és 



ha Carley Crispin lopta el, akkor rengeteg ideje volt arra, hogy 
rátegye a kezét a kincset érő különleges adathalmazra. Bizonyára 
már korábban megtette, ez magyarázatot adna a show-műsorban 
felhasznált helyszíni fotóra is. Scarpetta nem volt hajlandó ezt 
megbocsátani, és be akarta bizonyítani a dolgot. 

A következőket írta: 
 
Ne töröld! A BlackBerry, és ami rajta van, bizonyíték. Kérlek, maradj 
továbbra is a dolgon! Hol van Marino? Otthon? 
 

Lucy válasza így szólt: 
 
A telefon nem mozdult arról a helyről az elmúlt három órában. 
Marino a VIFKA-ban van. 
 

Scarpetta erre már nem válaszolt. Nem akarta megemlíteni a 
jelszógondot, a mostani körülmények között semmiképpen sem. 
Lehet, hogy Lucy úgy dönt, hogy mégis törli a BlackBerryt, az ő 
kérése ellenére, mert mostanában úgy tűnt, nincs szüksége 
engedélyre semmihez sem. Scarpetta nagyon megdöbbent azon, 
hogy Lucy mennyire képben van. Scarpetta bizonytalannak 
érezte magát, valami nyugtalanította, de maga sem tudta 
pontosan, hogy mi az. Lucy tudta, hogy hol van a BlackBerry, azt 
is, hogy hol található Marino, és valahogy másféleképpen 
viselkedett mindenkivel, mint korábban. Mit tudhat még az 
unokahúga, és miért akar mindenkiről mindent tudni, vagy 
legalábbis megteremteni a lehetőséget erre? Arra az esetre, ha 
elrabolnának, mondta Lucy korábban, és nem viccelt. Vagy ha 
elveszítenéd a BlackBerrydet. Ha egy taxiban hagynád, én 
megtalálom, magyarázta. 

Mindez nagyon furcsa volt. Scarpetta visszagondolt arra, 
amikor ezek a szuper kütyük megjelentek az életében. Akkor 
csodálkozott, hogy Lucy milyen előrelátó, mennyire meg tudta 



lepni őket az okos és mindent tudó ajándékkal. November utolsó 
szombatjának délutánján történt, Scarpetta jól emlékezett rá. Ő 
és Benton a konditeremben voltak, előre megbeszélték a személyi 
edzővel az időpontot. Aztán a szauna következett, majd korai 
vacsora egy étteremben. Azt követően színházba mentek, a Billy 
Elliotot látták. Megvoltak a bevett szokásaik, és Lucy jól ismerte 
ezeket. 

Tudta, hogy a házukban lévő konditerem az egyik olyan hely, 
ahová soha nem viszik magukkal a telefonjaikat. Szörnyű volt a 
vétel, és különben is, teljesen feleslegesek lettek volna, mert el 
tudták érni őket. A vészhívásokat odakapcsolták a fitneszklub 
recepciós pultjához. Amikor visszatértek a lakásba, már ott 
várták őket az új BlackBerryk, mindkettő köré egy-egy piros 
szalag volt kötve. Ott hevertek az étkezőasztalon, egy kis cetli 
kíséretében, amelyen az állt, hogy Lucy – akinek volt kulcsa a 
lakáshoz – beengedte magát, míg ők nem voltak otthon, és 
átmásolta az adatokat a régi telefonokról az újakra. És a 
használati utasítások. Biztosan valami hasonlót művelt Bergerrel 
és Marinóval is. 

Scarpetta felállt az étkezőasztaltól, és a kezébe vette a vonalas 
telefont.  

– Hotel Elysée, miben segíthetek? – Egy francia akcentussal 
beszélő férfihang szólalt meg a túloldalon.  

– Carley Crispint kérem. 
Hosszú szünet, majd a recepciós így szólt:  
– Asszonyom, azt akarja, hogy csörögjek oda a szobájába? 

Meglehetősen későre jár. 
 



14. 

Lucy végül abbahagyta a gépelést. Nem nézegetett tovább 
térképeket és nem írogatott e-maileket. Olyat fog most mondani, 
amit nem kellene. Berger érezte, hogy ilyesmi jön, de nem tudta 
leállítani.  

– Csak ülök itt, és azon gondolkodom, hogy mit fognak szólni 
a rajongói – közölte Lucy Hap Judd-dal. – Megpróbálok egyikük 
fejével gondolkodni. Van egy filmsztár, akit imádok – most a 
rajongó beszél. És elképzelem, ahogy a bálványom, Hap Judd egy 
latexkesztyűt kondomként használva egy tizenkilenc éves halott 
lány holttestével közösül a hullaház hűtőkamrájában. 

Hap Judd teljesen kába volt, mintha arcul ütötték volna, a 
szája nyitva volt, az arca paprikavörös. Mindjárt felrobban.  

– Lucy, szerintem ideje lenne Jet Rangert kivinni! – szólalt 
meg Berger. 

Az öreg bulldog fenn volt Lucy lakásában. Nem egészen két 
órával ezelőtt volt kinn, elvégezni a szükségét.  

– Még nem kell. – Lucy zöld szeme találkozott Berger 
pillantásával. Makacsság és szemtelenség tükröződött a lány 
tekintetében. Bárki mást Berger azonnal kirúgott volna.  

– Nem kér még egy kis vizet, Hap? – kérdezte Berger. – 
Nekem jól jönne egy diétás Pepsi. – Berger állta Lucy tekintetét. 
Ez nem javaslat volt, hanem parancs. 

Szüksége volt néhány percre, amit egyedül tölthet a tanújával. 
Azt akarta, hogy Lucy vonuljon vissza, hagyja ezt abba. Ez itt egy 
nyomozás, nem autós üldözés. Mi a fene van Lucy-vel? 

Berger folytatta a Judd-dal való párbeszédet. 
– Arról beszéltünk, amit Ericnek mondott. Ő azt állítja, hogy 

maga szexuális utalásokat tett egy lányra, aki nem sokkal 
korábban halt meg a kórházban. 



– Én soha nem mondtam, hogy ilyen undorító dolgot 
csináltam volna! 

– Maga Farrah Lacyről beszélt Ericnek. Azt állította, gyanítja, 
hogy nem helyénvaló viselkedést tanúsítottak a kórházi dolgozók, 
a temetkezési vállalkozó emberei a lány holttestével, és talán más 
holttestekkel szemben – mondta Berger Juddnak, miközben 
Lucy felállt az asztaltól, és elhagyta a helyiséget. – Miért említette 
ezt egy olyan embernek, akit nem is ismert? Talán mert 
iszonyúan szerette volna valakinek elmondani, hogy 
megszabaduljon a bűntudattól. Amikor arról beszélt, hogy mi 
folyik a Park General Kórházban, igazából saját magáról beszélt. 
Arról, amit tett. 

– De ez nem igaz! Ki a fene állítja ezt? – Judd most már 
kiabált. – Pénzről van szó? Az a szemétláda próbál megzsarolni, 
vagy ilyesmi? Vagy ez valami beteges vicc, amit az a kurva Dodié 
Hodge eszelt ki? 

– Senki nem akarja magát megzsarolni. Ez az egész nem a 
pénzről szól, és nem is arról, hogy valaki állítólag becserkészné 
magát, hanem arról, amit maga tett a Park Generálban, mielőtt 
pénze lett volna, és valószínűleg mielőtt reflektorfénybe került 
volna. 

Berger BlackBerryje – amely mellette hevert az asztalon – 
csipogott egyet. Valaki küldött egy e-mailt. 

– Holttestek. Már attól elfog a hányinger, hogy rágondolok – 
mondta Judd. 

– De maga többet tett, mint hogy csak gondolt volna rá, ugye? 
– kezdte Berger. 

– Hogy érti ezt? 
– Majd meglátja! – felelte Berger. 
– Maga egy balekot keres. Az én káromra akar nevet szerezni 

magának. 
Berger nem mondta, hogy ő már nevet szerzett magának, és 

nem volt szüksége egy másodrangú színész segítségére. 



Így szólt: 
– Megismétlem, én az igazságot akarom. Az igazság gyógyító 

hatású. Jobban fogja magát érezni tőle. Az emberek követnek el 
hibákat. 

A férfi megtörölte a szemét, és a lába olyan nagyot rándult, 
félő volt, hogy leesik a székről. Berger nem kedvelte a pasast, de 
saját magát még kevésbé. Emlékeztette magát arra, hogy a férfi 
az oka az egésznek, elkerülhette volna mindezt, ha segít neki, 
amikor először felhívta három héttel korábban. Ha Judd akkor 
beszélt volna vele, ő nem tartotta volna szükségesnek, hogy egy 
olyan teóriával álljon elő, ami szép lassan saját életet kezd élni. 
Lucy tett róla, hogy így legyen. Bergernek sohasem állt 
szándékában, hogy vádat emeljen Hap Judd ellen azért, ami 
állítólag a Park General Kórházban történt, és nem hitt – vagy 
csak kevéssé hitt – abban, hogy Juddot lépre tudja csalni a 
fuvező, Eric nevű ezermester, akit nem ismert, még sose 
találkozott vele. Marino beszélt vele. Eric Marinónak mesélt a 
Park Generálról, és igen, az információ meghökkentő volt, talán 
gyanús is. De Bergert most egy ennél sokkal nagyobb ügy 
érdekelte. 

Hap Judd Hannah Starr nagyra becsült és sikeres pénzügyi 
cégének ügyfele volt, csak ő nem veszítette el a vagyonát, sőt 
semennyit sem bukott azon az ügyleten, amit Berger csak a 
Ponzi-megbízásos csalásnak hívott. Őt megmentette az, hogy 
Hannah szándékosan kivezette a férfi befektetési portfolióját a 
tőzsdepiacról a múlt év augusztus 4-én. Pontosan ugyanezen a 
napon kétmillió dollárt utaltak Judd bankszámlájára. Egy évvel 
korábbi eredeti befektetése a fenti összeg negyede – soha nem 
volt a tőzsdén, hanem egy ingatlankezelő pénzügyi cég, a Bay 
Bridge Fináncé zsebében landolt. Ennek a vezetőjét éppen 
nemrégiben tartóztatta le az FBI csalás bűntette miatt. Hannah 
azt állította, hogy nem tudott semmiről, azt mondta, hogy ő sem 
tudott többet a Bay Bridge Finance Ponzi-csalásáról, mint 



amennyit a jó nevű pénzügyi intézetek és bankok, akik Bemard 
Madoff és az ő fajtájának áldozataivá váltak. Senkiben nem 
merült fel kétség, hogy Hannah-t is rászedték, mint oly sok más 
embert. 

De Berger nem vette be a dolgot. A Hap Judd nevében végzett 
tranzakció időzítése – amelyre sem ő, sem más nem adott 
megbízást Hannah Starrnak – bizonyítékul szolgált arra, hogy a 
nő igenis tudta, mibe megy bele, hogy benne volt a csalásban. Az 
eltűnése óta nyomozás folyt a pénzügyeivel kapcsolatosan, és 
hálaadás előtt egy nappal olyan nyomra bukkantak, amelyek 
bizonyították, hogy Hannah – aki az egyedüli kedvezményezettje 
volt néhai apja, Rupe Starr vagyonának és cégeinek – kreatív 
üzleti fogásokhoz folyamodott, főleg, ami az ügyfeleknek való 
számlázást illette. De ettől még nem mondhatták rá, hogy 
bűnöző. Nem találtak semmiféle nagyobb jelentőségű dolgot, 
egészen addig, míg Lucy a nyomára nem bukkant annak a 
kétmillió dollárnak, amelyet Hap Judd számlájára utaltak. Aztán 
Hannah eltűnése – amiről feltételezték, hogy egy szexuális 
ragadozó műve volt, ebből kifolyólag Berger irodájához tartozott 
–, és az utána folyó nyomozás hirtelen más irányt vett. Berger 
felvette a kapcsolatot az irodájához tartozó, a nyomozati 
osztályon dolgozó más ügyészekkel és elemzőkkel, elsősorban a 
csalásokkal foglalkozó részlegen, és konzultált az FBI-jal is. 

Az övé szigorúan titkos nyomozás volt, amelyről a 
nyilvánosság semmit nem tudhatott, mert nem akarta kikürtölni 
a nagyvilágba, hogy a közhiedelemmel ellentétben Hannah Starr 
nem szexuális indíttatású támadás, nem egy pszichopata áldozata 
lett. És ha egy sárga taxi is tényleg benne volt a dologban, az azt 
jelenthette, hogy egyenesen egy reptérre vitte, ahol aztán Hannah 
felszállt egy magánrepülőre, amelyet előre leszerveztek neki. Meg 
volt rendelve a Gulfstream hálaadás napjára, hogy elrepítse 
Miamiba, aztán a Karib-tengerre, Saint Bárt szigetére. 



És azért nem bukkant fel többé, mert más, titkos tervei voltak. 
Hannah Starr művésze volt a csalásnak, nagy valószínűséggel 
életben volt, és meglógott a rendőrség elől; és pusztán szakmai 
érdekből nem kímélte volna meg Hap Juddot a pénzügyi végtől. 
Valószínűleg beleesett celeb kliensébe, akinek biztosan volt 
fogalma arról, hogy hol is lehet Hannah.  

– Sose képzelné, de Eric kedden reggel felhívta az irodámat, 
kérte az egyik nyomozót a telefonhoz, és elmesélt neki mindent, 
amit maga mondott – közölte Berger Judd-dal. 

Ha Marino megjelent volna ezen a kihallgatáson, most 
kisegíthette volna Bergert. Elismételhette volna, amit Eric 
mondott neki. Berger úgy érezte, hogy elszigetelődött. Lucy nem 
tisztelte többé, és eltitkol előle bizonyos dolgokat, Marino meg 
átkozottul elfoglalt.  

– Ironikus módon nem vagyok benne biztos, hogy Eric 
gyanakodott magára, inkább hencegett azzal, amit tud. 
Dicsekedni akart azzal, hogy egy filmsztárral mászkált, és 
hetvenkedett, hogy vannak információi egy hatalmas botránnyal 
kapcsolatosan; hogy ő lesz a következő Megasztár Amerikában, 
és ott szerepel majd a híradók élén. Úgy tűnik, mostanában 
mindenkinek ez az álma. Ez pedig nagyon sajnálatos magára 
nézve, mert elkezdtünk vizsgálódni Eric sztorijával, a Park 
General-botránnyal kapcsolatosan.  

– Az a kölyök csak egy punk, akinek be nem áll a szája. – Judd 
mostanra kissé lehiggadt, hogy Lucy nem volt a szobában.  

– Ellenőriztük, Hap.  
– Ez négy évvel ezelőtt volt. Valahogy úgy, jó régen, amikor 

még ott dolgoztam.  
– Négy év, ötven év – mondta Berger. – Nem évül el. Bár be 

kell, hogy valljam, eléggé szokatlan jogi kihívással kell maga 
miatt szembenézni New ’Ybrk polgárainak. De persze ha 
belefutunk egy olyan esetbe, amelynek során emberi 



maradványokat gyaláznak meg, általában archeológiái leletről és 
nem nekrofiliáról van szó. 

– Csak szeretné, hogy ez igaz legyen, de nem az – felelte Judd. 
– Esküszöm. Soha nem lennék képes senkit bántani.  

– Nekem elhiheti, senki nem szeretné, hogy egy ilyen dolog 
igaz legyen – válaszolta Berger.  

– Én azért jöttem ide, hogy kisegítsem magukat. – Judd 
remegő képzel megtörölte a szemét. Lehet, hogy csak 
színészkedett, azt akarta, hogy Berger megsajnálja. – És ez a 
másik dolog? Kibaszottul nem igaz, akármit is állít az a fickó!  

– Eric eléggé meggyőző volt. – A fenébe is, ha Marino most itt 
lenne, segíthetne neki! Berger iszonyatosan dühös volt rá. 

– A nyavalyás, kibaszott szemét! Én csak szórakoztam vele, 
miután eljöttünk a bárból. Meggyújtottunk egy spanglit. Csak 
hülyéskedtem azzal a kórházas dologgal. Nagyokat lódítottam. 
Jézusom, miért akarnék én olyasmit csinálni? Nekem nincs 
ilyenre szükségem! Csak beszéltem, füveztem, beszéltem, lehet, 
hogy egy kis Tequila is lecsúszott. Szóval ott iddogálok a bárban, 
és ez a fickó... a kibaszott szemétláda! Ezt kapja az ember, ha 
kedves egy ilyen semmit érő szarjankó rajongóval!  

– Miből gondolja, hogy Eric a rajongója? – kérdezte Berger.  
– Hát odajött hozzám a bárban. Tudja, én elvagyok 

magamban, iszogatok, és odajön, hogy autogramot kérjen. 
Elkövetem azt a hibát, hogy kedves vagyok vele, aztán a 
következő pillanatban már kifelé sétálunk, és rólam kérdezget. 
Egyértelműen azt reméli, hogy buzi vagyok, pedig nem is, soha 
nem is voltam.  

– És Eric az?  
– A Stonewall Innben szokott lógni.  
– Maga is – mondta Berger.  
– Már megmondtam magának, hogy nem vagyok buzi, soha 

nem is voltam. 



– Furcsa, hogy a Stonewallba jár – jegyezte meg Berger. -A 
Stonewall Inn az ország legismertebb melegbárja, igazából ez a 
melegmozgalom fellegvára. Nem igazán jó hely arra, hogy a nem 
melegek ott lődörögjenek.  

– Ha az ember színész, szeret lődörögni mindenféle helyen, 
hogy el tudjon játszani különféle karaktereket. Én afféle beleélős 
színész vagyok, tudja, aki előtte kutatómunkát végez. Ilyen 
helyeken kapok ötleteket, ebből merítek. Arról vagyok híres, hogy 
felgyűröm az ingem ujját, és teszek is valamit az eredményért.  

– És egy bárba megy kutatómunkát végezni?  
– Nekem nem gond, bárhol lóghatok, mert biztos vagyok 

magamban.  
– Na és milyen másfajta kutatásokat végez még, Hap? 

Ismerős a Body Farmon is, Tennesseeben? 
Úgy tűnt, Judd kissé összezavarodott, aztán hitetlenkedni 

látszott.  
– Micsoda? Már az e-mailjeimet is feltörik? 
Berger nem felelt.  
– Rendeltem valamit tőlük. A kutatásaimhoz. Az egyik 

filmben régészt játszom, és egy pestises tömegsírt tárunk fel, 
tudja, a csontvázakat vizsgáljuk. Több száz, több ezer csontvázat. 
De az csak kutatómunka, és próbáltam kideríteni, le tudok-e 
menni Knoxville-be, hogy legyen valami halvány elképzelésem, 
milyen is lehet egy ilyen helyen.  

– Oszladozó holttestek között?  
– Ha így akar fogalmazni, igen, látni kell, érezni kell, hogy el 

tudja az ember hűen játszani. Kíváncsi vagyok, hogy mi történik, 
tudja, mikor egy holttest a földben van, vagy sokáig ott hever 
valahol. Hogyan néz ki, ha már eltelt egy csomó idő. De nem kell 
magyarázkodnom magának, nem magyarázgatom, milyen is a 
színjátszás, nem vagyok köteles az átkozott karrieremről mesélni! 
Nem csináltam semmit. Megsértették a jogaimat, feltörték az e-
mail fiókomat.  



– Nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, hogy 
felnyitottuk az e-mail fiókját.  

– De biztosan ezt tették.  
– Adatokat keres – mondta Berger, és Judd a szemébe nézett, 

vagy máshová, de már nem mérte végig fentről lefelé. Csak akkor 
tette, amikor Lucy is jelen volt. – Számítógépeket kölcsönöz, 
amelyek egy szerverhez vannak kötve, online rendel valamit. 
Csodálatos, milyen sók nyomot hagynak az emberek maguk után. 
Beszéljünk még egy kicsit Ericről – mondta Berger.  

– Az a szemét köcsög!  
– Mondta magának, hogy meleg?  
– Kipécézett magának, oké? Teljesen nyilvánvaló volt, tudja, 

rólam kérdezgetett, a múltamról, és én megemlítettem, hogy már 
nagyon sokféle munkám volt, többek között félállásban technikus 
is voltam egy kórházban. A buzik állandóan megtalálnak – tette 
még hozzá.  

– Maga hozta szóba ezt a kórházi állást, vagy ő?  
– Nem emlékszem, hogy jött elő. Elkezdett kérdezősködni a 

karrieremről, meg arról, hogyan kezdtem, én meg meséltem neki 
a kórházról. Meséltem neki, hogy miféle munkákat végeztem a 
kórházban, mielőtt megtudtam volna élni a színészkedésből. 
Például besegítettem a vérvételnél, mintákat gyűjtöttem, még a 
hullaházban is segédkeztem, felmostam a padlót, be- meg 
kitoltam a halottakat a hűtőkamrából, amire csak szükség volt.  

– Miért? – kérdezte Lucy. Éppen visszatért a diétás Pepsivel.  
– Hogy érti azt, hogy miért? – tekergette Judd a fejét, és 

azonnal megváltozott a viselkedése. Gyűlölte Lucyt. Még csak 
nem is próbálta elrejteni.  

– Miért vállalt el ilyen pocsék melókat? – Lucy kinyitotta a 
dobozt, letette Berger elé, majd leült.  

– Nekem csak főiskolai diplomám van – mondta Judd, és 
nem nézett Lucyre.  



– Miért nem lett modell, vagy ilyesmi, miközben próbált 
színészként befutni? – Lucy ott folytatta, ahol abbahagyta, 
sértegette, kínozta Juddot. 

Berger oda is figyelt, meg nem is, mert részben elvonta a 
figyelmét a BlackBerry jelzése, hogy egy másik SMS érkezett. A 
fenébe, kinek ilyen sürgős hajnali négy órakor? Talán megint 
Marino az. Túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy ide dugja a képét, 
most meg újra félbeszakítja. Vagy valaki más. Lehet, hogy nem is 
ő. Közelebb húzta magához a BlackBerryt, miközben Hap Judd 
tovább beszélt, neki címezve a mondanivalóját. Jobb lesz, ha 
megnézi az üzeneteit, úgyhogy feltűnés nélkül beírta a jelszavát a 
gépbe.  

– Modellkedtem egy darabig. Mindent csináltam, amit csak 
tudtam, csak hogy pénzt szerezzek, és élettapasztalatot – mondta 
a férfi. – Én nem félek a munkától. Nem félek semmitől, kivéve 
attól, ha az emberek átkozott hazugságokat terjesztenek rólam. 

Az első e-mail – amelyet néhány perccel ezelőtt küldtek –
Marinótól jött. 

 
Sürgősen kell egy házkutatási parancs a Dokival kapcsolatos 
incidens miatt 
Nemsokára elküldöm e-mailen 
 

– Nekem nem derogálnak a dolgok – folytatta Judd. – Egyike 
vagyok azoknak az embereknek, akik elfogadják, ami jön. Soha 
nem repült bele a sült galamb a számba. 

Marino azt írta, hogy összerak egy házkutatási parancsot, és 
hamarosan elküldi neki. Aztán Berger dolga lesz, hogy megnézze, 
jó-e, hogy kijavítsa az esetleges helyesírási hibákat, és szerezzen 
egy bírót, akit felhív ezen a késői órán, majd elmegy a házába, és 
aláíratja vele a papírt. Miféle házkutatási parancsról van szó, és 
miért ilyen sürgős? Mi van Scarpettával? Berger azon 



gondolkodott, vajon köze van-e az egésznek ahhoz a gyanús 
csomaghoz, amelyet tegnap este Scarpettáék épületében hagytak.  

– Ezért tudom jól eljátszani a szerepeimet, ezért vagyok 
meggyőző. Mert nem félek, nem tartok sem a kígyóktól, sem a 
rovaroktól – folytatta Judd továbbra is Bergernek címezve, aki 
figyelmesen hallgatta, és közben az e-mailjeivel foglalatoskodott. 

– Úgy értem, meg tudom csinálni azt, amit Gene Simmons, 
beteszek egy füves cigit a számba, és tüzet fújok. Egy csomó 
kaszkadőrmutatványt én csinálok, saját magam. Nem akarok vele 
beszélni! Elmegyek, ha ő is itt van! – Lucyre nézett. 

A második e-mail, amely az imént érkezett, Scarpettától jött. 
 
Tárgy: házkutatási parancs. A tapasztalataim és a képzettségem 
alapján úgy vélem, hogy az ellopott adattároló eszköz utáni 
kutatáshoz kell egy törvényszéki szakértő. 
 

Egyértelmű, hogy Marino és Scarpetta kapcsolatban voltak 
egymással, bár Bergernek fogalma sem volt, hogy milyen ellopott 
eszközről van szó, és miért kell felkutatni. El sem tudta képzelni, 
hogy Scarpetta miért nem Marinónak küldte ezt az instrukciót, 
hogy az belefoglalhassa a törvényszéki szakértő szükségességét a 
kért házkutatási parancs függelékébe. Helyette Scarpetta most 
közvetlenül mondja el Bergernek, hogy egy civilt is akar a 
házkutatáshoz, olyasvalakit, aki ért az adattároló szerkezetekhez, 
mint amilyen egy számítógép is. Berger rájött, hogy Scarpettának 
szüksége van Lucyre, hogy a lány jelen legyen a házkutatáskor, és 
így akarja megkérni Bergert, tegye ezt lehetővé. Valami oknál 
fogva ez fontos volt. 

– Hát az jó kis mutatvány volt, amit a kórház hullaházában 
elővezetett! – közölte Lucy. 

– Én nem vezettem elő semmiféle mutatványt! – Judd 
továbbra is Bergerhez beszélt. – Csak beszéltem a dologról, azt 
gondoltam, hogy ilyesmi folyhat ott, főleg, amikor megjelent a 



temetkezési vállalat is, és mert a lány nagyon csinos volt. Félig 
vicceltem, az az igazság, azért csodálkoztam azon, hogy a 
temetkezési vállalat emberei közül néhányan mibe mentek bele. 
Gyanakodtam néhányukra, akikkel összefutottam. Azt hiszem, az 
emberek mindenre kaphatók, ha megúszhatják. 

– Majd idézem magát – felelte Lucy. – Hap Judd szerint az 
emberek azt tehetik, amit csak akarnak, és megúszhatják. Jó kis 
Yahoo!-főcím. 

– Talán itt lenne az ideje, hogy megmutassuk neki, mit 
találtunk – szólalt meg Berger, majd Juddhoz fordult. – 
Bizonyára hallott már a mesterséges értelemről. Ez még annál is 
fejlettebb. Bizonyára furcsállta, amikor arra kértük, hogy itt 
találkozzon velünk. 

– Itt? – Jucid körbenézett a szobában, teljes értetlenség ült 
Amerika kapitány arcán.  

– Maga mondta meg, hogy mikor, én mondtam, hogy hol. 
Ezen a high-tech, minimalista helyen – közölte Berger. – Látja 
ezeket a számítógépeket? Ez egy törvényszéki számítástechnikai 
nyomozó cég. 

A férfi nem reagált.  
– Ezért választottam ezt a helyet. Tisztázzunk valamit! Lucy a 

nyomozásban részt vevő tanácsadó, akit a kerületi államügyészi 
hivatal kért fel. De ő ennél több. Korábban dolgozott az FBI-nál, 
az ATF-nél, nem is sorolom az életrajzát, mert meglehetősen 
hosszú időt venne igénybe. De amit maga mondott róla, hogy 
nem igazi zsaru, hát az nem egészen helytálló. 

Úgy tűnt, Judd nem érti.  
– Menjünk vissza oda, amikor maga a Park General 

Kórházban dolgozott!  
– Igazán nem nagyon emlékszem – nos, szinte semmire sem, 

nem valami sokra – arról a szituációról.  



– Milyen szituációról? – kérdezte Berger olyan hangsúllyal, 
amit Lucy csak úgy hívott, „a nyugalom tengere”. Csak éppen 
nem bóknak szánta.  

– Arra a lányra.  
– Farrah Lacyre – közölte Berger.  
– Igen, illetve úgy értem, hogy nem. Próbálok... azt akarom 

mondani, hogy már olyan régen volt.  
– Ez a szép a számítógépekben – mondta Berger. – Nekik 

nem számít, milyen régen volt valami. Főleg Lucy 
számítógépeinek nem, annak az ideghálózathoz hasonló 
rendszernek és programnak, amely hasonló az agy működéséhez. 
Hadd frissítsem fel kicsit a memóriáját azokról a régvolt 
napokról a Park General Kórházban. Amikor bement a 
hullaházba, használnia kellett a belépőkártyáját, ugye?  

– Azt hiszem. Úgy értem, ez volt a szokásos rutin.  
– Tehát minden alkalommal, amikor használta a 

belépőkártyáját, a biztonsági kódja bekerült a kórház 
számítógépes rendszerébe.  

– Együtt a biztonsági kamerák által készített felvételekkel – 
tette még hozzá Lucy. – Meg az e-mailjeivel, mert azok is a 
kórház szerverére érkeztek, ami rendszeresen elmenti az 
adatokat. És ez azt jelenti, hogy a mai napig megvannak az 
elektronikus adatok arról, hogy maga mikor és hol volt. És az is, 
amit írt a kórház által magának biztosított számítógépbe. És ha 
onnan egy magán e-mail címre bejelentkezett, nos, hát az is. 
Minden össze van kötve mindennel. Csak azt kell tudni, hogyan 
lehet kinyerni az adatokat. Nem akarom fárasztani a 
számítógépes zsargonnal, de én pont ilyesmivel foglalkozom itt. 
Pontosan olyan módon teremtek kapcsolatokat, ahogy az 
emberek agyában a neuronok is, ebben a pillanatban a magáéban 
is. Bemennek az adatok, kijönnek; a szemének, a kezének 
érzékelő és motorikus idegei jeleket küldenek, s az agy összerakja 
ezeket, hogy meg tudja oldani a problémákat, és elvégezhesse a 



feladatokat. Képek, ötletek, írott szövegek, párbeszédek. És 
forgatókönyvek is persze. Minden összeköttetésben van 
egymással, minták alakulnak ki, amelyeket észlelni lehet, sőt 
meghatározni és megjósolni is. 

– Miféle forgatókönyv? – Hap Judd szája teljesen kiszáradt, 
alig lehetett érteni, amit mondott. – Fogalmam sincs, hogy miről 
beszél! 

Lucy elkezdett gépelni valamit, aztán a távirányítót ráfogta a 
falra szerelt képernyőre. Judd a vizespalackja felé nyúlt, 
ügyetlenül babrált a kupakkal, és nagyot kortyolt a vízből. 

A laposképernyő ablakokra volt osztva, mindegyikben egy-egy 
kép: egy fiatalabb Hap Judd köpenyben besétál a kórház 
hullaházába, kivesz egy latexkesztyűt egy dobozból, kinyitja a 
hűtőkamra acélajtaját; egy újságkép a tizenkilenc éves Farrah 
Lacyről, a rendkívül csinos, világos bőrű afroamerikai lányról, aki 
a pomponlányok egyenruháját viseli, a kezében pomponokat tart, 
és nevet; egy e-mail, egy forgatókönyv egy lapja. 

Lucy rákattintott a forgatókönyv lapjára, és a felnagyított 
szöveg betöltötte az egész képernyőt: 

 
VÁGÁS EGY HÁLÓSZOBABELSŐRE, ÉJSZAKA 
 
Egy csinos nő fekszik az ágyban, a takaró csupasz lábánál 
hever egy csomóban, halottnak tűnik, a két keze 
összekulcsolva hever a mellkasán, a vallásnak megfelelően 
Teljesen meztelen. Egy BETOLAKODÓ – akit nem látunk tisztán 
– közelebb lép, egyre közelebb és közelebb! Megragadja a 
lány bokáját, és lehúzza az ernyedt testet az ágy lábához, 
majd szétfeszíti a lábait. Halljuk, ahogy az övcsatja 
megzörren, miközben a férfi kigombolja a nadrágját. 
BETOLAKODÓ 
Jó hírem van. Nemsokára a mennyekben leszel. És a 
nadrágja a padlóra hull.  



– Honnan szedte ezt? Ki adta magának? Nincs joga ahhoz, hogy 
feltörje az e-mail fiókomat! – kiáltott fel Hap Judd. – És ez nem 
az, amire gondol! Maga becsapott engem! 

Lucy kattintott egyet az egérrel, és a képernyőt egy e-mail 
szövege töltötte be: 

 
Hé, kár a segge miatt. Baszd meg! És nem átvitt értelemben 
gondolom. Hívj, ha kell egy jó kis löket. 
Hap 
 

– Én az italra gondoltam. – Judd beszéde kásás volt. Remegett a 
hangja. – Nem emlékszem, ki... Nézzék, egy italról beszéltem, 
amikor löketet emlegettem. Csak azt kérdeztem valakitől, hogy 
nem akar-e meginni egy italt velem.  

– Nem is tudom – mondta Lucy Bergernek. – Mintha azt 
feltételezné, hogy a „kis löketet” mi másképpen értelmeztük 
volna. Talán a holttestre gondolt? Vigyáznia kellene arra, hogy 
mit és hogyan ír – mondta Lucy a férfinak. – És arra is, amit tesz, 
amit e-mailen elküld, amit SMS-ezik, minden olyasmire, aminek 
köze van a számítógéphez, mert az egy szerverhez van kapcsolva. 
Mint például amilyen a kórház szervere is. De ha akarja, akár 
egész héten itt ülhetünk. Vannak olyan számítógépes 
programjaim, amelyek az elcseszett, hamis életének minden 
egyes darabját képesek összerakni. 

Ez persze csak blöff volt. Még kevés adat állt rendelkezésükre, 
nem sokkal több, mint azok az irományok, amelyeket a kórház 
számítógépein írt, és amelyeket az ottani szerver eltárolt, meg 
néhány kép, amelyet a biztonsági kamerák vettek fel, valamint a 
hullaház naplóbejegyzései arról a kéthetes időszakról, amikor 
Farrah Lacy ott volt a kórházban. Még nem volt idejük átnézni 
mást. Berger attól tartott, há továbbra is halogatja a Hap Judd-
dal való beszélgetést, akkor elszalasztja a jó alkalmat. Ez volt az, 
amit ő „gyors letámadásnak” hívott. De ha korábban 



kényelmetlenül érezte magát emiatt, akkor most kimondottan 
rosszul volt tőle. Kétségei voltak. Nagyon komoly kétségei. 
Ugyanazok, amelyek végig megvoltak benne, csak most sokkal 
erősebben. Lucyé volt a vezető szerep. Ott lebegett előtte egy cél, 
és úgy tűnt, nem nagyon törődik azzal, hogy milyen eszközökkel 
éri el.  

– Nem akarok semmi mást látni! – mondta Judd.  
– Tonnányi anyag van, amit meg lehet nézni. Én már teljesen 

kancsal vagyok tőle. – Lucy kopogni kezdett a mutatóujjával a 
MacBookon. – És minden le van ide töltve. Olyasmik, amikre 
szerintem nem is emlékszik, fogalma sincs róluk. Kíváncsi 
lennék, hogy a zsaruk mit kezdenének vele. Ms. Berger? Mit 
csinálhatnak a rendőrök ezzel?  

– Engem az aggaszt, hogy mi történt akkor, amikor az áldozat 
még életben volt – jegyezte meg Berger, mert ki kellett játszani 
ezt a kártyát. Most már nem hátrálhat meg. – Farrah a halála 
előtti két hetet ott töltötte a kórházban.  

– Egészen pontosan tizenkét napot – mondta Lucy. – Gépek 
tartották életben, soha nem nyerte vissza az eszméletét. És ezek 
közül a napok közül öt során Hap szolgálatban volt a kórházban. 

Bement valaha a lány szobájába, Hap? Talán akkor is 
kiszolgálta magát, amikor Farrah még kómában volt?  

– Maga az, aki beteges, nem én!  
– Miért, maga az?  
– Már mondtam – közölte a férfi Bergerrel. – Azt sem tudom, 

hogy ki ez a lány. 
– Farrah Lacy – ismételte meg a nevét Berger. – A tizenkilenc 

éves pomponlány, akinek a fényképét látta az újságban, a Harlem 
News-ban. Ugyanazt a képet, amelyet az előbb mutattunk 
magának.  

– És ezt a képet maga elküldte önmagának e-mailben – tette 
hozzá Lucy. – De hadd találgassak! Maga erre sem emlékszik. De 
majd én emlékeztetem rá. Elküldte önmagának e-mailen, 



pontosan azon a napon, amikor megjelent az újság online 
verziójában. Elküldte az autóbalesetről szóló cikket is. Ezt 
nagyon érdekesnek találom. 

Kattintott egyet, és a fotó kikerült a falra szerelt képernyőre. A 
Farrah Lacyről készült kép, amelyen a lány a pompon-
egyenruháját viselte. Hap Judd elfordította a tekintetét.  

– Nem tudok semmiféle autóbalesetről.  
– A család éppen jött vissza a Marcus Garvey Emlékparkból, 

Harlemből – mondta Berger. – Gyönyörű vasárnap délután volt 
2004 júliusában. Egy fickó telefonált éppen a mobilján, átment a 
piroson a Lenox sugárúton, és telibe kapta őket.  

– Nem emlékszem – mondta Judd.  
– Farrah olyan fejsérülést szenvedett, amely során az agyat 

nem behatoló jellegű károsodás érte – magyarázta Berger.  
– Nem emlékszem. Csak arra emlékszem, hogy ott volt a 

kórházban.  
– Rendben. Arra emlékszik, hogy Farrah annak a kórháznak a 

betege volt, amelyben maga dolgozott? És az intenzíven feküdt, 
gépekre kötve. Néha maga bement oda, hogy vért vegyen, 
emlékszik még erre? – kérdezte Berger. 

A férfi nem felelt. 
– És az igaz, hogy magáról úgy tartották, hogy ügyesen vesz 

vért? – kérdezte Berger. 
– Még egy kőből is képes volt vért fakasztani – mondta Lucy. 

– Legalábbis az egyik nővér ezt mondta Marinónak. 
– Ki a fene az a Marino? 
Lucynek nem kellett volna Marinót emlegetnie. Nem kellett 

volna Berger egyik nyomozójára utalnia, és senki másra sem, 
akinek köze volt a nyomozáshoz. Ez az ő kiváltsága volt, és nem 
Lucyé. Marino nagy körültekintéssel, telefonon beszélt néhány 
emberrel a kórházban. Kényes volt a helyzet. A potenciális 
elkövető miatt Berger most még jobban érezte, milyen felelősség 
nehezedik rá. De Lucy nem osztozott az aggodalmaiban, úgy tűnt, 



hogy szeretné tönkretenni Hap Juddot. Talán pontosan 
ugyanúgy érzett, ahogy néhány órával korábban azzal a légi 
irányítóval, meg a repülőműszerésszel kapcsolatosan, akiket 
bepanaszolt a repülőtéri központban. Lucy vérre szomjazott, 
talán nem is csak Hap Juddéra, hanem egy csomó más emberére 
is. Bergernek fogalma sem volt róla, hogy miért. Már nem tudta, 
hogy mit gondoljon.  

– Egy csomó ember van, akik a maga kis szituációjának 
néznek utána – mondta Berger Juddnak. – Lucy napok óta 
futtatja mindenféle adatát a gépeken. 

Ez sem volt teljesen igaz. Lucy talán ha egy napot töltött ezzel, 
méghozzá a távolból, Stowe-ból. Amikor Marino elkezdte az 
egész folyamatot, a kórház nagyon készséges volt, tiltakozás 
nélkül elküldött e-mailen bizonyos információkat, és bár ez 
személyes dolog volt, egy korábbi alkalmazottal kapcsolatos eset, 
Marino utalt arra, hogy minél segítőkészebb a kórház, annál 
valószínűbb, hogy az ügyet diszkréten, diplomatikusan meg 
tudják oldani. Bírósági végzések, házkutatási parancsok, egy 
korábbi alkalmazott, aki mára híres lett. Az egész pillanatokon 
belül a média célkeresztjében lesz. De mindez szükségtelén, mert 
az is lehet, hogy nem emelnek senki ellen vádat semmiért, és 
milyen kár lenne ismét kitenni Farrah Lacy családját ilyen 
fájdalomnak. 

És, különben is, milyen sajnálatos, ahogy manapság 
mindenkit beperelnek, mondta Marino, vagy valami hasonlót.  

– Hadd frissítsem fel kicsit az emlékezetét! – szólt Berger Hap 
Juddhoz. – Bement az intenzív osztályra, a Farrah melletti 
helyiségbe 2004. július hatodikán, hogy vért vegyen egy másik 
betegtől, aki meglehetősen idős volt már. Szörnyű vénái voltak, 
így önként jelentkezett a beavatkozás elvégzésére, hiszen maga a 
kőből is tud vért fakasztani.  

– Meg is tudom magának mutatni a beteg kórlapját – szólt 
közbe Lucy. 



Ez egy újabb blöff volt. Lucy semmi, ilyesmivel nem tudott 
volna előállni. A kórház egyik betegéről sem adott át bizalmas 
információt az államügyészi hivatalnak.  

– Meg tudom mutatni a videót, ahogy maga kesztyűs kézzel, a 
kis kocsit tolva bemegy oda. – Lucy hajthatatlan volt. – Elő tudok 
keresni minden olyan szobában készült videót, ahová maga 
valaha betette ott a lábát, többek között Farrah szobájáét is.  

– Ez hazugság, az egész hazugság! Soha nem tettem ilyet! –
Judd teljesen belesüppedt a székébe.  

– Biztos benne, hogy nem ment be a lány szobájába aznap 
éjjel, mikor ott volt az intenzíven? – kérdezte Berger. – Eriknek 
azt mondta, hogy megtette. Azt mondta neki, kíváncsi volt 
Farrah-ra, hogy tényleg olyan csínos-e, meg hogy meztelenül 
akarja látni.  

– Kibaszott hazugság az egész! Az a fickó hazudik!  
– Eskü alatt is ugyanezt fogja vallani a tanúk padján – 

jegyezte meg Berger.  
– Csak járt a szám. Még ha be is mentem, csak néztem, és 

nem csináltam semmit. Nem bántottam senkit.  
– A szexuális indíttatású bűntettek a hatalomról szólnak –

mondta Berger. – Talán maga is ezt a hatalmat érezte, amikor 
megerőszakolt egy magatehetetlen tinédzser lányt, aki 
öntudatlan volt, és soha nem tudta volna elmondani. Ettől 
nagynak és erősnek érezte magát, főleg, hogy színészként csak 
küszködött, alig kapott még aprócska szerepeket is akármilyen 
szappanoperában. Gondolom, elég pocsékul érezte magát a 
bőrében, hogy tűket szúrnak beteg, gyenge emberekbe, meg 
padlót mos, és a nővérek és mindenki más is ugráltatja, mert 
annyira alacsonyan helyezkedik el a ranglétrán.  

– Nem – felelte Hap a fejét rázva. – Nem csináltam ilyesmit! 
Nem tettem semmit.  

– Nos, úgy tűnik, hogy mégis – mondta neki Berger. – 
Továbbra is próbálom felfrissíteni az emlékezetét néhány adattal. 



Július hetedikén benne volt a hírekben, hogy Farrah Lacyt 
lekapcsolják a gépekről. Amikor ez megtörtént, maga önként 
bement a kórházba, pedig nem is volt szolgálatban. A szerződése 
szerint akkor kellett bemennie, amikor berendelték. De a kórház 
nem üzent magának 2004. július hetedikén. Csak felbukkant 
kéretlenül, és magára vállalta, hogy kitakarítja a hullaházat. 
Felmosta a padlót, letisztította a rozsdamentes acélfelületeket. 
Mindezt az egyik biztonsági őrtől tudjuk, aki még most is ott van, 
és történetesen rajta van az egyik videofelvételen, amit 
megmutatunk magának. Farrah meghalt, maga meg egyenesen a 
tízedik emeletre ment, az intenzívre, hogy legurítsa a holttestet a 
hullaházba. Ismerős a történet? 

Judd az asztal acéllapjára bámult, és nem felelt. Nem lehetett 
leolvasni az érzelmeit az arcáról. Talán sokkos állapotban volt. 
De az is lehet, hogy azt latolgatta, mit is mondjon.  

– Farrah Lacy holttestét átszállította, le a hullaházba – 
ismételte meg Berger. – Felvette a kamera. Szeretné látni?  

– Nem úgy van, ahogy állítják. Ez az egész egy nagy 
marhaság! – Judd megdörzsölte az arcát a két kezével.  

– Azonnal megmutatjuk a felvételt. 
Egy klikk az egérrel, aztán egy újabb, és elindult a felvétel: 

Hap Judd, kórházi öltözetben, köpenyben tol egy gurulós 
hordágyat a hullaházba. Megáll a hűtőkamra csukott acélajtaja 
előtt. Odalép egy biztonsági őr, kinyitja az ajtót, leellenőrzi a 
holttestet takaró leplen a cédulát, és így szól:  

– Mit akarnak vele? Agyhalott volt, kihúzták a dugót. 
Mire Hap Judd így szólt:  
– A család akarja. Ne engem kérdezz! Kibaszottul csinos volt. 

Pomponlány. Az álomlány, akit mindenki szívesen vinne el a 
végzős bálba.  

– Ó, tényleg? 
Hap Judd lehúzza a lányról a leplet, felfedve a halott lány 

testét. Majd így szól:     



– Micsoda veszteség. 
Az őr rázza a fejét.  
– Na vigye, van más dolgom is! – Judd pedig begurítja a 

hordágyat a hűtőkamrába, és válaszol valamit, de hogy mit, azt 
nem lehet kivenni. 

Hap Judd nagy csikorgással hátralökte a széket, és felállt.  
– Ügyvédet akarok!  
– Nem segíthetünk – mondta erre Berger. – Nincs 

letartóztatva. Nem olvassuk fel azok jogait, akik le se lettek 
tartóztatva. Ha ügyvédet akar, az a maga dolga. Senki nem 
akadályozza meg ebben. Csak tessék!  

– Ez az egész azért van, hogy letartóztathassanak. Gondolom, 
le is fognak, azért vagyok itt.  

– Most még nem – felelte Berger.  
– Akkor miért vagyok itt?  
– Nincs letartóztatva. Most még nem. Talán később igen, de 

az is lehet, hogy nem. Nem tudom – közölte Berger. – Nem azért 
hívtam ide beszélgetni három héttel ezelőtt.  

– Akkor miért? Mit akarnak?  
– Üljön le! – mondta Berger. 
A férfi visszaült. 
– Nem vádolhatnak meg ilyesmivel. Értik? Nem tehetik! 

Nincs itt valahol egy fegyver? Miért nem lőnek le itt mindjárt? 
~ Két különböző dologról van szó – kezdte Berger. – Először 

is, csak nyomozunk, és talán meg is gyanúsítjuk magát. De az is 
lehet, hogy vádat emelünk. És akkor mi fog történni? Az 
esküdtszéken fog múlni az élete. Másodszor pedig senki nem 
fogja itt magát lelőni.  

– Mondom, nem csináltam semmit azzal a lánnyal! – állította 
Judd. – Nem bántottam!  

– Na és a kesztyű? – kérdezte Lucy élesen.  
– Ezt majd én fogom megkérdezni – közölte Berger Lucyvel. 
Elege volt. Lucynek ezt azonnal abba kell hagynia.  



– Itt én teszek fel kérdéseket! – mondta Berger, és erősen 
Lucy szemébe nézett, míg meg nem elégedett azzal, amit ott 
látott. Lucy most hallgatni fog rá.  

– Az őr azt állítja, hogy ő eljött a hullaházból, egyedül hagyta 
magát Farrah Lacy holttestével. – Berger folytatta a kérdéseit, 
elismételte azokat az információkat, amelyeket Marino 
összegyűjtött, és megpróbált nem gondolni arra, mennyire 
elégedetlen most a férfival. – Azt is elmondta, hogy körülbelül 
húsz perc múlva újra arra járt, és maga éppen elmenőfélben volt. 
Megkérdezte magát, hogy mit csinált eddig a hullaházban, de 
nem kapott erre választ. Arra is emlékezett, hogy magán csak az 
egyik sebészkesztyű volt, és hogy eléggé ki volt fulladva. Hová lett 
a másik kesztyű, Hap? A videón, amelyet az előbb mutattunk, 
még mind a két kesztyűt viselte. Meg tudjuk mutatni magának a 
másik felvételt is, amelyen bemegy a hűtőkamrába, és majdnem 
tizenöt percig bent is marad, miközben az ajtó szélesre van tárva. 
Miért vette le az egyik kesztyűjét? Valamire használta, talán 
valamelyik másik testrészére tette? Esetleg a péniszére?  

– Nem – felelte a férfi, és megrázta a fejét.  
– El akarja majd mondani ezt az esküdtszék tagjainak is? Azt 

akarja, hogy mindenki hallja ezt? 
A férfi az asztalt kezdte bámulni, végighúzva az ujját a fém 

asztallapon, mint amikor egy gyerek az ujjaival fest. Nehezen vett 
levegőt, és az arca vörös volt. 

– Úgy nézem, szeretné maga mögött tudni ezt az egészet – 
mondta Berger.  

– Mondja el, hogy tehetem. – Judd nem nézett fel. 
Bergernek nem állt rendelkezésére DNS. Nem volt szemtanúja 

és más bizonyítéka sem, Judd pedig nem fog vallomást tenni. Az 
ügyésznőnek soha nem lesz több a kezében, mint az előbb 
említett körülmények, amelyek nem voltak többek 
rágalmazásnál. De neki ennyire volt szüksége, hogy megtörje Hap 
Juddot. Amekkora híresség volt, már az is, hogy megvádolta 



ilyesmivel, felért egy bizonyítással. Ha vádat emel ellene egy 
holttest meg-gyalázásáért – mert a nekrofíliát ezen jogalap 
szerint lehetett büntetni –, akkor a férfi élete romba dől, és 
Berger nem vette könnyedén a dolgot. Nem a rosszindulatáról 
volt híres, hogy úgy épített volna fel ügyeket, hogy nem megfelelő 
módon gyűjti be a bizonyítékokat, vagy hogy eljárási hibát követ 
el. Soha nem folyamodott megbocsáthatatlan és túlzó peres 
eljáráshoz, és most sem akarta elkezdeni. És Lucynek sem fogja 
hagyni.  

– Menjünk vissza három hetet, ahhoz az időponthoz, amikor 
felhívtam az ügynökét. Ugye emlékszik, hogy megkapta az 
üzenetemet? – kérdezte Berger. – Az ügynöke azt mondta, hogy 
továbbította önnek.  

– Hogyan hagyhatom magam mögött ezt az egészet? – Judd 
végre Bergerre nézett. Meg akart vele egyezni.  

– Az együttműködés nagyon jó dolog. A kollaborálás – ahogy 
a filmekben is csinálni szokták. Az emberek összedolgoznak. – 
Berger letette a tollat a jegyzettömbjére, és összefonta a két 
karját. – Három héttel ezelőtt, amikor felhívtam az ügynökét, 
nem volt sem együttműködő, sem kollaboráns. Beszélni akartam 
magával, de nem lehetett zavarni. Odaküldhettem volna a 
rendőröket a TriBeCában lévő otthonához, vagy 
kinyomoztathattam volna, hogy hol van L. A.-ben, hogy aztán 
behozassam, de megkíméltem a traumától. Tekintettel voltam 
arra, hogy kicsoda is ön. De most más a helyzet. Szükségem van a 
segítségére, és magának az enyémre. Mert most van egy olyan 
problémája, ami három héttel ezelőtt nem volt. Akkor még nem 
találkozott Erikkel a bárban. Én nem tudtam a Park General 
Kórházról és Farrah Lacyről három héttel ezelőtt. Talán ki 
tudnánk segíteni egymást.  

– Mondja tovább! – Félelem volt Judd szemében.  
– Beszéljünk arról, hogy milyen kapcsolatban volt Hannah 

Starr-ral – mondta Berger. 



A férfi nem reagált. Nem is felelt.  
– Nem tagadhatja le, hogy ismeri Hannah Starrt – mondta 

Berger.  
– Miért akarnám letagadni? – vonta meg a vállát Judd.  
– És egy pillanatig sem gyanította, hogy miatta hívhatom? – 

kérdezte Berger. – Tudja, hogy eltűnt, ugye?  
– Természetesen.  
– És nem ötlött fel...  
– Oké. De igen. De nem akartam róla beszélni, 

magántermészetű dolgok miatt – felelte a férfi. – Az nem lett 
volna igazságos vele szemben, és nem értem, hogy ennek mi köze 
ahhoz, ami vele történt. 

– Tudja, hogy mi történt vele – állította Berger, mintha 
tényleg az lenne az igazság.  

– Nem igazán.  
– De nekem úgy tűnik, hogy igen. 
– Én nem akarok ebbe belekeveredni. Ennek semmi köze 

hozzám – mondta Judd. – A kettőnk kapcsolata senkire nem 
tartozik. De ő megmondhatná, hogy velem nincs semmi baj. Ha 
itt volna, elmondaná, hogy ez az egész Park General-ügy egy nagy 
marhaság. Úgy értem, az olyan emberek, akik ilyesmiket 
művelnek, azért csinálják, mert nem juthatnak élő emberhez, 
nem? Hannah elmesélhetné, hogy nekem nincsenek gondjaim 
ezzel. Nekem nincsenek problémáim a szex terén.  

– Szóval viszonya volt Hannah Starr-ral.  
– Korán abbahagytam. Próbáltam. 
Lucy keményen nézett a férfira.  
– Nem sokkal több, mint egy éve szerződést kötött Hannah 

befektetési cégével – jelentette ki Berger. – Ha akarja, a pontos 
dátumot is megmondhatom. Gondolom, tisztában van vele, hogy 
amiatt rendelkezünk ennyi információval, ami történt. 

– Igen, tudom. Mindenki hallhatta a hírekben – felelte Judd. 
– És most az a másik lány! Az a maratonfutó. Nem emlékszem a 



nevére. És lehet, hogy egy sorozatgyilkos furikázik a városban egy 
sárga taxival. Nem lepne meg. 

– Miből gondolja, hogy Toni Darien maratonfutó volt? 
– Biztosan a tévében hallottam, az interneten láttam, vagy 

valami ilyesmi. 
Berger megpróbált visszaemlékezni, vajon utaltak-e valahol 

Toni Darienre maratonfutóként. Nem rémlett neki, hogy ezt az 
információt kiadták-e a médiának, csak azt, hogy kocogott. 

– Mikor találkozott először Hannah-val? – kérdezte a férfit. 
– A Monkey bárban, ahová sok hollywoodi alak jár. Ott volt 

egy este, és elkezdtünk beszélgetni. Nagyon okos dolgokat 
mondott a pénzzel kapcsolatosan, sok olyasmit, amiről nem is 
tudtam korábban. 

– És tudja, hogy mi történt vele három héttel ezelőtt? – 
kérdezte Berger, és Lucy elkezdett nagyon figyelni. 

– Van elképzelésem. Szerintem valaki csinált vele valamit. 
Tudja, ki tudta akasztani az embereket. 

– Kiket akasztott ki? – kérdezte Berger. 
– Van egy telefonkönyve? Mert jó csomó nevet mondhatnék 

belőle. 
– Egy csomó embert. Szóval azt akarja mondani, hogy 

majdnem mindenkit feldühített, akivel csak találkozott? 
Beleértve engem is. Bevallom. Mindig csak a saját 

elképzeléseit tartotta szem előtt. Mindenben. 
– Úgy beszél róla, mintha tudná, hogy halott, 
– Nem vagyok naiv. A legtöbb ember úgy véli, hogy történt 

vele valami. 
– Úgy tűnik, nem nagyon nyugtalanítja a lehetőség, hogy 

esetleg halott lehet – közölte Berger. 
– Dehogynem. Nagyon is nyugtalanító. Nem gyűlöltem őt. 

Csak belefáradtam abba, hogy állandóan nyomást akart 
gyakorolni rám. Üldözött, a nyomomban volt, hogy őszinte 
legyek. Nem szerette, ha nemet mondtak neki.  



– És miért adta vissza magának a pénzét? A négyszeresét 
annak, amit befektetett? Kétmillió dollárt. Az szép kis kamat egy 
év alatt. 

Újabb vállvonogatás.  
– A piac nagyon változékony volt. A Lehmann-Brothers 

csődbe ment. Felhívott, és azt ajánlotta, hogy vonjam ki a 
befektetéseimet, én meg azt feleltem, ahogy akarod. És meg is 
történt. És aztán, istenuccse, igaza lett! Mindent elveszíthettem 
volna, és még nem keresek milliókat a filmiparban. Még nem 
futottam be teljesen. És amennyim maradt a levonások után, hát 
azt nem akarom elveszíteni.  

– Mikor feküdt le utoljára Hannah-val? – Berger újra 
jegyzetelt, és érezte, hogy Lucy milyen merev mellette, s látta, 
hogyan néz Hap Juddra. 

Gondolkodnia kellett.  
– Oké. Emlékszem. Az után a hívás után. Mondta nekem, 

hogy kivonja a pénzem a piacról, én meg beugorhatnék, és majd 
elmagyarázza, hogy mi a helyzet. De ez csak ürügy volt.  

– Beugorhatna? Hova?  
– Oda, ahol lakik. El is mentem. Egyik dolog hozta magával a 

másikat. Ez volt az utolsó alkalom, hogy láttam. Azt hiszem, 
júliusban. Aztán elmentem Londonba, és különben is, férje van. 
Bobby. Olyan kényelmetlenül éreztem magam, amikor ő is 
otthon volt.  

– Mikor volt otthon? Amikor Hannah kérte magát, hogy 
ugorjon be, vagy mielőtt Londonba távozott volna?  

– Ööö, nem emlékszem, hogy akkor ott volt-e. Az egy óriási 
ház.  

– A Negyedik sugárúton lévő ház.  
– A férje szinte soha nem volt otthon. – Judd nem válaszolt a 

kérdésre. – Állandóan utazgat a magánrepülőin, oda-víssza 
Európába, mindenfelé. Úgy láttam, hogy nagyon sok időt tölt 
Dél-Floridában, benne van a miami élecben, és van is ott valami 



birtokuk az óceán mellett. És van lenn egy Enzója. Az egyik olyan 
Ferrari, amelyik több mint egymillióba kerül. De nem igazán 
ismerem a fickót. Csak néhányszor találkoztam vele.  

– Mikor és hol?  
– Amikor elkezdtem befektetni a cégükön keresztül, kicsit 

több mint egy éve. Meghívtak a házukba. Ott láttam. 
Berger az időpontokon gondolkodott, aztán megint Dodié 

Hodge jutott az eszébe.  
– Hannah volt az, aki a jóshoz irányította magát, ahhoz a 

Dodie Hodge-hoz?  
– Oké, igen. Hannah-nak és Bobbynak is szokott jósolni a 

háznál. Hannah javasolta, hogy beszéljek Dodie-val, de hiba volt. 
Az a nő teljesen őrült. Teljesen rám kattant, azt állította, hogy én 
vagyok a fiának a reinkarnációja, aki még az egyik korábbi 
életében volt a gyereke, még Egyiptomban. És hogy fáraó voltam, 
ő meg az anyám. 

– Tisztázzuk, hogy melyik házról beszélünk. Arról, ahová 
maga szerint az elmúlt júliusban el is látogatott, amikor utoljára 
feküdt le Hannah-val? – kérdezte Berger. 

– Az öreg házáról, amelyik úgy nyolcvan milliót ér, ahol a 
kocsigyűjtemény is van, meg hihetetlen régiségek, szobrok, 
Michelangelo-festmények a falakon és a mennyezeten, freskók 
vagy mik.  

– Kétlem, hogy Michelangelók lennének – közölte szárazon 
Berger. 

– Jó százévesnek is kinéznek, hihetetlen, és akkorák, mint egy 
ház. És Bobby is teli van pénzzel. Úgyhogy ő és Hannah 
üzlettársak voltak. Hannah szokta is mondogatni nekem, hogy 
sose fekszik le a férjével. Egyszer sem. 

Bergernek megint feltűnt, hogy Judd múlt időben beszél 
Hannah-ról. Továbbra is úgy beszélt róla, mintha halott lenne.  

– De az öregnek elege lett abból, hogy csak a kis gazdag 
úrilányt játszotta, azt mondta, meg kell állapodnia valaki mellett, 



hogy ő – mármint az apja – tudja, hogy az üzlet jó kezekbe kerül, 
és tovább virágzik ~ folytatta Judd. – Rupe nem akart úgy a 
lányára hagyni mindent, hogy az csak lébecol az életben, tudják, 
hogy szingliként bulizgat, aztán meg majd hozzámegy egy 
hozományvadászhoz, aki ráteszi a kezét mindenre. így érthetik, 
hogy miért csalta meg Bobbyt. De nem is volt szó megcsalásról, 
hiszen nem is olyan házasságban éltek.  

– Mikor kezdődött a viszonya Hannah-val?  
– Azt hiszem, akkor, ott, amikor először voltam a házban. 

Hadd magyarázzam el! Hannah nagyon barátságosan viselkedett 
velem. Volt egy beltéri úszómedencéjük, egy egész fürdőhely, 
amilyenek Európában vannak. Rajtam kívül volt még ott 
mindenféle fontos ember is, ügyfelek, jövendőbeli ügyfelek, csak 
hogy ússzanak egyet, meg igyanak, vacsorázzanak. Mindenfelé 
szolgák álltak, és Dóm Pérignon pezsgőt kínáltak, hegyekben állt 
a kristály. Mintha csak hétköznapi üdítő lenne. Ott voltam a 
medencében, ő pedig elhalmozott a figyelmével.  

– Akkor kezdett ki magával, amikor először látogatott el 
Hannah apjának a házába múlt augusztusban? 

Lucy összefont karral ült, és Juddra bámult. Nem szólt 
semmit, és nem nézett Bergerre.  

– Magától értetődő volt – közölte Judd.  
– És hol volt Bobby azalatt, míg minden magától értetődő 

volt?  
– Nem tudom. Talán éppen az új Porschéjával villogott. Arra 

határozottan emlékszem. Egy Carerra GT-je volt, vörös. Nem 
látták a képét? Teli voltak vele az újságok. Az az ő kocsija volt. 
Mindenkit megforikáztatott a Negyedik sugárúton. Ha engem 
kérdeznek, szerintem ki kellene kérdezniük Bobbyt. Például hogy 
hol volt, amikor Hannah eltűnt. 

Amikor Hannah eltűnt, akkor Bobby Fuller a Miami Beach 
északi részén lévő lakásban tartózkodott, de ezt Berger nem 
akarta megosztani a férfival.  



– Hol volt a hálaadást megelőző éjszakán? – kérdezte inkább.  
– Én? – Judd majdnem felnevetett. – Most meg azt hiszik, 

hogy én csináltam valamit vele? Az lehetetlen! Én nem bántok 
senkit. Nem jellemző rám. 

Betget megint jegyzetelt valamit. Judd feltételezi, hogy 
Hannah-nak „bántódása” esett.  

– Egy egyszerű kérdést tettem fel – mondta Berger. – Hol volt 
a hálaadást megelőző éjszakán? Szerda volt, november hu-
szonhatodika.  

– Hadd gondolkodjak! – Hap lába megint fel-alá járt. -
Őszintén mondom, hogy nem emlékszem!  

– Három héttel ezelőtt, hálaadás ünnepe volt, és nem 
emlékszik?  

– Várjon egy kicsit! A városban voltam. Aztán másnap 
elrepültem L. A.-be. Szeretek ünnepnapokon repülni, mert akkor 
a repülőterek nem olyan zsúfoltak. A hálaadás napjának reggele 
volt. 

Berger ezt is feljegyezte, aztán odafordult Lucyhez.  
– Ezt majd ellenőrizzük. – Majd ismét Juddhoz beszélt. – 

Emlékszik arra, hogy melyik légitársasággal ment, melyik 
járattal?  

– Az Americannel, dél körül. Nem emlékszem a járat számára. 
Én nem ünneplem a hálaadást, nem érdekel a pulyka meg a 
töltelék, ez az egész. Nekem semmit nem jelent, ezért is kellett 
elgondolkodnom egy kicsit rajta. – A lába eszeveszett 
gyorsasággal járt. – Gondolom, ezt is nagyon gyanúsnak találják.  

– Mit találok gyanúsnak?  
– Hogy Hannah eltűnik, én meg másnap elrepülök innen -

felelte a férfi. 
 



15. 

Marino Crown Vicjét finom sóréteg borította, ami arra 
emlékeztette a férfit, hogy ebben az évszakban az ő bőre is pont 
ilyen száraz és pikkelyes, és neki is, meg az autójának is 
hasonlóképpen megy a sora a New York-i télben. 

Korábban soha nem járt olyan ütött-kopott autóval, amelynek 
az oldalát karcolások és horpadások borítják, az üléshuzat 
elnyűtt, és van egy luk a kocsi belsejének foszladozó 
tetőkárpitján. Ez nem az ő stílusa, és ez állandóan ott motoszkált 
benne, idegesítette és zavarta. Amikor nemrégiben látta 
Scarpettát az otthona előtt, észrevette, hogy a Doki fehér 
kabátjára ráragadt egy kis kosz, amikor nekidörzsölte véletlenül a 
kocsi ajtajának. Most is érte ment, és azt kívánta, bárcsak találna 
útközben egy nyitva tartó autómosót. 

Marino mindig nagyon kényes volt arra, hogy a jármű, amivel 
megy, hogy néz ki – legalábbis kívülről. Lehetett az rendőrkocsi, 
teherautó – vagy akár egy Harley. 

A jármű, amelyen egy férfi harcba indul, mindig tükrözi, hogy 
ki is ő valójában, meg hogy mit gondol magáról – tisztelet a 
kivételnek, ami aztán nem zavarta, míg bizonyos emberek nem 
látták. Saját bevallása szerint is – és ezt a korábbi önpusztító 
hajlamainak tulajdonította – trehány ember volt, főleg a 
Richmondban töltött időszakban. Az általa használt rendőrautó 
belsejét elborította a papír, a piszkos papírpoharak, 
ételcsomagolások, és a hamutartó annyira tele volt, hogy be sem 
tudta csukni. Ruhahalmok, egy csomó válogatott felszerelés, 
bizonyí-tékos zacskók, meg a Winchester Marine vadászpuskája 
hevert hátul, a csomagtartóban. De ma már ez nem így volt. 
Marino megváltozott. 



Abbahagyta az ivást és a cigizést. Korábbi életével teljesen 
szakított, ledózerolta, mint valami régi épületet. A helyébe pedig 
olyasmit épített fel, ami eddig egész jó volt. De a belső naptára és 
órája nem működött, talán soha nem is fog. Nem csak amiatt, 
ahogy eltöltötte – vagy nem töltötte el – az idejét, hanem azért is, 
mert sokkal jobban is kihasználhatná. Ahogy számolgatta, 
naponta három-öt órával több is maradna neki. Papíron is 
kiszámolgatta, mivel Nancy, a terapeutája ezt a feladatot adta 
neki a Massachusetts North Shore rehabilitációs centrumban, 
tavalyelőtt júniusban. Kivonult a kápolna elé a fűre, letelepedett 
egy nyugágyba, ahol érezte a tenger sós illatát és hallotta a 
hullámok csapkodását. Hűvös volt a levegő, a nap sugarai 
melegítették a feje búbját, miközben ott ücsörgött és elvégezte a 
számításokat. Soha nem fogja elfelejteni, micsoda sokk érte. 
Minden egyes cigaretta elszívása nagyjából hét percet vett el az 
életéből, és további két-három percet vett igénybe maga a rituálé, 
hogy eldöntse, hol és mikor gyújtson rá, hogy elővegye a 
csomagot, kiszedje a cigit, meggyújtsa, először beíeslukkoljon egy 
nagyot, aztán továbbszívja, majd eloltsa, eldobja a csikket. Az 
ivás még jobban felemésztette az idejét, hiszen gyakorlatilag vége 
lett a napjának, amikor megkezdődtek az ivással töltött órák.  

– A józanság ott kezdődik, hogy az ember tudja, mit tud és mit 
nem tud megváltoztatni – mondta neki Nancy, a terapeuta, 
amikor Marino elmondta neki, mire jutott a számításokkal. -És, 
Pete, azt már nem tudja megváltoztatni, hogy eddig elvesztegette 
az ébren töltött idejének legalább húsz százalékát egy fél 
évszázadon keresztül. 

Vagy bölcsebben kihasználja az immár húsz százalékkal 
hosszabb napokat, vagy ismét visszatér a régi rossz szokásaihoz -
de ezt nem tehette meg azután, hogy olyan nagy bajt okozott. 

Elkezdett érdeklődni az olvasás iránt, figyelemmel követte a 
legújabb eseményeket, szörfölt a neten, takarított, átrendezett, 
megjavított dolgokat, elzarándokolt a Zabar és a Home Depot 



barkácsáruházakba. És ha nem tudott aludni, akkor bement a 
központba, ivott egy kávét, elvitte Macet sétálni, és kölcsönvette a 
készültségi csoport hatalmas garázsát. Lepukkant szolgálati 
autója lett a következő projektje: saját maga vette kezelésbe, 
ragasztott és festett legjobb tudása szerint, kijárt magának egy 
vadonatúj Code-3 szirénát és egy hűtőrácsot meg tetővillogót. 
Mézesmázos szavakkal kiimádkozta egy rádiókat javító üzlettől, 
hogy állítsák be úgy a Motorola P25-ös mobil rádióját, hogy 
szélesebb frekvenciasávokat tudjon befogni, ne csak a 
rendőrségieket. Saját pénzén vett egy fiókos rendszert a kocsiba, 
hogy rendszerezetten tárolhassa a felszerelést és a készleteit, az 
elemektől kezdve a tartalék lőszerig meg a zsebes táskáig, 
amelyben a személyes használatra szánt Baretta Storm 
kilencmilliméteres karabélyt tartotta, egy esőkabátot, egy 
terepszínű ruhát, védőmellényt és egy tartalék Blackhawk 
bakancsot. 

Marino bekapcsolta az ablaktörlő lapátokat, és kinyomott egy 
jó adag tisztítófolyadékot a szélvédőre, miközben kigurult a One 
Police Plaza Frozen Zone nevű tiltott részéről, ahová csak az arra 
jogosult emberek mehettek be – mint amilyen ő is volt. A barna 
téglaépület legtöbb ablaka sötét volt, főleg a tizennegyedik 
emeleten, ahol a vezérlőközpont található. Itt található a Teddy 
Roosevelt-szoba és a főkapitány irodája, de most már senki nem 
volt benn. Hajnali öt óra is elmúlt, mert eltartott egy darabig, míg 
Marino legépelte a házkutatási parancsot, és elküldte Ber-gernek 
egy levél kíséretében, amelyben megmagyarázta, miért nem 
tudott elmenni Hap Judd kihallgatására. Azt is leírta, reméli, 
hogy minden rendben ment, és hogy sajnálja, hogy nem lehetett 
ott, de most tényleg vészhelyzet van. 

Emlékeztette Bergert arra a bombára, amelyet Scarpettáék 
házában hagytak, és hogy ő most azon aggódik, hogy az 
Orvosszakértői Intézet és talán még az államügyészi hivatal és a 
New York-i rendőrség biztonsága is kockán forog, adatokat 



lophatnak el, mivel eltűnt a Doki BlackBerryje, amely olyan 
bizalmas információkat tartalmaz, amelyek az egész New York-i 
igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás közösségét érinthetik. 
Ez talán egy kissé túlzó megfogalmazás volt, de hát nem jelent 
meg a főnöke előtt, mert Scarpetta volt a fontosabb. Berger majd 
meg fogja vádolni azzal, hogy nincs tisztában azzal, mi fontos, és 
mi nem, és ez már nem az első alkalom lesz. Bacardi is pontosan 
ezt hányta a szemére, szerinte ezért nem jöttek ki egymással. 

A Pearl és a Finest kereszteződésében lelassított a fehér 
őrbódénál. A bent lévő rendőr csak elmosódott alaknak látszott, 
intett neki a homályos üveg mögül. Marinónak eszébe jutott, 
hogy felhívja Bacardít, ahogy régebben is tette, amikor nem 
számított, hány óra van, vagy hogy az éppen mit csinál. A 
kapcsolatuk kezdetén, semmi nem számított alkalmatlannak, 
akkor beszélt a nővel, amikor csak akart, elmesélte neki, hogy 
éppen mi történt, és cserébe megkapta Bacardi élceit, állandó 
megjegyzéseit arról, mennyire hiányzik neki Marino, és hogy 
mikor találkoznak már megint. Szívesen telefonált volna 
Bonnellnek – vagy L. A.-nek, ahogy mostanában hívta –, de most 
még nem tehette meg. Közben ráébredt, mennyire várja már a 
Scarpettával való találkozást, még ha csak munkáról volt is szó. 
Nagyon meglepődött, szinte el sem hitte, amikor a vonal túlsó 
végén ott volt a Doki, és azt mondta, hogy van egy gondja, és 
hogy Marino segítségére van szüksége. Marino nagy 
megelégedéssel nyugtázta, hogy még a nagy ász Benton sem 
mindenható. Benton semmit nem tudott tenni azzal 
kapcsolatban, hogy Carley Crispin ellopta a Doki BlackBerryjét, 
Marino viszont tud. Kisegíti Scarpettát. 

Az öreg Woolworth-épület réztornya boszorkánysüvegként 
nyúlt az éjszakai égbolt felé a Brooklyn Bridge mögött, amelyen 
nem túl nagy, de állandó volt a forgalom, és az általa keltett zaj 
olyan volt, mint valami távoli szél hangja vagy a hullámverés. 
Marino felhangosította a rendőrségi rádióját, belehallgatott a 



diszpécserek és a rendőrök közötti párbeszédekbe, a jellegzetes 
kódolású üzenetváltásokba, a töredezett közleményekbe, amelyek 
egy kívülállónak nem mondtak volna semmit. De Marinónak füle 
volt hozzá, mintha egész életében ezen a nyelven beszélt volna, és 
bármennyire is elfoglalt volt, akkor is kihallotta az egysége 
számát. 

– .. .nyolc-hét-nulla-kettő. 
Mintha csak egy sípot fújtak volna meg. Marino hirtelen éber 

lett. Az ereiben elkezdett száguldani az adrenalin. Hirtelen 
rálépett a gázra, és megragadta a mikrofont. 

– Nulla-kettő, adásban vagyok, K – közölte, de nem mondta 
be a teljes számot, a 8702-t, mert szerette a részleges 
névtelenséget, ha módja volt rá, meg is tartotta. 

– Fel tudna hívni egy számot? 
– Nyugtázom. 
A diszpécser megadott neki egy telefonszámot, Marino pedig 

vezetés közben leírta egy szalvétára. A New York-i szám ismerős 
volt, de mégsem tudta, hogy kié. Felhívta, és az első csengetésre 
felvették. 

– Lanier – közölte egy női hang. 
– Marino nyomozó vagyok a New York-i rendőrségtől. A 

diszpécser az imént adta meg ezt a számot. Engem keres valaki? 
– Közben befordult a Canalra, és elindult a Nyolcadik sugárút 
felé. 

– Marty Lanier különleges ügynök vagyok az FBI-tól – közölte 
a nő. – Köszönöm, hogy visszahívott. 

Majdnem hajnali ötkor kereste? Vajon mi történhetett? 
– Mi történt? – kérdezte Marino, és közben rájött, hogy a 

szám miért volt olyan ismerős. 
A 384-es számok az FBI New York-i irodájának számai voltak, 

és velük nagyon sokszor volt dolga, bár nem ismerte sem Marty 
Lanier-t, sem a telefonszámát. Még soha nem is hallott a nőről, 
és el sem tudta képzelni, miért keresheti ilyen nagyon kora 



reggel. De aztán eszébe jutott. Petrowski küldött néhány fotót az 
FBI-nak abból a felvételből, amelyet a biztonsági kamera 
rögzített, és amelyen a tetovált nyakú férfi volt. Marino várt, hogy 
mit akar Lanier különleges ügynök, aki így szólt:  

– Most jött az infó a VIFKA-tól, amelyben magát adták meg 
kapcsolattartó személynek az egyik adatkérésben. A Central 
Parkban történt incidensről van szó. 

Ez egy kissé felrázta Marinót. A nő pont akkor hívja a gyanús 
csomag miatt, amelyet a Central Park Westen lévő házban 
hagytak, araikor ő éppen Scarpettához igyekszik, hogy felvegye.  

– Oké – mondta. – Mit találtak?  
– A számítógép talált valamit az adatbázisban – felelte a nő. 
Marino remélte, hogy a tetoválás-adatbázisról van szó. Már 

alig várta, hogy megtudjon valamit arról a FedEx-sapkában virító 
szemétládáról, aki otthagyta azt a csomagot a Dokinak.  

– Beszéljünk erről személyesen az irodánkban. Kicsit később, 
ma reggel – mondta Lanier.  

– Később? Azt mondja, hogy van egy találat, de hogy várhat?  
– Addig várni kell, míg a New York-i rendőrség foglalkozik a 

dologgal. – Úgy értette, hogy a FedEx-es csomaggal. A Rodman’s 
Neckben volt elzárva, és egyelőre senki nem tudta, hogy mi van 
benne. – Még nem tudjuk biztosan, hogy történt-e 
bűncselekmény a Central Park West egyben – tette hozzá.  

– Azt akarja ezzel mondani, hogy esetleg máshol történt?  
– Majd beszélünk erről személyesen.  
– Akkor miért hívott fel most, mintha vészhelyzet lenne? –

Marinót rettenetesen irritálta, hogy az FBI-nak azonnal fel kellett 
őt hívnia, mégsem mondják el a részleteket, hanem váratják, 
amíg nem alkalmas nekik egy találkozó megszervezése.  

– Azt hittem, hogy szolgálatban van, hiszen nemrég kaptuk a 
kérést – magyarázta Lanier. – Az adatkérő lapon lévő 
időbélyegző miatt. Azt hittem, hogy éjjeli szolgálatot teljesít 
éppen. 



Imádom, ha titkolózik a bürokrácia – gondolta Marino 
dühösen. Ez nem arról szólt, hogy ő most éjszakai szolgálatban 
van, vagy sem. Ez Lanier-ről szólt. Azért hívta a 384-es számról, 
mert nyilvánvalóan ott ült az FBI-irodában, és ez azt jelentette, 
hogy valami fontos dolog történhetett, ha ebben a korai órában 
bement dolgozni. Valami nagyszabású volt kibontakozóban. Azt 
is éreztette Marínéval, hogy majd ő, Lanier dönti el, hogy ki más 
lehet még ott a megbeszélésen – lefordítva ez azt jelentette, hogy 
a férfi csak akkor tudhat meg bármit is, amikor odaér, akármikor 
is fog megtörténni. És ez nagymértékben függ attól is, hogy a 
New York-i rendőrség bombaszakértői mit állapítanak meg 
Scarpetta csomagjáról.  

– Mi a beosztása az FBI-nál? – Marino úgy érezte, ezt meg 
kell kérdeznie, hiszen a nő szórakozott vele, meg akarja neki 
mondani, hogy mit tegyen. 

– Jelenleg a bankrablással foglalkozó egyesített erőkhöz 
vagyok beosztva. És én vagyok az Erőszakos Bűnügyek Amerikai 
Elemzőközpontjának összekötője – felelte a nő. 

A bankrablással foglalkozó egyesített erők egy gyűjtőrészleg 
volt. Az Egyesült Államok legrégibb taktikai egysége, amelyben 
New York-Í nyomozók és FBI-ügynökök dolgoztak mindenfélén, 
kezdve a bankrablásoktól, emberrablástól egészen a nyílt 
tengeren történő bűntényekig, mint például a kalózkodás vagy a 
tengerjáró hajókon történt nemi bűncselekmények. Marino nem 
szükségszerűen volt meglepve azon, hogy bevonták a 
bankrablással foglalkozó egységet is abba a nyomozásba, amely 
az FBI felségterülete volt. De hogy az EBAE-t is? Illetve annak a 
koordinátorát, aki a viselkedéselemző egység munkatársa. Más 
szóval Quanticót. Hát erre nem számított, a fenébe is! Marty 
Lanier különleges ügynök pontosan ugyanolyan volt, amÜyennek 
Marino egy profilalkotót elképzelt, amilyen Benton is. Marino 
már egy kicsit jobban értette, hogy miért lehetett olyan keveset 



kihúzni a nőből telefonon keresztül. Az FBI valami komoly 
dologban nyomozott. 

– Azt akarja mondani, hogy Quantico is bekapcsolódott a 
Central Park Westen történtekkel kapcsolatos nyomozásba? – 
próbálkozott Marino. 

– Később találkozunk! – A nő csak ennyit felelt, és letette a 
telefont. 

Marino már csak néhány percnyire volt Scarpettáék házától, a 
Nyolcadik sugárút negyvenes számai környékén, a Times Square 
szívében. A kivilágított neonreklámok, műanyag reklámfeliratok, 
grafikák és ragyogó, színes adatkijelzők a VIFKA-ra 
emlékeztették. Sárga taxik jártak az utakon, de nem sok ember 
volt idekinn. Marino azon morfondírozott, mit hoz a mai nap. 
Vajon tényleg pánikba esnek-e az emberek, és nem ülnek taxiba 
Carley Crispin kiszivárogtatása miatt? Kételkedett benne. Ez itt 
New York. A legnagyobb riadalom, amelynek itt szemtanúja volt, 
az nem is szeptember 11. volt, hanem a gazdasági pánik. Ezt látta 
már hónapok óta, a Wall Streeten folyó terrorizmust, a pénzügyi 
veszteségeket és az állandósult félelmet, hogy ez csak még rosz-
szabb lesz. Az emberek úgy vélték, jobban kell tartaniuk attól, ha 
nincs két garasuk se, mint attól, hogy egy állítólagos 
sorozatgyilkos furikázik egy sárga taxiban. Ha valaki le van égve, 
úgysem engedheti meg magának a taxit, és sokkal jobban 
aggódhat azon, hogy az utcára kerül, semmint azon, hogy valaki 
leüti kocogás közben. 

A Columbus Circle-nél, a CNN-kijelzőn már nem volt fenn a 
Scarpettával kapcsolatos hír a Crispin-tudósításból, hanem Pete 
Townshendről és a The Whoról írtak. A vörös betűk virítottak az 
éjszakában. Lehet, hogy az FBI azért hívott össze sürgős 
megbeszélést, mert Scarpetta nyilvánosan tett keresztbe az FBI-
nak, és elavultnak titulálta a profilalkotást. Ha valaki az ő 
státuszában ilyen kijelentésre ragadtatja magát, azt komolyan 
kell venni, és nem lehet csak úgy elmenni mellette. De még ha 



feltételezhetően mondott is ilyesmit, akkor a felvételen kívül 
mondta, és kiragadták a szövegkörnyezetből, vagy nem így 
értette. 

Marino kíváncsi lett volna arra, hogy Scarpetta mit mondott 
valójában, és hogyan értette a dolgot. Aztán úgy döntött, akármit 
is akar az FBI, valószínűleg semmi köze ahhoz, hogy esetleg 
lejáratták. Ez különben sem volt újdonság vagy szokatlan dolog. 
Főleg a rendőrök adtak jócskán az FBI-nak. Leginkább 
féltékenységből. Ha a zsaruk tényleg elhitték volna mindazt, amit 
kritizáltak, akkor nem törték volna kezüket-lábukat, hogy 
bekerüljenek az FBI különleges egységeibe, vagy hogy 
elvégezhessék valamelyik speciális tanfoiyamot Quanticóban. 
Valami másnak kellett történnie, aminek semmi köze sincs a 
rossz hírveréshez. Marino csak egy dologra tudott gondolni: a 
tetoválásról volt szó, és a FedEx-es sapkát viselő emberről. És 
majdnem beleőrült, hogy most várnia kell, míg megtudhatja a 
részleteket. 

Leparkolt egy sárga kocsi mögött. Egy hibridautó volt, a 
legújabb keletű újdonság. New York kezdett zölden gondolkodni. 
Marino kiszállt a piszkos, benzint nyakaló Old Vicjéből, és 
besétált az előtérbe. Scarpetta már ott ült nehéz 
gyapjúkabátjában és csizmában. Olyan reggelhez öltözött, 
amelybe számítása szerint beletartozik a Rodman’s Neckbe tett 
látogatás. Ez a hely pedig a vízparton volt, ahol mindig pokolian 
fújt a szél és hideg volt. Scarpetta vállán ott volt az a fekete 
műanyagtáska, amelyet magával szokott vinni a munkába. 
Rengeteg nélkülözhetetlen dolog sorakozott benne. Kesztyűk, 
cipővédők, kezeslábasok, egy digitális fényképezőgép, az alapvető 
orvosi felszerelés. Ilyen volt az életük, soha nem tudhatták, hol 
kötnek ki, vagy mit találnak. Állandóan az az érzésük volt, hogy 
készen kell állniuk. Scarpetta arcán fáradtság, nyugtalanság ült, 
de mosolygott, mint mindig, amikor megértő volt. Most pedig 
hálás volt Marinónak, hogy eljött érte, hogy kisegítse, és ettől a 



férfi mindjárt jól érezte magát. Scarpetta felállt, odalépett 
Marinóhoz, aztán együtt kisétáltak az épületből, lementek a 
lépcsőkön, és kiértek a sötét utcára.  

– Hol van Benton? – érdeklődött Marino, miközben kinyitotta 
az anyósülés felőli ajtót. – Vigyázz a kabátodra! Nem valami 
tiszta a kocsi. A hó miatt tiszta só és latyak minden, képtelenség 
tisztán tartani. Nem olyan, mint Florida, Dél-Karolina vagy 
Virginia. Hiába találnék egy autómosót, mi értelme volna? Egy 
háztömbbel később már megint úgy nézne ki a kocsi, mintha egy 
mészkőbányán hajtottam volna keresztül. – Megint zavarban 
volt.  

– Én mondtam neki, hogy ne jöjjön – felelte Scarpetta. – Nem 
tud segíteni sem a BlackBerryvel kapcsolatosan, sem pedig 
Rodman’s Neckben. És olyan sok a tennivaló, rengeteg a 
munkája. 

Marino nem kérdezte tovább. Nem mutatta, mennyire boldog, 
hogy Benton nem megy velük, és nem kell elviselnie a 
csipkelődéseit. Benton soha nem viselkedett barátságosan 
Marinóval az alatt a húsz év alatt, mióta ismerték egymást. Soha 
nem voltak haverok, soha nem jártak össze, semmit nem 
csináltak közösen. Nem olyan volt a viszonyuk, mint két zsarué, 
soha nem is volt olyan. Benton nem horgászott, nem tekézett, és 
nem érdekelték a motorok vagy a kocsik. Ok ketten soha nem 
lógtak együtt a bárban, nem tárgyalták meg az ügyeket vagy a 
nőket, ahogy a férfiak egymás közt szokták. Az igazság az, hogy az 
egyetlen dolog, ami Marinóban és Bentonban közös volt, az a 
Doki, és Marino most megpróbált visszaemlékezni arra, hogy 
mikor volt utoljára kettesben Scarpettával. Nagyon jó érzés, hogy 
most az övé. Majd ő megoldja a problémát, Carley Crispin főhet a 
saját levében. 

Scarpetta most is ugyanazt mondta, mint mindig:  
– Kapcsold be a biztonsági övet! 



Marino beindította az autót, és kihúzta az övét. Utálta bekötni 
magát. Egyike volt azoknak a régi szokásainak – mint a 
dohányzás és az ivás, amelyeket elhagyott ugyan, de soha nem 
fogja elfelejteni, és soha nem lesznek ezekkel kapcsolatban jó 
érzései. Na és mi van akkor, ha jobban érzi magát nélküle? Ki 
nem állhatta a biztonsági övét, és ez már nem is fog változni. 
Csak remélni tudta, soha nem kerül olyan helyzetbe, hogy 
sürgősen ki kelljen ugrania a kocsiból, de – a fenébe is! – be van 
kötve az öve, és a végén hullaként végzi. Azon gondolkodott, 
vajon az a különleges egység még mindig járkált-e, hogy 
találomra ellenőrizze a rendőröket, hogy bekötik-e magukat, és 
seggbe rúgják azt, aki nem tette, hogy aztán büntetésképpen hat 
hónapig talpalhasson a flaszteron.  

– Ugyan már! Nagyon is jól tudod, hogy bizonyos esetekben 
ezek az átkozott vackok az ember halálát okozhatják – közölte 
Scarpettával.  

– Milyen vackok? – kérdezte a nő, miközben Marino 
elkanyarodott az épülettől.  

– A biztonsági övék. Tudod, azok a kényszerzubbonyok, 
amelyekről állandóan papolsz, dr. Vészmadár. Na és azok a 
richmondi évek? Ott nem furikáztak ilyen zsarubesúgók, hogy azt 
figyeljék, kit lehet hűvösre tenni azért, mert nem kapcsolta be az 
övét! Senki nem törődött vele, és én soha nem kapcsoltam be. 
Egyetlenegyszer sem. Még akkor sem, amikor beültél a kocsimba, 
és elkezdted a prédikációt arról, hányféleképpen sérülhetek, vagy 
meg is halhatok, ha nem vigyázok. – Marinónak jó hangulatba 
támadt a régi szép napok felelevenítésével, meg hogy Benton 
nélkül, kettesben autózik Scarpettával. ~ Emlékszel, amikor az a 
lövöldözés volt Gilpin Courtban? Ha ott nem tudtam volna 
kiugrani a kocsiból, akkor gondolhatod, mi történt volna!  

– Nem tettél semmiféle önkéntelen kézmozdulatot, hogy 
kioldd az övét, mivel megvolt az a szörnyű szokásod, hogy be se 
kapcsolod. És különben is, ha jól emlékszem, te üldözted azt a 



bizonyos drogdílert, és nem fordítva. Nem hinném, hogy a 
biztonsági övnek bármilyen szerepe lett volna, akár be volt 
kapcsolva, akár nem.  

– A zsaruk hagyományosan nem kötik be magukat, és ennek 
oka van – felelte Marino. – Ha visszamegyünk az időben, a 
zsaruk már a kezdet kezdetén nem kapcsolták be. Nem viselik a 
biztonsági övét, és nem kapcsolják fel a belső világítást. És hogy 
miért? Mert annál, hogy egy szemétláda tüzet nyit rád, miközben 
be vagy kötve a kocsidban, már csak az a rosszabb, hogy ég a 
lámpa, így a fickó ráadásul jobban is lát téged.  

– Ha akarod, megkeresem neked a statisztikákat – mondta 
Scarpetta, és kicsit elhallgatott, hogy kibámuljon az ablakon. – 
Sorolhatnám azt a sok halott embert, akik most is élhetnének, ha 
bekötik a biztonsági övét. Nem hinném, hogy egyetlen példát is 
tudnék hozni arra, hogy valaki azért halt meg, mert be volt 
kapcsolva az öve,  

– Na és mi van akkor, ha lecsúszol a rakpartról, egyenesen 
bele a folyóba?  

– Ha nem vagy bekapcsolva, akkor lehet, hogy bevered a fejed 
a szélvédőbe. Ha elveszíted áz eszméletedet, az nem valami jó 
dolog, ha merülsz lefelé a vízben. Benton kapott egy hívást az 
FBI-tól – tette még hozzá Scarpetta. – Nem tudom, mikor árulja 
el végre valaki, hogy mi folyik itt.  

– Talán Benton tudja, mert én aztán tuti, hogy nem!  
– Hallottál valamit tőlük? – kérdezte, és Marino megérezte, 

hogy Scarpetta szomorú.  
– A legutóbbi tizenöt percben nem, miközben jöttem, hogy 

felvegyelek. Benton mondott valamit? Nem egy Lanier nevű 
nővel beszélt? – Marino közben befordult a Negyedik sugárútra, 
és azonnal eszébe jutott Hannah Starr. 

A Starr-rezidencia nem messze volt onnan, ahová most 
tartottak.  



– Éppen telefonált, amikor eljöttem – mondta Scarpetta. -
Csak annyit tudok, hogy az FBI-jal beszélt.  

– Tehát nem mondott semmit arról, hogy mit akart a nő. -
Marino feltételezte, hogy Marty Lanier hívhatta Bentont, azután, 
hogy vele is beszélt.  

– Nem tudom erre a választ. Telefonált, amikor eljöttem -
ismételte meg Scarpetta. 

Valamiről nem akart beszélni. Talán ő és Benton vitatkoztak 
valamin, vagy csak ideges volt, maga alatt volt az ellopott 
BlackBerry miatt.  

– Nem akarom összekapcsolni a dolgokat – folytatta Marino, 
nem tudván megállni a dolgot –, de miért hívná az FBI Bentont? 
Marty Lanier FBI profilalkotó. Miért hívna fel egy volt profilozót? 

Titokban örömöt szerzett neki, hogy ezt hangosan 
kimondhatta, hogy egy kis horpadást ejthetett Benton fényes 
páncélján. Benton már nem tartozik az FBI-hoz. Még csak nem is 
zsaru.  

– Benton nagyon sok olyan ügyön dolgozik, ami az FBI 
hatáskörébe tartozik – közölte Scarpetta. Ez nem hangzott 
védekezésnek, csendes és higgadt megjegyzés volt. – De persze 
nem tudom. 

– Azt akarod mondani, hogy az FBI kikéri a tanácsait?  
– Néhanapján. 
Marino csalódottan hallotta ezt.  
– Hát ez meglepő. Azt hittem, hogy ő és az FBI gyűlölik 

egymást. – Mintha a cég is egy élő személy volna.  
– Nem azért kérik, mert korábban az FBI-nál dolgozott, 

hanem azért, mert jó nevű törvényszéki pszichológus, és bizonyos 
New York-i – és más – ügyekben fel szokta ajánlani a 
szaktudását, és elmondja a véleményét. 

Scarpetta az anyósülés homályából figyelte Marinót. A 
rongyos belső kárpit csak centiméterekre volt a fejétől. Jó lenne, 



ha Marino rendelne egy kis tisztítóhabot és valami ragasztót, 
hogy rendbe hozza azt az átkozott kárpitot.  

– Csak azt tudom biztosan mondani, hogy az egésznek a 
tetováláshoz van valami köze. – Marino kicsit el akart távolodni a 
Benton-témától. – Amikor a VIFKA-ban voltam, javasoltam, 
hogy kicsit szélesítsük ki a keresést, ha már sikerült felfedeznünk 
a fickó nyakán a tetoválást, a koponyákat, a koporsót. És van 
találat Dodie Hodge-dzsal kapcsolatban is. Amellett, hogy a múlt 
hónapban letartóztatták Detroitban, találtam egy jelentést arról, 
hogy rendzavarás történt egy városi buszjáraton itt New Yorkban, 
amelyet ez a nő követett el, és amelynek során azt mondta 
valakinek, hogy vigye a FedEx-es seggét a pokolba, Nos, 
meglehetősen érdekes, mivel az üdvözlőlap, amelyet Bentonnak 
küldött, az is FedEx-borítékban volt, és a tetoválásos fickó is egy 
FedEx-es csomagot kézbesített nektek, miközben FedEx-es 
sapkát viselt.  

– Nem olyan ez kicsit, mintha azt mondanánk két postai 
küldeményre, hogy azért hasonlóak, mert mind a kettőn bélyegző 
van?  

– Tudom, egy kicsit meredek a dolog – felelte Marino. – De 
nem tehetek róla, muszáj arra gondolnom, hogy van kapcsolat a 
fickó és a között a pszichés beteg között, aki azt a karácsonyi 
üdvözlőlapot küldte, aztán meg felhívott téged az élő adásban. És 
ha tényleg ez a helyzet, akkor kezdhetek aggódni, mert hát – 
milyen meglepő – nem valószínű, hogy a tetovált nyakú fickó 
sikerrel pályázna a jó állampolgár címre, ha benne van az FBI 
adatbázisában, nincs igazam? Azért van ott, mert vagy már volt 
letartóztatva, vagy körözik valamiért, lehet, hogy egy szövetségi 
bűntett miatt. 

Marino lelassított, a Hotel Elysée ott magasodott a baljukon.  
– Hatástalanítottam a jelszót a BlackBerrymen – jegyezte meg 

hirtelen Scarpetta. 



Scarpetta nemigen tett volna ilyet, úgyhogy Marino először 
nem tudta, mit mondjon, aztán rájött, hogy a Doki zavarban van. 
Scarpetta szinte soha nem jött zavarba.  

– Nekem is elegem van abból, hogy állandóan fel kell 
oldanom a zárat. – Marino bizonyos fokig meg tudta ezt érteni. – 
De azt azért semmiféleképpen nem tenném meg, hogy ne védjem 
jelszóval. – Nem akarta, hogy bírálatként hangozzék a dolog, de 
nem volt valami okos dolog, amit Scarpetta művelt. Marino nem 
nagyon tudta elképzelni, hogy a Doki ilyen óvatlan lehetett. – Na 
és mi van vele? 

Marino ideges lett, amikor a Scarpetta és közte lezajlott 
kommunikációra gondolt. E-mailek, SMS-ek, jelentések 
másolatai, a Toni Darien-ügyben készült fotók, többek között 
azok is, amelyeket a lány lakásában készítettek, és az ő 
kommentárjai.  

– Azt akarod mondani, lehet, hogy Carley mindent megnézett, 
ami a BlackBerryden volt? A francba!  

– Neked is van szemüveged – védekezett Scarpetta. – Rajtad 
mindig ott van a szemüveg. Én is használok olvasószemüveget, és 
nem mindig van rajtam. Képzeld el, amikor bent rohangászom az 
épületben, vagy kimegyek, mondjuk, enni egy szendvicset, és 
telefonálni akarok, de nem látom rendesen a billentyűzetet, hogy 
begépeljem azt az átkozott jelszót.  

– Felnagyíthatod a betűméretet. 
– Lucy istenverte ajándéka miatt kilencvenévesnek érzem 

magam. Így hát reaktiváltam a jelszót. Hogy jó ötlet volt-e? Nem. 
De megtettem.  

– Elmondtad már neki?  
– Akartam csinálni valamit az egésszel. De még magam sem 

tudtam, hogy mit. Gondoltam, majd megszokom a telefont, és 
aztán újra aktiválom a jelszót, de már nem került rá sor. Nem, 
nem mondtam még el Lucynek. Le tudna mindent törölni a 
gépről a távolból is, de még nem akarom, hogy megtegye.  



– Nem. Visszakapnád, és semmi nem utalna arra, hogy a tiéd 
volt, csak a szériaszám. Persze még mindig megvádolhatjuk 
Carley-t nagy értékű lopással, mert a BlackBerry értéke több mint 
kétszázötven dollár. De én nagyobb ügyet szeretnék belőle 
csinálni. – Marino gondolkodott egy kicsit rajta. – Ha adatokat is 
lopott róla, akkor több munka van a dologgal. Amennyi minden 
volt a készülékeden, talán személyiséglopást is ráverhetünk, vagy 
vétséget, talán szándékosságot, vagy hogy azt tervezte, az 
Orvosszakértői Intézetből származó információt ad el, hogy 
profitáljon a nyilvánosságra hozatalából. Talán okozhatunk neki 
egy kisebb fajta idégösszeroppanást.  

– Remélem, hogy nem csinál hülyeséget. 
Marino hirtelen nem tudta, kiről beszél a Doki, Carley 

Crispinről vagy Lucyről.  
– Ha nincs semmi adat a telefonodon... – ismételte meg 

Marino.  
– Mondtam Lucynek, hogy ne törölje.  
– Akkor nem is fogja – jegyezte meg Marino. – Lucy 

tapasztalt nyomozó, törvényszéki számítógépes szakember, aki 
korábban FBI-ügynök is volt. Nagyon jól tudja, hogy működik a 
rendszer, és valószínűleg azt is, hogy nem használtad azt az 
átkozott jelszót. Mivel ő hozta létre a hálózatot a szerveren – és 
ne kérd, hogy az ő szakzsargonját használjam arra, mit is csinált 
hogy szívességet tegyen nekünk. Na mindegy, idejön, hogy 
elhozza a házkutatási parancsot. 

Scarpetta rtem szólt semmit.  
– Én csak azt akarom mondani, hogy valószínűleg le tudja 

ellenőrizni, és nagyon is tud a jelszóról – mondta Marino. – 
Tudhatja, hogy nem használtad, nem? Biztos vagyok benne, hogy 
ellenőrzi az ilyesmit.  

– Nem hinném, hogy én vagyok az, akit mostanában 
ellenőrizget – jegyezte meg Scarpetta. 



Marino lassan kezdett rájönni, miért viselkedik úgy Scarpetta, 
mintha nyomasztaná valami; nem csak az bánthatta, hogy 
ellopták az okostelefonját, vagy hogy perlekedett egy kicsit 
Bentonnal. Marino nem tett megjegyzést, és aztán csak ültek a 
férfi ütött-kopott kocsijában New York egyik legszebb hotelje 
előtt, az ajtónálló lesegette őket, nem ment be, nem merte 
otthagyni őket. Egy hotel személyzete felismer egy zsarut.  

– Meg vagyok győződve róla, hogy ellenőriz valakit – szólalt 
meg mégis Scarpetta. – Akkor kezdtem el ezen gondolkodni, 
amikor belenéztem abba a GPS-naplóba, amiről már meséltem 
neked. Ha akarja, Lucy bármelyik pillanatban tudja, hogy éppen 
hol tartózkodunk. És nem hinném, hogy a te vagy az én hollétem 
érdekelné. Vagy Bentoné. Nem hiszem, hogy véletlen volt a 
hirtelen döntés, hogy megajándékoz bennünket ezekkel az okos 
telefonokkal. 

Marinónak már a kocsi kilincsén volt a keze, és nem tudta, 
hogy mit mondjon. Lucy olyan távolinak tűnt mostanában, 
megváltozott, türelmetlen lett és sokszor ingerült, hetek óta 
szinte paranoiás. Jobban kellett volna figyelnie rá. Neki is rá 
kellett volna jönnie az összefüggésre, nem csak Scarpettának. 
Pedig olyan egyértelmű a dolog, és egyre inkább azzá vált, ahogy 
a feltételezés továbbra is ott időzött a sötét, koszos kocsiban. 
Marínóban soha nem merült fel, hogy Lucy esetleg Berger után 
kémkedik. De lehet, hogy azért nem gondolt rá, mert nem akarta 
elhinni. Nem akarta, hogy megint eszébe jusson, mire képes 
Lucy, ha sarokba szorítják, vagy egész egyszerűen úgy érzi, hogy 
igazságot kell szolgáltatnia. Nem akart arra gondolni, hogy a lány 
mit tett a fiával. Rocco rossznak született, megkeményedett szívű 
bűnöző volt, akit nem érdekelt senki. Ha Lucy nem tünteti el, 
akkor valaki más tette volna, ezzel együtt Marino nem akart erre 
gondolni. Nem bírta a gyomra. 

– Jaime csak dolgozik. Nem is értem, hogy Lucy hogyan lehet 
ilyen paranoiás, és azt sem tudom, mi lesz, ha Jaime rájön... nos, 



ha egyáltalán igaz. Remélem, hogy nem. De ismerem Lucyt, és 
érzem, hogy valami nem stimmel már egy ideje. Mindegy, talán 
nem most van az ideje annak, hogy ezt megvitassuk – mondta 
Scarpetta. – Mit fogunk kezdeni Carley Crispinnel?  

– Amikor az egyik állandóan dolgozik, akkor a másik sokszor 
kiakad. Mindenki tisztában van vele, de nem cselekszik helyesen 
– mondta Marino. – Nekem is ugyanilyen gondjaim voltak 
Bacardival.  

– Miért, te is egy WAAS-rendszer vezérelte GPS-szel követted, 
amely az ajándékba kapott okostelefortjába volt beépítve? – 
kérdezte Scarpetta keserűen.  

– Én is olyan vagyok, mint te, Doki. Már többször is 
kísértésbe estem, hogy bedobom ezt az átkozott telefont a tóba – 
mondta Marino komolyan, és sajnálta Scarpettát. – Tudod jól, 
milyen szörnyen gépelek, még egy normális billentyűzeten is. A 
múltkor is fel akartam hangosítani a telefont, és lefényképeztem 
a lábamat.  

– Te akkor sem követnéd nyomon Bacardit egy GPS-szel, ha 
úgy gondolnád, hogy megcsal. Ez nem a mi műfajunk, Marino.  

– Nos, Lucy nem mi vagyunk. Ezzel nem azt mondom, hogy ő 
így tenne. – Marino nem volt biztos a dologban, de Scarpetta 
valószínűleg igen.  

– Te Jaime irodájának dolgozol. Igazából nem is akarnám 
kérdezni, hogy van-e valami alapja... – Scarpetta nem fejezte be a 
mondatot. 

– Nincsen alapja. Bergernek nincs senki más – mondta 
Marino. – Ezt biztosra mondhatom. Ha megcsalná Lucyt, ha 
félrelépne, biztos lehetsz benne, hogy tudnék róla. És ez nem 
azért van, mert nem lenne lehetősége rá. Hidd el nekem, én ezt 
tudom. Remélem, valamiféleképpen kiderül, hogy Lucy nem is 
csinált olyasmit, amit említettél. Nem kémkedik. Ha Jaime rájön, 
akkor nem hagyja annyiban. 

– Miért, te annyiban hagynád? 



– A pokolba is, nem. Ha valakinek gondja van velem, mondja 
meg. Ha valaki azt hiszi, hogy csinálok valamit, közölje. De ne 
adjon nekem ajándékba egy csicsás telefont, hogy aztán 
kémkedhessen utánam. Ez kenyértöréshez vezethet, ha az ember 
addig bízott a másikban. 

– Remélem, hogy erre nem kerül sor – mondta Scarpetta. -
Hogy fogjuk ezt csinálni? Úgy értem, hogyan szállunk szembe 
Carley Crispinnel? 

Kiszálltak a kocsiból. 
– Megmutatom a jelvényemet a recepción, és megszerzem a 

szobaszámát – felelte Marino. – Aztán meglátogatjuk. Csak ne 
szorongasd meg nagyon. Nem akarom, hogy bevigyenek 
tettlegességért. 

– Bárcsak úgy lenne! – felelte Scarpetta. – Nem ismersz 
engem. 

 



16. 

Nem jött válasz a 4l2-es szobából. Marino elkezdett dörömbölni 
az ajtón hatalmas lapátkezével, és Carley Crispint szólongatta.  

– Rendőrség! – kiáltotta. – Nyissa ki! 
Ő és Scarpetta füleltek és vártak a hosszú és elegáns, 

kristálycsillárokkal teli folyosón, amelyen barnás-sárgás Bidzsar 
szőnyegek hevertek.  

– Szól odabenn a tévé – jegyezte meg Marino, közben egyik 
kezével verte az ajtót, a másikban a szerszámosládát tartotta. – 
Kicsit fura, hogy hajnali ötkor tévét néz. Carley? – kiáltott még 
egyszer. – Rendőrség! Nyissa ki! – Intett Scarpettának, hogy 
lépjen félre az ajtóból. – Elfelejthetjük. Nem fogja kinyitni, 
úgyhogy másképp csináljuk. 

Előhúzta a BlackBerryjét a tartóból, begépelte a jelszavát. 
Scarpettának azonnal eszébe jutott, micsoda felfordulást okozott, 
és tudta, a szomorú igazság az, hogy nem is kellene itt állniuk, ha 
Lucy nem tett volna valami meglehetősen szörnyű dolgot. 
Felépített egy szervert, és ravasz módon vett néhány hiper-szuper 
okostelefont. Mindenkit kihasznált és becsapott. Scarpetta 
sajnálta Bergert. Sajnálta önmagát – és mindenkit. Marino 
tárcsázta a névjegykártyán lévő számot, amelyet az éjszakai 
recepciós adott neki néhány perccel korábban, közben ő és 
Scarpetta elsétáltak a lift felé. Ha Carley bent van a szobában, 
nem volna jó, ha hallaná, amit beszélnek.  

– Igen, fel kellene ide jönniük – mondta Marino a telefonba. 
– Nem. Es elég hangosan kopogtam ahhoz, hogy akár egy 
halottat is felébresszek vele. – Szünet, aztán: – Talán, de szól a 
tévé. Tényleg. Jó tudni. – Befejezte a beszélgetést, majd így szólt 
Scarpettához: – Úgy tűnik, mostanában gondjaik voltak azzal, 
hogy a tévé olyan hangosan szól, a vendégek már panaszkodtak.  



– Hát ez eléggé furcsa.  
– Carley nagyothall?  
– Nem tudok róla. Nem hinném. 
Odaértek a folyosó másik végébe, a lifthez. Marino belökte az 

ott lévő ajtót, amely fölött egy világító KIJÁRAT felirat volt.  
– Tehát ha valaki anélkül akarja elhagyni a hotelt, hogy át 

kelljen mennie az előcsarnokon, lemehet a lépcsőn. De ha vissza 
akar jönni, a liftet kell használnia – mondta Marino, miközben 
tartotta az ajtót, és lepillantott a betonlépcsőkbpl álló fordulókra. 
– Az utcáról nem lehet bejönni a lépcsőházba, nyilvánvaló 
biztonsági okok miatt.  

– Azt gondolod, hogy Carley késő éjjel lement itt, úgy ment el 
a hotelből, mert nem akarta, hogy bárki is meglássa? – Scarpetta 
kíváncsi lett volna, hogy miért. 

Carley a tűsarkújában és a szűk szoknyájában nem az a típus 
volt, aki a lépcsővel fárasztaná magát, ha nem muszáj.  

– Nem titkolózott azzal kapcsolatosan, hogy itt lakik – 
mutatott rá Scarpetta. – És ezt is furcsának találom. Ha tudnád, 
hogy itt van, vagy úgy vélnéd, hogy itt lehet – ahogy én is –, egész 
egyszerűen csak fel kellene hívnod a hotelt, és megkérni őket, 
hogy kapcsoljanak fel a szobájába. A legtöbb ismert embert nem 
vezetik be a vendégkönyvbe, nehogy valaki háborgathassa őket. 
Ez a hotel különösen hozzászokhatott már a híres vendégekhez. 
Már a húszas években nevezetes volt arról, hogy ide jártak a 
gazdagok és híresek.  

– Mint például kicsodák? – kérdezte Marino, és letette a ládát 
a szőnyegre. 

Scarpetta azt felelte, hogy hirtelen nem tudja, csak arra 
emlékszik, hogy Tennessee Williams az Elysée Hotelben halt meg 
1983-ban, megfulladt egy kupaktóL 

– Te tudod, ki halt meg itt – mondta Marino. – De Carley 
nem olyan híres. Én nem venném fel a Na-Ki-Aludt-Itt vagy a 
Na-Ki-Halt-Meg-Itt listára. Ő nem egy Diane Sawyer vagy egy 



Anna Nicole Smith, és kétlem, hogy bárki is felismerné, ha 
végigsétál az utcán. Ki kell találnom, hogy lenne a legjobb ezt az 
egészet megcsinálni. 

Gondolkodott egy kicsit, nekidőlt a falnak. Most is ugyanazt a 
ruhát viselte, amelyben Scarpetta legutoljára látta körülbelül hat 
órával ezelőtt. Az állán már kiütközött a borosta.  

– Berger azt mondta, hogy nem kell két óra neki, hogy 
házkutatási parancsot szerezzen. – Rápillantott az órájára. – 
Majdnem egy órával ezelőtt beszéltem vele. Tehát talán még egy 
óra, és ideér Lucy, kezében a papírral. De én nem várok addig. 
Bemegyünk. Megtaláljuk a BlackBerrydet, és visszaszerezzük. És 
ki túrija, mi lesz még odabenn. – Végigpillantott a kihalt 
folyosón. Felsoroltam a szükséges tényeket a kérelemben, 
mindent, amit csak tudtam. Digitális tárolás, digitális média, 
merevlemezek, pen drive-ok, dokumentumok, e-mailek, 
telefonszámok. Arra gondoltam, hogy Carley minden adatot 
letölthetett, ami a BlackBerryden volt, kinyomtathatta, vagy 
átmásolhatta egy számítógépre. Semmit sem szeretek jobban, 
mint lopni egy szaglászó firkásztól. És örülök, hogy Bergernek 
eszébe jutott Lucy. Ha én nem találok valamit, biztos, hogy Lucy 
majd fog. 

De nem Berger volt az, akinek Lucy az eszébe jutott, hanem 
Scarpetta, akit jelen pillanatban kevésbé érdekelt az unokahúga 
segítsége, mint inkább az, hogy találkozzon vele. Beszélniük kell. 
Az nem várhat. Miután Scarpetta elküldte az e-mailt Bergernek, 
amelyben javasolta, hogy tegyék még bele azt a kitételt, hogy egy 
civil is jogszerűen legyen jelen Carley szobájának átkutatáskor, 
Scarpetta beszélt Bentonnal. Leült mellé, megérintette a karját, 
és felébresztette azzal, hogy ő most elmegy egy helyszínre 
Marinóval, valószínűleg egész reggel ott lesz, és hogy van egy 
fontos személyes ügy, amelyet el kell intéznie, magyarázta, Jobb 
lenne, ha Benton nem jönne most velük, mondta neki, mielőtt az 



előhozhatta volna, hogy elkíséri, aztán megszólalt Benton 
telefonja. Az FBI hívta. 

Kinyílt a lift ajtaja, és megjelent Curtis, a Hotel Elysée éjszakai 
recepciósa, egy középkorú, bajszos férfi, kifogástalan sötét színű 
öltönyben. Visszament velük a folyosó végére, ő is próbálta a 4l2-
es szobát, kopogott és nyomta a csengőt, és ő is látta, hogy ég a 
’Ne zavarjanak’-lámpa. Még megjegyezte, hogy a legtöbb esetben 
ezt égve hagyják a vendégek, aztán kinyitotta az ajtót, bedugta a 
fejét, bekiáltott, hogy helló, helló, csak azután lépett hátra a 
folyosóra, mert Marino arra kérte, hogy ott várjon, majd 
Scarpettával együtt beléptek a szobába, és becsukták maguk 
mögött az ajtót. Úgy tűnt, senki nincs otthon, semmi hang nem 
hallatszott. Be volt kapcsolva a falra erősített téve, a CNN-re volt 
állítva, és a hangerő halk volt.  

– Neked nem kellene itt lenned – közölte Marino 
Scarpettával. – De mivel ezek a BlackBerryk olyan elterjedtek, 
szükségem van rád, hogy azonosíthasd a készüléket. Én ezt 
fogom mondani, és ragaszkodom majd ehhez. 

Az ajtón belül álltak, és körülnéztek a luxuslakosztályban, 
ahol valaki nagyon nemtörődöm módon lakott, egy olyan ember, 
aki valószínűleg antiszociális és depressziós, és aki egyedül élt itt. 
A nagyméretű ágy nem volt bevetve, és teli volt szórva újságokkal 
és férfiruhával. Az éjjeliszekrényen üres vizespalackok és 
kávéscsészék sorakoztak. Az ágytól balra egy ívelt komód állt, 
mögötte az ablak, amelyen be volt húzva á függöny. Jobbra tőle 
volt a nappalirész: két kék kárpittal borított, magas támlás 
karosszék, rajtuk halomban könyvek és papírok; egy mahagóni 
kisasztal, rajta egy laptop meg egy kisebbfajta nyomtató, és egy 
halom papír tetején jól láthatóan ott hevert egy érintőképernyős 
szerkezet, egy BlackBerry, szürke, gumiszerű védőtokban. 
Mellette egy műanyag belépőkártya.  

– Ez az? – kérdezte Marino.  



– Úgy néz ki – felelte Scarpetta. – Az enyémnek is szürke a 
tokja. 

Marino kinyitotta a szerszámostáskát, felhúzott egy pár 
sebészkesztyűt, és átnyújtott egyet a nőnek is.  

– Nem mintha bármi olyasmit tennénk, amit nem kellene, de 
én az ilyet hívom elővigyázatot igénylő körülménynek. 

Valószínűleg nem így volt a dolog. Scarpetta nem tapasztalt 
semmi arra utaló jelet, hogy valaki megpróbálna elmenekülni 
vagy eltüntetni bármiféle bizonyítékot. A bizonyíték ott hevert az 
orruk ellőtt, és senki más nem volt a szobában, csak ők ketten. 

– Remélem, nem kell emlékeztetnem rá, hogy vigyázz a tiltott 
gyümölccsel! – Arra utalt, hogy elfogadhatatlan volna, ha egy 
jogosulatlan és szükségtelen házkutatás során szereznék meg a 
bizonyítékot. Nem is húzta fel a kesztyűt.  

– Á, nem! Nekem ott van Berger, hogy emlékeztessen rá. 
Remélhetőleg mostanra már kirángatta kedvenc bíróját az 
ágyból. Fable bírót. Micsoda név! A maga szemében legenda. 
Telefonon kihangosítva átbeszéltük az egészet, miközben ott volt 
egy detektív is, akit tanúnak hívott oda, és aki írásbeli eskü alatt 
vallja majd, hogy a kérelem rendben volt. Ez az egész dupla 
hallomáson alapuló dolog egy kicsit bonyolult, de nem lesz gond. 
A lényeg az, hogy Berger nem vállal kockázatot az esküvel 
megerősített írásbeli nyilatkozatokkal, és kerüli, hogy ő maga 
ilyet tegyen. De engem nem érdekel, hogy kinek a parancsa, vagy 
hogy miért állították ki. Remélem, Lucy hamarosan megérkezik. 

Odasétált a BlackBerryhez, és felemelte a gumiborítású 
szélénél fogva.  

– Egyedül csak a kijelzőről lehetne ujjlenyomatot venni, de 
azt nem akarom megérinteni, mielőtt beszórnánk a porral – 
közölte. – Aztán megnézzük, nincs-e rajta DNS. 

Leguggolt a láda mellé, előszedett valami fekete port és egy 
szénszálas ecsetet, Scarpetta pedig az ágyon heverő férfiruhákra 
összpontosított. Ahogy közelebb lépett, avas szag csapta meg az 



orrát. Felfigyelt arra, hogy az újságok az elmúlt néhány napból 
valók, a The New York Times és The Wall Street Journal 
példányai voltak. Scarpetta eltöprengett azon a fekete, kinyitható 
Motorola telefonon, amely az egyik párnán hevert. Az összegyűrt 
ágyneműn egy piszkos khakinadrág, egy kék-fehér Oxford-
mintás ing, egy csomó zoknipár, egy világoskék pizsama és 
néhány, sárga foltokkal tarkított férfialsó hevert. A ruhák 
látszólag nem voltak kimosva már jó ideje, valaki nap nap után 
hordta, és nem küldte el őket a mosodába. Ezek nem lehettek 
Carley ruhái, és Scarpetta a szobában nem is látott semmi olyat, 
ami a nőre utalt volna. Ha nem lett volna itt a BlackBerry, senki 
nem mondta volna, hogy ez Carley szobája. 

Scarpetta belenézett a papírkosarakba, de nem túrt beléjük, 
nem ürítette ki őket a padlóra. Összegyűrt papírdarabok, 
zsebkendők, még több újság. Elsétált a fürdőszoba felé, és csak az 
ajtóban állt meg. A mosdókagyló, a körülötte lévő márvány és a 
márványpadló levágott hajszálakkal volt tele, különböző 
hosszúságú szürkülő hajjal, a hét-nyolc centistől az egészen 
apróig. Egy törülközőn ott volt az olló is, meg egy borotva, egy 
Gillette borotválkozóhab, amelyet a Walgreensből szereztek be, 
és egy másik nyitókártya, valamint egy ódivatú, fekete keretes 
szemüveg. 

A toalettasztalon csak egy fogkefe és egy tubus szinte teljesen 
elhasznált Sensodyne fogkrém hevert, és egy tisztítókészlet meg 
egy fülpiszkáló. Egy ezüstszínű Siemens töltőben egy Siemens 
Modon 700-as hallókészülék két füldugója töltődött. Testszí-
nűek voltak, az a fajta, amit teljesen elrejt a fülkagyló. De a 
hozzávaló távirányítót nem találta. Visszasétált a szobába, 
óvatosan, hogy ne érjen hozzá semmihez, ne mozdítson el 
semmit. Ellenállt a kísértésnek, hogy kinyitogassa a szekrényeket 
és a fiókokat.  

– Valaki itt enyhén vagy számottevően nagyothall – jegyezte 
meg Scarpetta, miközben Marino próbálta levenni a 



BlackBerryről az ujjlenyomatokat. – Találtam egy 
hallókészüléket, a legmodernebb fajtát. Háttérzajszűrővel, 
feedbackblokkolóval, Bluetoothszal. Össze lehet kapcsolni a 
mobiltelefonnal. Valahol kell lennie egy távirányítónak. – 
Körbesétált, de nem találta sehol. – Azzal lehet felhangosítani, 
megnézni, mikor merül le, meg ilyesmi. Az emberek általában a 
zsebükben vagy a tárcájukban hordják. Lehet, hogy a tulaj 
magával vitte, de a hallókészülék nincs a fülében. És ennek így 
nem sok értelme van, vagy inkább azt mondanám, hogy nem túl 
biztató.  

– Én viszont találtam néhány jó ujjlenyomatot – közölte 
Marino, gyengéden rányomva a szalagot egy fehér lapra. – 
Fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Kinek van hallókészüléke?  

– Annak a férfinak, aki leborotválta a haját és a szakállát a 
fürdőszobában – felelte Scarpetta, miközben kinyitotta a bejárati 
ajtót, és kilépett a folyosóra, ahol idegesen, feszülten várt rájuk 
Curtis.  

– Nem akarok olyasmit kérdezni, ami nem rám tartozik, de 
nem értem igazán, hogy mi történik – szólt oda Scarpettának az 
éjszakai recepciós.  

– Hadd tegyek fel magának néhány kérdést! – felelte 
válaszképpen Scarpetta. – Azt mondta, hogy éjfélkor állt 
szolgálatba. 

– Igen, éjféltől reggel nyolcig dolgozom – mondta Curtis. -
Nem láttam a hölgyet, mióta itt vagyok. Azt mondhatom, hogy 
még soha nem találkoztam vele, ahogy nemrégiben említettem is. 
Ms. Crispin októberben jelentkezett be a hotelbe, valószínűleg 
azért, mert kellett neki egy hely itt a városban. Elhiszem, mivel 
ott van az a műsora. Nem mintha rám tartozna, miért tette, de 
nekem ezt mondták. Az az igazság, hogy nagyon ritkán használja 
ő maga a szobát, és az úriember, aki a barátja, nem szereti, ha 
zavarják. 

Scarpetta ezt várta. 



– Nem tudja az úriember nevét, vagy azt, hogy hol lehet most?  
– Attól tartok, sajnos nem. Soha nem találkoztam vele, 

merthogy éjszakás vagyok.  
– Idősebb férfi őszülő hajjal és szakállal?  
– Soha nem láttam, nem tudom, hogy néz ki. De azt mondták, 

hogy gyakran szerepel Ms. Crispin műsorában. Nem tudom a 
nevét, és nem tudok semmit sem mondani róla, hacsak azt nem, 
hogy meglehetősen magának való. Nem kellene ilyesmit 
kijelentenem, de egy kicsit furcsa. Soha nem beszél senkivel. 
Elmegy, élelmiszert vesz, hazahozza, és a szemeteszsákokat az 
ajtón kívül hagyja. Nem használja a szobaszervizt vagy a telefont, 
és nem kér takarítást. Senki nincs a szobában? – Be-belesett a 
412-es szoba résnyire nyitva maradt ajtaján.  

– Dr. Agee – közölte Scarpetta. – A törvényszéki pszichiáter, 
Warner Agee. Gyakori vendég Carley Crispin show-jában.  

– Nem nézem.  
– Ő az egyetlen gyakori vendég, aki eszembe jut, és ráadásul 

majdnem süket, és ősz haja meg szakálla van.  
– Nem tudom. Én csak annyit tudok, amennyit az előbb 

elmondtam önnek. Mi nem kémkedünk a vendégek után. Az 
egyedüli kellemetlenség a szobában tartózkodó vendéggel 
kapcsolatosan a zaj. Tegnap éjjel például megint panaszkodott a 
többi vendég, hogy nagyon hangosan szól a tévé. Én azért tudom, 
mert ott várt a papír, hogy többen is felhívták a recepciót még 
korábban este, és panaszt tettek miatta.  

– Mennyire kora este?  
– Fél kilenc-háromnegyed kilenc táján. 
Scarpetta akkor a CNN-ben volt, és Carley is. Warner Agee 

pedig a hotelszobában, és olyan hangosan hallgatta a tévét, hogy 
panaszt tettek a szomszédok. A tévé akkor is be volt kapcsolva, 
mikor Scarpetta és Marino beléptek nemrég a lakosztályba, és a 
CNN ment ugyan, de a készülék le volt halkítva. Scarpetta maga 
elé képzelte Ageet, ahogy tegnap este a rendetlen ágyon ücsörög, 



és a Crispin-tudósítást nézi. Ha senki nem panaszkodott fél 
kilenc-háromnegyed kilenc után, és a tévé ment, akkor a férfi 
bizonyára lehalkította a készüléket. Lehet, hogy betette a halló-
készüléket. De aztán mi történt? Megint kivette a füldugókat, 
aztán megborotválkozott, és elment?  

– Ha valaki telefonált, és Carley Crispint kérte, nem 
feltétlenül tudták, hogy itthon van-e, vagy nincs – mondta 
Scarpetta Curtisnek. – Csak annyit tudnak, hogy saját néven 
bejelentkezett vendégük, és ez jelenik meg a számítógépen is a 
recepción, ha valaki tudni akarja. A saját nevén bérel egy szobát, 
de abban az egyik barátja lakik. Minden látszat szerint dr. Agee 
az. Csak biztos akarok lenni abban, hogy jól értem-e.  

– Igen, így van. Feltéve, ha igaza van a férfi kilétét illetően.  
– Ki fizet a szobáért?  
– Nem kellene...  
– A férfi, aki a szobában volt, dr. Agee, most nincs itt. 

Aggódom – közölte Scarpetta. – Számos dolog miatt is. Nincs 
ötletük, hogy hol lehet? Hallássérült, és úgy néz ki, hogy nem 
vitte magával a hallókészülékét. 

– Nem, én nem láttam elmenni. Ez a legnyugtalanítóbb. 
Gondolom, ez megmagyarázza, miért olyan hangos a tévé néha.  

– Lehet, hogy a lépcsőn jött le, úgy hagyta el az épületet. 
Cúrtis végignézett a folyosón, amelynek a végén ott virított a 

KIJÁRAT jelzés. 
– Ez eléggé furcsa. Mit gondolnak, mire bukkannak odabenn? 

– Visszapillantott a 412-es szobába. 
Scarpetta nem óhajtott semmiféle információval szolgálni. Ha 

Lucy megérkezik a házkutatási engedéllyel, fogja a példányát, és 
akkor majd lesz ötlete, hogy mit keressenek.  

– És ha a lépcsőn keresztül ment el, akkor senki nem látta, 
ugye? – folytatta Scarpetta. – Az ajtónállók késő éjjel nem állnak 
kinn a járdán, főleg, ha ilyen hideg van. Ki fizeti a szobaszámlát? 
– kérdezte újra.  



– Ms. Crispin. Tegnap este megjött, megállt a pultnál 
körülbelül háromnegyed tizenkettőkor. Persze nem én voltam 
ott. Néhány perccel később érkeztem.  

– De miért ment oda a recepcióhoz, ha október óta vendég itt? 
– kérdezte Scarpetta. – Miért nem ment fel egyenesen a 
szobájába?  

– A hotel mágneses nyitókártyákat használ – felelte Curtis. – 
Bizonyára önnel is előfordult már, hogy egy darabig nem 
használta a kártyát, és aztán az nem működött. Ha új kulcsokat 
csinálunk, annak nyoma van a számítógépen, és szerepel rajta a 
dátum is. Ms. Crispinnek két új kulcsot csináltattunk. 

Ez igencsak meghökkentő volt. Scarpetta kérte Curtíst, 
gondolja végig, hogy mit is sejtetett az előbb. Ha Carley egyik 
barátja – dr. Agee – lakott a szobában, akkor nem hagyná itt egy 
lejárt kulccsal.  

– Ha dr. Agee nincs bejelentve, és nem ő fizeti a számlát – 
értelmezte Scarpetta –, akkor nincsen joga ahhoz, hogy új kulcsot 
kérjen, ha esetleg a régin lejár a kód. Gondolom, ő maga nem 
hosszabbíthatja meg a foglalást, ha nem ő fizet, és a neve nincs is 
a rendszerben.  

– Ez így van.  
– Akkor talán arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

mágneskártya nem járt le, igazából nem ezért csináltatott Ms. 
Crispin két újabbat. Mit csinált a hölgy, amikor megállt a 
recepciós pultnál tegnap este?  

– Ha megbocsát egy pillanatra. Megnézem, mit tehetek. -
Curtís előhúzta a telefonját, felhívott valakit, majd így szólt:  

– Lehet azt tudni, hogy Ms. Crispin kizárta magát a szobából, 
vagy egész egyszerűen csak új kártyákat kért? És ha igen, mivel 
indokolta? – Curtis hallgatta a másik válaszát, majd azt mondta: 
– Természetesen. Igen, igen, ha meg tudná most tenni. Sajnálom, 
hogy felébresztjük. – Aztán várt. 



Valószínűleg most hívják azt a személyt, aki tegnap este 
Carley kérését teljesítette. Valakit, aki valószínűleg már 
hazament, és aludt. Curtis állandóan kérte a bocsánatot 
Scarpettától, hogy várnia kell. Egyre jobban aggódott, egy 
zsebkendővel törölgette a homlokát, és nagyon gyakran 
megköszörülte a torkát. Kiszűrődött Marino hangja a szobából, 
Scarpetta kihallotta belőle, hogy a férfi merrefelé mászkál. 
Valakivel telefonon beszélt, de azt nem lehetett kivenni, hogy mit 
mond.  

– Igen, még itt vagyok – szólalt meg Curtis. Elkezdett 
bólogatni. – Értem. Nos, ez érthető. – Visszatette a telefont 
tweedzakója zsebébe. – Ms. Crispin megérkezett, és egyenesen a 
recepcióhoz ment. Állítása szerint egy ideje már nem volt a 
hotelben, és aggódott amiatt, hogy a nyitókártya esetleg lejárhat, 
és a barátja nagyothall. Nyugtalanította, hogy nem fogja 
meghallani, ha ő kopog az ajtón. Tudja, a szobafoglalásokat 
hónapról hónapra újítjuk meg, és ő november húszadikán 
újította meg utoljára, ami azt jelentette, hogy a kártya holnap, 
szombaton járt volna le. Tehát szükséges volt megújítani a 
szobafoglalást, ha meg akarta tartani, de ő elébe ment egy kicsit a 
dolgoknak, így új kártyákat kapott.  

– És meghosszabbította a foglalását január húszig?  
– Igazából csak a hét végéig. Azt mondta, hogy valószínűleg 

kijelentkezik hétfőn, huszonkettedikén – felelte Curtis, és megint 
a 4l2-es szoba félig nyitott ajtajára pillantott. 

Scarpetta hallotta, ahogy Marino odabenn ide-oda járkál.  
– De nem látta, hogy a hölgy mikor ment el – tette még hozzá 

Curtis. – Mármint az a személy, aki akkor éppen szolgálatban 
volt, észrevette, hogy Ms. Crispin felmegy a lifttel, de lejönni már 
nem látta. És én is biztos vagyok abban, hogy nem láttam lejönni, 
ahogy már mondtam.  

– Akkor biztosan a lépcsőn ment le – közölte Scarpetta. – 
Mert itt nincs, és a barátja – aki feltételezhetően dr. Agee – sem. 



Van arról tudomása, hogy amikor Ms. Crispin korábban 
megszállt itt, akkor használta a lépcsőt?  

– A legtöbb ember nem használja. Soha nem hallottam, hogy 
bárki is említette volna. De néhány ismertebb vendégünk próbál 
nagyon diszkrét lenni, ami a megérkezést és a távozást illeti. De 
hogy őszinte legyek, Ms. Crispint nem nevezném diszkrétnek és 
tartózkodónak. 

Scarpettának eszébe jutott a levágott haj a mosdókagylóban. 
Kíváncsi lett volna, hogy vajon Carley volt-e a fürdőszobában, és 
látta-e, hogy mi van benn. Vagy Agee akkor is odabenn volt-e, 
amikor Carley megérkezett a Scarpettától ellopott BlackBerryvel? 
Vajon együtt mehettek el? Mindketten lementek a lépcsőn, de a 
BlackBerryt otthagyták a szobában? Scarpetta maga elé képzelte 
a megborotvált Agee fejét, a hallókészülék nélkül és valószínűleg 
szemüveg nélkül, ahogy leóvatoskodik Carley Crispinnel. Ennek 
nem volt semmi értelme. Valaminek történnie kellett.  

– Nyilvántartja a hotel számítógépes rendszere azt, hogy a 
mágneskártyákkal mikor nyitják ki az ajtókat, vagyis mikor 
jönnek és mikor mennek el a vendégek? – Scarpetta nem tartotta 
valószínűnek, de azért a biztonság kedvéért megkérdezte.  

– Nem. A legtöbb hotel számítógépes rendszere – legalábbis 
azok, amelyekről tudok – nem rögzíti. És a kártyák sem tárolnak 
ilyesféle információt.  

– Tehát sem a nevek, sem a címek, sem a hitelkártyaszámok, 
semmi ilyesmi nincs a kártyákba kódolva – jelentette ki 
Scarpetta.  

– Úgy van, ahogy mondja – felelte Curtis. – A számítógép 
eltárolja ezeket az adatokat, de a kártyák nem. Azok csak az 
ajtókat nyitják, és ennyi. És nincsenek naplózva az adatok. 
Igazából ezekbe a kártyákba – legalábbis azokba, amelyeket 
ismerek – még a szobaszám sincsen belekódolva, semmiféle adat, 
kivéve a lejárati dátum. – A 412-es szobára nézett, majd így szólt: 
– Gondolom, senkit nem találtak odabenn. Senki nincs ott.  



– Csak Marino nyomozó.  
– Nos, örülök – felelte Curtis megkönnyebbülve. – Nem lett 

volna jó a legrosszabbat gondolni Ms. Crispinről vagy a 
barátjáról. 

Úgy értette, nem szerette volna, ha egyikük vagy mindketten 
holtan fekszenek odabenn.  

– Nincs szükség arra, hogy idefenn várjon – mondta 
Scarpetta Curtisnek. – Majd értesítjük, ha végeztünk! De 
eltarthat egy darabig. 

A lakosztály csendes volt, amikor Scarpetta visszament, és 
becsukta maga mögött az ajtót. Marino már kikapcsolta a tévét, 
és most a fürdőszobában állt, a mosdókagylót és környezetét meg 
a padlót bámulta, kesztyűs kezében a BlackBerryvel.  

– Warner Agee – mondta Scarpetta, és most felhúzta a 
kesztyűt, amit Marino korábban odanyújtott neki. – Ő lakott itt, 
és valószínűleg nem Carley, ő alighanem soha nem lakott itt. Úgy 
néz ki, hogy tegnap este felbukkant, körülbelül háromnegyed 
tizenkettőkor, szerintem azért, hogy gyorsan odaadja Warner 
Ageenek a BlackBerrymet. Kölcsön kell hogy kérjem a tiédet, az 
enyémet nem használhatom.  

– Ha tényleg így van, akkor az nem jelent sok jót – közölte 
Marino, közben bepötyögte a jelszavát a telefonba, és átadta a 
készüléket Scarpettának. – Nekem ez nem tetszik. Leborotválja 
az összes haját, és kisétál, anélkül hogy betenné a 
hallókészülékét.  

– Mikor ellenőrizted le a VCS-t és a KE-t? – Scarpetta a 
Vészhelyzeti Csoport és a Különleges Egység legújabb híreire 
gondolt. 

Marino arcán furcsa kifejezés jelent meg.  
– Ha akarod, én is megnézhetem – tette még hozzá Scarpetta. 

– De ha valaki kórházban van, vagy letartóztatták, vagy 
menedékhelyre vitték, vagy az utcán kóborol, akkor nem tudom. 
Hozzám csak akkor jut el a hír, ha az illető meghalt, és New York 



Cityn belül történt az eset. – Begépelt egy számot Marino 
telefonjába.  

– A GW híd – mondta Marino. – De az nem lehet.  
– Mi van a híddal? – Közben a telefon kicsöngött az 

Orvosszakértői Intézet Nyomozási Osztályán.  
– Az a fickó, aki leugrott. Olyan hajnali kettő körül. Néztem az 

élő adást, amikor a VIFKA-ban voltam. Körülbelül hatvanas 
lehetett, kopasz, és nem volt szakálla. A rendőrségi helikopter 
vette az egész kibaszott öngyilkosságot. 

Egy Dennis nevű orvos-nyomozó vette fel a kagylót.  
– Szükségem lenne arra, hogy megnézze, mi érkezett be – 

közölte vele Scarpetta. – Volt valami a GW hídon?  
– Igen – felelte Dennis. – Valaki leugrott, méghozzá 

nézőközönség előtt. A különleges egységből megpróbálta valaki 
lebeszélni, de a fickó nem hallgatta meg. Minden rajta van a 
videón. A rendőrségi helikopter felvette az egészet, én meg 
mondtam, hogy kérünk belőle egy példányt. 

– Jól tette. Van valamink azzal kapcsolatban, hogy ki volt az 
illető? 

– A rendőr, akivel beszéltem, azt mondta, hogy nem tudnak 
semmit. Fehér férfi, talán az ötvenes éveiben járhatott, vagy a 
hatvanasban. Semmi nem utalt rá, hogy ki lehet. Nem volt nála 
se tárca, se telefon. Nem nagyon lehet megállapítani a holttestről 
se semmit. Elég ramatyul néz ki. Szerintem onnan, ahonnan 
ugrott, jó hatvanméternyit eshetett. Tudja, az egy húszemeletes 
épületnek felel meg. Nem szívesen mutogatnánk a fickó képét 
egyetlen hozzátartozónak sem. 

– Tegyen meg nekem egy szívességet! – kérte Scarpetta. -
Menjen le a földszintre, és nézze meg a férfi nadrágjának a 
zsebeit. Nézze meg, hogy talál-e benne valamit. Csináljon róla 
egy fotót, és küldje el nekem. Hívjon vissza, ha már a holttestnél 
van! – Azzal megadta Denisnek Marino telefonszámát. – Más 
azonosítatlan fehér férfi? 



– Olyan nincs, akiről senki ne tudná, hogy kicsoda. Nagy 
valószínűséggel eddig mindenki mást azonosítottak. Volt egy 
másik öngyilkosság, egy lövöldözés áldozata, egy 
gyalogosgázolás, egy gyógyszertúladagolás, a fickónak még benne 
voltak a szájában a tabletták. Ezzel fogok kezdeni. Egy bizonyos 
valakit keres?  

– Elképzelhető, hogy van egy eltűnt pszichiáterünk, Warner 
Agee.  

– Honnan olyan ismerős nekem ez a név? De ilyen nevű 
nincsen.  

– Nézze meg az öngyilkos ugrót, aztán hívjon azonnal vissza!  
– Ismerősnek tűnt – közölte Marino Scarpettával. – Láttam 

az egészet, miközben odabenn ültem, és végig azon járt az agyam, 
hogy honnan ismerem. 

Scarpetta visszasétált a fürdőszobába, és a sarkánál fogva 
kézbe vette a toalettasztalon fekvő mágneskártyát.  

– Ezt is porozzuk be! És azt is, amelyik a kisasztalon hever. És 
nézzük meg, hátha a hajszálakból vagy erről a fogkeféről le 
tudunk venni egy kis DNS-t. Csináljuk, míg egyedül vagyunk! 

Marino újabb pár kesztyűt húzott, és elvette Scarpettától a 
kártyát. Elkezdte beszórni a porral, mialatt Scarpetta fogta a 
BlackBerryt, és megnézte a kijelzőn, hány hangpostaüzenete jött. 
Tizenegy új hívása volt azóta, hogy tegnap este úgy nyolc óra 
körül beszélt Grace Dariennel, mielőtt elindult volna a CNN-be. 
Azóta Mrs. Darien még háromszor próbálta elérni tíz és fél 
tizenkettő között. Nem is csoda, amik elhangzottak az élő 
adásban, Carley Crispinnek köszönhetően. A többi nyolc hívás 
ismeretlen hívótól érkezett, az első este tíz után, öt perccel, az 
utolsó majdnem éjfélkor. Benton és Lucy lesznek. Benton 
megpróbálta őt elérni, miközben hazafelé sétált Carley-val, Lucy 
pedig azután, hogy hallott a hírekben a bombariadóról. Scarpetta 
az új hangpostaüzenetek melletti zöld ikonról tudta, hogy egyiket 
sem nyitották meg, bár megtehették volna. A hangpostaüzenetek 



megjelenítéséhez nem kellett az előfizető jelszava, csak a 
BlackBerryé, de az persze hatástalanítva volt. 

Marino újra kesztyűt cserélt, és elkezdett a második 
mágneskártyával dolgozni, közben Scarpetta azon gondolkodott, 
vajon távolról, Marino telefonjának segítségével megpróbálja-e 
lehallgatni az üzeneteit. Főleg azok érdekelték, amelyeket Mrs. 
Darien hagyott. A nő elképzelhetetlen fájdalmakat élhetett át, 
miután hallott a sárga taxiról és arról a hamis információról, 
hogy Hannah Starr hajszálát megtalálták az egyikben. Mrs. 
Darien valószínűleg pontosan azt gondolta, amit nagyon sok más 
ember is, hogy a lányát meggyilkolta egy szexuális ragadozó, és 
ha a létezéséről szóló információt előbb nyilvánosságra hozták 
volna, akkor talán Toni soha nem szállt volna be egy taxiba. Ne 
nyiss ki semmiféle fájlt, míg Lucy ide nem ér! Átnézte az SMS-ek 
és az e-mai-lek listáját, de egyik újonnan érkezettet sem olvasták 
el. 

Nem látott arra utaló jelet, hogy bárki is megnézte volna, mi 
van a BlackBerryjén, de nem lehetett benne biztos. Nem tudta 
megállapítani, hogy látta-e valaki a PowerPoint-bemutatókat, 
vagy a helyszíni fotókat, vagy bármelyik olyan fájlt, amit már ő 
korábban megnyitott. Úgy tűnt, semmi oka nincs azt gyanítani, 
hogy Warner Agee nekilátott átnézni a BlackBerry tartalmát, és 
ez eléggé zavarba ejtő volt. Nyilvánvaló, hogy a férfi kíváncsi lett 
volna arra, hogy a meggyilkolt kocogó anyja milyen üzeneteket 
hagyott. Micsoda gazdag információs tárház lett volna mindez 
Carley Crispin számára, amiből egy csomót aztán nyilvánosságra 
hozhat a show-műsorban! Akkor miért nem tette? Ha Carley 
tizenegy negyvenötkor ért ide, a férfi még nem volt halott ~ 
feltéve persze, hogy ő volt az öngyilkos a GW hídon úgy két és fél 
órával később. Depresszió, nem törődött másokkal, gondolta 
Scarpetta. Talán ez volt az oka. 

Marino befejezte a kártyákkal való foglalatoskodást. Scarpetta 
kapott tőle egy újabb pár kesztyűt – az elhasználtak csinos kis 



halomba gyűltek a padlón, olyanok voltak, mint a 
magnóliaszirmok. Scarpetta fogta azt a kártyát, amit a 
fürdőszobai toalettasztalon találtak, és kipróbálta a bejárati 
ajtón. A fény sárgán villogott.  

– Nem jó – közölte, majd kipróbálta a másikat is, amelyik a 
BlackBerry mellett volt a kisasztalon. Ennél zöldre váltott a fény, 
és a kulcs ígéretesen kattant egyet. – Ez az új – mondta 
Scarpetta. – Carley itt hagyta Ageenek a telefonomat és az új 
kulcsot, és bizonyára megtartott egyet magának is. 

– Én csak arra tudok gondolni, hogy a férfi nem volt itt, 
amikor Carley megérkezett – mondta Marino, miközben filctollal 
megcímkézett egy bizonyítékos zacskót, amit aztán gondosan a 
többi mellé helyezett a ládában. 

Scarpettát ez a régi szép időkre emlékeztette, amikor Marino 
szokta eltenni a bizonyítékokat, az áldozat személyes tárgyait, a 
rendőrségi felszerelést valamibe, ami éppen kéznél volt, általában 
barna bevásárlózacskók vagy újrahasznosított dobozok 
tömkelegével szokták elhagyni a bűncselekmények helyszínét, 
amelyeket Marino aztán bedobott a kocsija csomagtartójának 
Bermuda-háromszögébe, ahol talán ott volt a horgaszfelszere-
lése, egy tekegolyó és néhány doboz sör is. Valahogy mindig 
sikerült neki a lehetetlen, és soha nem vesztett vagy szennyezett 
össze semmit, ami fontos volt, és Scarpetta csak nagyon kevés 
olyan alkalomra emlékezett, amikor a fegyelem hiánya akár csak 
kis mértékben is visszavetette volna az ügyet. Marino csak 
önmagára, esetleg a tőle függőkre jelentett fenyegetést.  

– Carley megjelenik, és odamegy a recepcióhoz, mert nincs 
más választása. Meg kell bizonyosodnia afelől, hogy van 
működőképes nyitókártya a kezében, meg akarja változtatni a 
szoba-foglalást, aztán odafenn beengedi magát a lakosztályba, és 
látja, hogy Agee már nincsen ott. – Marino megpróbálta 
elképzelni, mit is csinálhatott Carley, amikor tegnap este Itt járt. 
– Hacsak nem ment el vécére, nem láthatta, hogy mi van a 



fürdőszobában: a levágott haj és a hallókészülék. Szerintem 
Carley nem látta mindezt. Otthagyta a telefonodat és az új 
nyitókártyát, aztán kisurrant, lement a lépcsőn, hogy minél 
kisebb feltűnést keltsen, mert rosszban sántikált.  

– Tehát lehet, hogy Agee egy darabig nem volt itthon, 
mászkált valahol. – Scarpetta a férfin gondolkodott. – 
Morfondírozott, hogy mit csináljon. És aztán feltehetően valami 
tragikus dolgot művelt. 

Marino lecsapta a láda tetejét. Pont ekkor szólalt meg a 
telefonja. Ránézett a kijelzőre, aztán átnyújtotta Scarpettának. Az 
intézetből hívták.  

– Semmi nem volt a férfi zsebeiben, amelyek ki voltak fordítva 
– közölte Dennis. – A rendőrség már átvizsgálta, olyasmi után 
kutatva, amivel esetleg azonosítani tudják, vagy csempészárut, 
esetleg fegyvert kerestek. Betettek néhány dolgot egy zacskóba, 
némi aprópénzt és egy kisméretű távirányítónak tűnő valamit. 
Lehet, hogy egy műholdas rádióhoz vagy egy magnóhoz való?  

– Rajta van a gyártó neve? – kérdezte Scarpetta.  
– Siemens – mondta Dennis, és el is betűzte. 
Valaki kopogott az ajtón, Marino kinyitotta. Közben Scarpetta 

így szólt Dennishez:  
– Meg tudja mondani, hogy be van-e kapcsolva?  
– Nos, van itt egy kis ablak, valami kijelző. 
Lucy lépett be, átnyújtott Marinónak egy manilaborítékot, 

majd levette fekete bőrdzsekijét. A repüléshez viselt öltözéke volt 
rajta, laza khakinadrág, katonai póló és könnyű, gumitalpú 
csizma. A vállán átvetve ott volt az a felszereléssel teli sötét, 
földszínű táska, amit mindenhová magával vitt, egy sokzsebes 
zsák, és valamelyik zsebben alighanem ott lapult a fegyvere is. 
Lecsúsztatta a terhet a válláról. Kicipzárazta, és előhúzott belőle 
egy MacBookot.  

– Kell valahol lenni rajta egy kikapcsolónak – szólt bele 
Scarpetta a telefonba, miközben figyelte, ahogy Lucy kinyitja a 



számítógépét, Marino pedig megmutatta neki a BlackBerryt. 
Halkan beszéltek, Scarpetta nem hallotta őket, – Nyomja le 
addig, amíg ki nem kapcsolódik a szerkezet! – utasította Dennist. 
– Elküldte a fotót?  

– Már meg kellett, hogy kapja. Szerintem most már 
kikapcsolódott ez az izé.  

– Akkor valószínűleg be volt kapcsolva, míg Agee zsebében 
volt – jegyezte meg Scarpetta.  

– Gondolom, igen.  
– Ha így volt, akkor a rendőrség nem láthatott a kijelzőn 

semmi olyasmit, ami alapján azonosítani lehetett volna. A 
kijelzőn nem látszanak az ilyesfajta szövegek, csak akkor, amikor 
áram alá helyezi az ember a készüléket. És pontosan erre kérem 
most magát. Megint nyomja le a gombot, hogy bekapcsolódjon a 
szerkezet, és nézze meg, lát-e valamilyen szöveget a kijelzőn. 
Hasonlót ahhoz, amilyen akkor jelenik meg, ha az ember üzembe 
helyezi a telefonját, és a telefonszám megjelenik. Szerintem az a 
távirányító, amit talált, egy hallókészülékhez tartozik. Illetve 
kettőhöz.  

– De a holttest fülében nem volt hallókészülék – vetett ellent 
Dennis. – Persze ki is eshetett, miközben a férfi zuhant lefelé,  

– Lucy! – szólt Scarpetta. – Be tudnál menni a hivatali e-mail 
fiókomba, és kinyitnál nekem egy most érkezett fájlt? Egy fotóról 
van szó. Tudod a jelszavamat. Ugyanaz, mint amit a 
BlackBerrymre tettél. 

Lucy letette a számítógépet a falra felszerelt tévé alatti polcra, 
és elkezdett gépelni. Egy kép jelent meg a képernyőn. Lucy 
belenyúlt a zsebébe, előhúzott egy VGA adaptert és egy kábelt. 
Bedugta az adaptert a számítógép egyik csatlakozójába. 

– Van valami a kijelzőn – szólalt meg Dennis. – Ha 
megtalálja ezt, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot dr. Warner 
Ageevel. – És Dennis egy telefonszámot is beolvasott. – Hát, ez 



már valami – hallatszott izgatott hangja Scarpetta fülébe. – Jó 
éjszakám lett tőle. 

–  Mi a 202? Az nem Washington D.C. körzetszáma? 
– Hívja fel, és meglátjuk, mi történik! – javasolta Scarpetta. 
Lucy közben csatlakoztatta a kábel másik végét a falon lévő 

tévéhez. Ekkor megcsörrent a hálószobái ágyon fekvő 
mobiltelefon. Nagyon hangosra volt állítva a csörgés, Bach D-
moll fúgája. Közben a képernyőt betöltötte egy hordágyon heverő 
holttest véres képe. 

– Ez az a fickó a hídról – jegyezte meg Marino, és közelebb 
lépett a tévéhez. – Felismerem a ruháját. 

A fekete hullazsák ki volt cipzárazva és szét volt hajtva. A 
borotvált, szakáll nélküli arcot odaszáradt vér borította. A 
felismerhetetlenségig el volt torzulva, a fejtető összetört, vér és 
agyvelő türemkedett ki a fejbőr teljesen szétrepedt sebeinek 
szélein. A bal oldalon legalább egy helyen el volt törve az 
állkapcsa, lefittyedt és el volt görbülve; kilátszottak a véres, 
összetört alsó fogak. Néhány közülük hiányzott is. A bal szeme 
szinte teljesen kiugrott a helyéről, a szemgolyót alig tartotta 
valami. A holttesten lévő fekete dzseki a vállvarrásnál elrepedt, a 
nadrág a bal lábvarrásnál szétnyílt, és a khakianyagból kilátszott 
a combcsont furészfogas, törött vége. Olyan volt, mint valami 
kettétört bot. A bokák teljesen elgörbültek, a lábfejek 
természetellenes szögben álltak. Elveszítette mindkét cipőjét, és a 
zoknik lyukasak voltak a sarkoknál.  

– Lábbal előre érkezett, aztán a bal oldalát ütötte meg –
mondta Scarpetta. Közben elhallgatott az ágyon heverő mobil, 
vége lett a Bach-dallamnak. – Szerintem a feje hozzácsapódott a 
híd egyik pillérjének útközben – tette még hozzá.  

– Volt rajta egy karóra – mondta Dennis a telefonba. – Benne 
van a többi tárggyal együtt a zacskóban. Össze van törve. Egy 
régi, ezüstmetál Bulova, ami két óra tizennyolc perckor állt meg. 



Szerintem ez a halál beálltának időpontja. Akarja, hogy felhívjam 
a rendőrséget az infoval?  

– A rendőrség itt van velem – mondta Scarpetta. – 
Köszönöm, Dennis. Innentől kezdve majd én átveszem az ügyet. 

Megszakította a beszélgetést. Marino mobilja azonnal 
megcsörrent, amikor átnyújtotta neki. A férfi felvette, és 
elkezdett sétálgatni.  

– Oké – mondta, és Scarpettára nézett. – De valószínűleg csak 
én megyek. – Befejezte a beszélgetést, aztán így szólt Scarpettá-
hoz:  

– Lobo volt. Most ért oda Rodman’s Neckbe. Mennem kell.  
– Még szinte el sem kezdtük itt – mondta Scarpetta. – Nem 

lesz nehéz megállapítani a halál okát és beálltának a módját. A 
többi viszont nem lesz könnyű. 

Warner Agee holttestének boncolásához erős lélek kell majd, 
és valószínűleg Lucynek is szüksége lesz rá. Scarpetta felvette a 
táskáját onnan, ahol hagyta, a falnak támasztva, a bejárati ajtótól 
nem messze. Előhúzott egy átlátszó, műanyag bizonyítékos 
zacskót, amelyben egy FedEx-boríték lapult, benne Dodie Hodge 
zenélő karácsonyi üdvözlőlapja. Scarpetta nem nézte meg 
korábban. Nem is hallgatta meg. Benton adta oda neki, amikor 
Scarpetta nélküle indult el ma reggel. 

– Jó lenne, ha ezt is magaddal vinnéd! – mondta Marinónak. 
 



17. 

Manhattan fényei homályos ragyogással vonták be a horizontot, 
melynek látványa egy zúzódás bíborkékes színeire emlékeztetett, 
ahogy Benton dél felé autózott a nyugati autópályán, a Hudson 
folyó mentén, a belváros felé tartva a sötétben. 

A raktárak és kerítések között néha megpillantotta a 
Palmolive-székház épületét, és a Colgate-órán látta, hogy hét óra 
lesz húsz perc múlva. A Szabadság-szobor lapos domborműnek 
látszott a folyó és áz ég előterében. A szoboralak a város felé 
nézett, s úgy tartotta a két karját, mintha egy taxit akarna 
leinteni. A sofőr befordult a Vestry Streetre, mélyen a pénzügyi 
központ szívébe, ahol a gyengélkedő gazdaság jelei nyomasztóan 
kézzelfoghatók voltak: sok étterem ablaka barna papírral volt 
borítva, mindenhol csődbe jutott vállalkozásokról adtak hírt az 
ajtóra kitett papírcetlik, meg kiárusításokról, kiadó vagy eladó 
lakásokról. 

Amilyen tempóban költöztek kifelé az emberek, olyan 
tempóban jelentek meg a graffitik az elhagyatott éttermek és 
boltok oldalán és ablakán, a fémredőnyökön és az üres 
hirdetőtáblákon. Kidolgozatlan, nyers firkálmányok, a legtöbbjük 
borzalmas és zagyva, sokfelé gúnyrajzok, egyik-másikuk 
kimondottan jó volt. A tőzsdét nyugodtan lehetett a 
gyerekversben szereplő Humpty Dumpty nevű tojáshoz 
hasonlítani, aki hatalmasat zuhant. Az Államok hajója – a 
gazdaság – ugyanúgy elsüllyedt, mint a Titanic. Az egyik ilyen 
falikép Freddie Macet, az állami ingatlan-ügynökséget 
szimbolizáló figurát ábrázolta a karácsonygyűlölő Grincs 
képében, ahogy a szánja hatalmas adóssághalmokon át kísérel 
meg előrejutni nyolc kölcsönzött rénszarvassal, akik a bankok 
által elkobzott otthonok tetői felett próbálnak vágtázni. Az 



Államokat jelképező Uncle Sam pedig előrehajol, hogy az AIG 
biztosítótársaság seggbe tudja baszni. 

Warner Agee halott. Nem Scarpetta értesítette erről Bentont, 
hanem Marino. Néhány perccel ezelőtt hívta, de nem azért, mert 
tudta – vagy akár sejtette volna hogy milyen szerepet játszott 
Agee Benton életében. Marino egész egyszerűen csak azt 
gondolta, Benton bizonyára szeretné tudni, hogy a törvényszéki 
pszichiáter leugrott egy hídról, és hogy Scarpetta BlackBerryjét 
megtalálták abban a hotelszobában, ahol a férfi október közepe – 
a CNN őszi évadja – óta lakott. Carley Crispin valószínűleg 
megegyezett Ageevel – vagy ha nem ő, akkor valaki más. Elhozta 
ide New Yorkba, elszállásolta, gondot viselt rá cserébe azért, hogy 
a férfi ellássa információval, és megjelenjen a show-jában. 
Valami oknál fogva azt hitte, hogy megéri. Benton kíváncsi lett 
volna, Carley mennyire bízott Agee szavahihetőségében, vagy 
lehet, hogy addig nem is érdekelte, mennyi igazság van Agee 
állításaiban, amíg ez hozzásegítette, hogy főműsoridőben nevet 
szerezzen magának. Vagy az is lehet, hogy Agee olyasmibe 
keveredett, amit Benton elképzelni sem tud. Bentonnak fogalma 
sem volt róla, igazából semmit nem tudott, azon gondolkodott, 
vajon képes lesz-e valaha arra, hogy maga mögött hagyja Warner 
Ageet, és nem értette, hogy most miért nem érez 
megkönnyebbülést vagy azt, hogy győzött az igazság; miért nem 
érez egyáltalán semmit. Teljesen dermedt volt. Pontosan 
ugyanolyan érzés kerítette a hatalmába, mint akkor, amikor 
végre visszatért titkos életéből, ami alatt végig halottnak gondolta 
mindenki. 

Amikor először végigsétált a bostoni kikötőben, fiatalkora 
színhelyén, ahol hat évig különféle nyomortanyákon rejtőzött, és 
aztán rájött, hogy tovább már nem kell játszania a kitalált Tóm 
Haviland szerepét, nem érzett eufóriát. Nem érezte a 
szabadságot. Tökéletesen meg tudta érteni, miért van az, hogy az 
az ember, aki éppen akkor szabadult a börtönből, azonnal 



kirabolja az első boltot, ami az útjába kerül, csak hogy 
visszamehessen. Benton is visszavágyott abba a létbe, amikor 
saját maga elől vonult számkivetésbe. Jó volt, hogy nem kellett 
cipelnie annak a terhét, hogy ő Benton. Jó volt rossznak érezni 
magát. Értelmet és megnyugvást talált az értelmetlen létezésben 
és szenvedésben, még akkor is, ha kétségbeesetten küzdött azért, 
hogy valamiféleképpen megtalálja a kivezető utat, sebészi 
pontossággal szervezkedett és tervezett, hogy megsemmisítse 
azokat, akik miatt vállalnia kellett ezt a nemlétet: a szervezett 
bűnözés egyik kartelljébe tartozó francia Chandonne családot. 

2003. tavasz. Hűvös, szinte hideg volt. A felhők között 
kibukkant a nap, a szél a kikötő felől fújt. Benton a Burroughs 
rakparton állt, és a bostoni tűzoltóság tengerészeti egységét 
figyelte, amely egy norvég zászló alatt hajózó rombolót kísért; a 
piros tűzoltóhajók a rajtuk lévő legénységgel köröztek a 
hatalmas, szürke hajótest körül. A tűzoltók jó hangulatban 
voltak, a fedélzeti fegyverek köré gyűltek, amelyeknek a csöve az 
ég felé mutatott, hatalmas vízsugár tört belőlük a levegőbe. 
Egyfajta játékos tisztelgés volt ez. Isten hozott Amerikában! 
Mintha csak őt köszöntötték volna. Isten hozott újra, benton! De 
neki nem voltak jó érzései. Mondhatni, semmit nem érzett. 
Figyelte a látványosságot, és úgy tett, mintha az egész őérte 
volna. Mintha meg kellene csípnie magát, hogy megtudja, ébren 
van, vagy álmodik. És mi a helyzet? – kérdezgette magától. Ki 
vagy te? A küldetése végül véget ért Louisiana sötét szívében, a 
korhadó udvarházak és kikötők, a folyódelta vidékén, ahol az 
eszét és a fegyverét használva megszabadította magát az 
elnyomóitól, a Chandonne családtól és csatlósaitól. Végül ő 
győzött. Vége van, mondta magának. Te győztél, jelentette ki. De 
állandóan az járt a fejében, hogy nem így kellene éreznie, 
miközben a rakparton sétál, és nézi a vidám tűzoltókat. A sokszor 
elképzelt öröm egy pillanat alatt megkeseredett a szájában, mint 
amikor az ember beleharap egy steakszeletbe, és kiderül, hogy 



műanyagból van; vagy mint amikor egy napsütötte úton halad a 
kocsijával, de soha nem éri el a délibábot. 

Hirtelen rettegés fogta el amiatt, hogy vissza kell térnie 
valamihez, ami már nem olyan volt, mint régen. Rádöbbent, hogy 
fél a lehetőségektől, fél attól, hogy Kay Scarpetta megint az övé 
lesz, és fél attól is, hogy nem lesz az övé. Az élet a maga 
teljességével és összetettségével. Semminek nincsen értelme, és 
mindennek van. 

Warner Agee azt kapta, amit megérdemelt, ő tette ezt 
magával, és az egész nem Benton hibája volt, őt nem lehet okolni. 
A négyéves korában bekövetkezett agyhártyagyulladás 
megpecsételte Agee sorsát, mintha valaki belerohant volna 
hátulról; és a láncreakció folytatódott, egyik ütközés követte a 
másikat, és egészen addig nem lett vége, míg a teste bele nem 
csapódott a híd alatti járdába. Agee most a hullaházban volt, 
Benton pedig egy taxiban, és egy dolog volt bennük közös ebben 
a pillanatban: hogy mindketten szembesültek már az ítélet 
napjával, tudták, milyen az, amikor hamarosan a Teremtő elé 
járulnak. 

Az FBI hat emeletet foglalt el a Jacob K. Javits Federal 
Buildingben, a kormányzati negyed közepén, egy modern üveg és 
beton építménykomplexumban, amelyet sokkal tradicionálisabb 
házak vettek körül, mint például az Egyesül Államok Bírósága s 
egyéb állami épületek. Egy háztömbnyire volt a városháza, a One 
Police Plaza, a One Hogan Place és a városi börtön. És ami 
általában igaz volt minden szövetségi épületre, erről is el lehetett 
mondani: sárga szalaggal és kerítéssel kerítették körbe, és 
betongátak hevertek minden stratégiai ponton, nehogy egy 
járművel sikerüljön túl közel jönni, hogy aztán felrobbanthassák. 
Az egész homlokzati rész, a kanyargó útvonalon elhelyezett zöld 
padokkal és a hóval fedett, gyér füvű buckákkal teliszórt övezet 
tiltott terület volt a nyilvánosság számára. Ha be akart lépni az 
épületbe, Bentonnak ki kellett szállnia a taxiból, át kellett ügetnie 



a Lafayette-en, ahol már most nagy volt a forgalom. Jobbra 
fordult a Duane Streeten, ami szintén el volt zárva az autók elől 
egy sorompóval. Ehhez tartozott még egy speciális, földre 
fektetett szalag, ami kiszúrta az abroncsokat. No és ott volt a 
kapusfíilke is, ha az ember nem vette volna észre a Tilos a 
belépés! feliratot. 

A negyvenegy emeletes üveg- és gránitépület még nem volt 
nyitva. Benton megnyomott egy csengőt, azonosította magát az 
egyenruhás FBI-rendőrnek, aki az üvegajtó túloldalán állt. 
Benton elmondta, hogy Marty Lanier különleges ügynököt keresi, 
és egypercnyi ellenőrzés után az őr beengedte. Benton 
megmutatta a jogosítványát, kiürítette a zsebeit, átsétált a 
röntgenszkenneren. Itt ő sem volt jobb helyzetben, mint azok a 
bevándorlók, akik a Worth Streeten sorakoztak fel minden egyes 
hétköznapon, hogy az Egyesült Államok polgárai lehessenek. A 
gránit előcsarnok túlsó végén helyezkedett el a másik ellenőrző 
pont, ez a golyóbiztos üveggel megerősített acélajtó mögött volt, á 
lifthez közéi. Bentonnak itt is ugyanezen a procedúrán kellett 
végigmennie, csak itt megkérték, hogy adja le a jogosítványát, 
cserébe pedig kapott egy azonosító kitűzőt és egy kulcsot. 

– Tegyen minden elektromos eszközt – a mobilját is – oda – 
közölte a fülkében lévő őr, és egy sor zárható kis szekrényre 
mutatott az asztal fölött. Mintha Benton most járna itt először. – 
Mindig legyen jól látható a kitűzője, a jogosítványát megkapja, 
amikor visszaadja a kulcsot. 

– Köszönöm. Majd megpróbálok emlékezni rá. 
Benton úgy tett, mintha betenné a szekrénykébe a 

BlackBerryjét, de helyette az ingujjába dugta. Mintha a telefon 
olyan óriási fenyegetést jelentene, hogy attól kelljen félniük, hogy 
fényképeket vagy videofelvételt készít a kibaszott irodáikról. 
Becsúsztatta a szekrénykulcsot a zsebébe, és a liftbe lépve 
megnyomta a huszonnyolcadik emelet gombját. Az azonosító 
kártyán lévő V betű azt jelentette, hogy Visitor, vagyis látogató. 



Ez Benton számára szintén sértés volt, így azon nyomban be is 
dugta a zsebébe, és közben azon gondolkodott, hogy helyesen 
cselekedett-e akkor, amikor Marino felhívta Agee 
öngyilkosságának a hírével. 

Marino azt is említette, hogy éppen úton van Rodman’s 
Neckbe, és hogy majd találkoznak a későbbi megbeszélésen, 
akármikorra is szervezi az FBI. Benton – aki éppen akkor szállt 
be a taxiba, hogy bemenjen a városba, méghozzá arra a 
megbeszélésre, amiről Marino beszélt – úgy döntött, hogy nem 
mond semmit. Úgy okoskodott, hogy nem az ő tiszte 
felvilágosítani Marinót. Marty Lanier egyértelműen nem akarta, 
hogy Marino jelen legyen. Azt Benton nem tudta, hogy kiknek a 
jelenlétét akarja Lanier, de Marino nem volt a listán, különben itt 
lenne, nem pedig úton Bronxba. Benton arra gondolt, hogy 
amikor Marino és Lanier korábban beszéltek telefonon, Marino 
valamivel kiakaszthatta a nőt. 

Kinyílt a lift ajtaja. Az igazgatási részlegen volt, az üvegajtón 
az Igazságügyi Minisztérium pecsétje díszelgett. Benton nem 
látott senkit, és nem ment be, hogy leüljön, inkább úgy döntött, 
hogy a folyosón vár. Elsétált az FBI minden főhadiszállásán 
megtalálható tipikus üvegszekrények előtt, amelyekben 
kiállították azokat a tárgyakat, amelyekre büszkék voltak. Benton 
csak vadásztrófeaként gondolt rájuk. Levette a kabátját, és 
hallgatózott, nézelődött, lát-e valakit, miközben szórakozottan 
nézegette a hidegháború emlékeit. Kivájt kődarabok és érmék, 
cigarettás dobozok, amelyek arra szolgáltak, hogy titokban 
mikrofilmeket csempésszenek bennük. Tankelhárító fegyverek a 
szovjet blokk országaiból. 

Elhaladt néhány, az FBI-jal foglalkozó mozifilm posztere előtt. 
A rend katonái, Az FBl-sztori, Ház a 92, utcában, Viharszív, 
Donnie Brasco. Egy egész falat elfoglaltak. Bentont mindig 
lenyűgözte, hogy az emberek micsoda kielégíthetetlen 
kíváncsisággal fordulnak minden felé, ami az FBI-jal 



kapcsolatos,- nemcsak Amerikában, hanem külföldön is. Az FBI-
ügynökökkel kapcsolatosan semmi nem unalmas, kivéve, ha te 
magad vagy egyikük. Akkor már csak egy munka volt, csak éppen 
ők rendelkeztek veled. Amikor őt is birtokolták, akkor Scarpettát 
is saját tulajdonuknak tekintették, és ez lehetővé tette Warner 
Agee számára, hogy elválassza, elszakítsa őket egymástól, arra 
kényszerítse mindkettejüket, hogy más-más irányba tartó 
vonatra szálljanak, amelyek különböző haláltáborba szállítják 
őket. Benton mondogatta magának, hogy nem hiányzik neki a 
régi élete, hogy nem hiányzik neki a kibaszott FBI. Az a 
szemétláda Agee csak szívességet tett neki. De Agee halott. 
Bentonban megmozdult valami, meg is lepődött rajta, mintha 
valami megrendülésféle lett volna. 

Megfordult, mert gyors léptek hangzottak fel mögötte a 
járólapokon. Egy általa sosem látott nő sietett felé. Barna hajú, 
ellenállhatatlanul csinos no volt, jó testű, harmincas évei közepén 
járhatott. Puha, homokszínű bőrdzseki volt rajta, sötét nadrág és 
csizma. Az FBI híres volt arról, hogy az átlagnál több csinos, 
jóképű, tökéletes külsejű embert alkalmazott. És ez nemcsak 
mendemonda, hanem ez az igazság. Csoda, hogy az ott dolgozó 
férfiak és nők nem barátkoztak többet, pedig vállvetve küzdöttek 
éjjel-nappal, nagyra tartva magukat, kicsit megszédülve a 
hatalomtól, jó adag nárcizmussal megáldva. Ám általában 
visszafogták magúkat. Amikor Benton még ügynök volt, nagyon 
ritka volt, hogy a kollégák viszonyt folytattak egymással, vagy 
annyira titokban tartották, hogy csak nagyon ritkán derült ki. 

– Benton? – A nő kezet nyújtott, és erősen megszorította a 
férfi kezét. – Marty Lanier vagyok. A biztonságiak szóltak, hogy 
felfelé tart, és nem akartam váratni. Már járt erre korábban. 

Nem kérdés volt. Nem kérdezte volna, ha nem tudta volna a 
választ, és különben is, valószínűleg egy csomó mindent 
megtudott róla. Benton azonnal utánanézett a nőnek. Pokolian 
okos, hipomániás, nem ismeri azt a szót, hogy kudarc. Benton 



csak úgy hívta, hogy PPM, Perpetuum Mobile. Örökmozgó. 
Benton kezében ott volt a BlackBerry. Nem érdekelte, hogy a nő 
megláthatja. Látni akarta, ha jön egy SMS. Neki ne mondják 
meg, hogy mit tegyen! Elvégre nem egy nyavalyás látogató!  

– A konferenciateremben vagyunk – közölte Lanier. – De 
először hozunk egy kávét. 

Ha a konferenciatermet használják, akkor a megbeszélésen 
nem csak ketten lesznek. A nő enyhe brooklyni akcentussal 
beszélt, vagy talán egy előkelő New Orleans-i akcentusával. 
Benton nem tudta volna igazán megmondani. De akármilyen 
akcentusa volt is, dolgozott rajta, hogy eltüntesse.  

– Marino nyomozó nincs itt – közölte Benton, és eltette a 
telefont a zsebébe.  

– Nem szükséges a jelenléte – felelte a nő menet közben. 
Benton meglehetősen bántónak találta a megjegyzést.  
– Mint ahogy biztosan tudja, korábban beszéltem vele, és a 

legújabb fejlemények fényében sokkal többet tud ott segíteni, 
ahol most van. – Rápillantott az órájára, egy fekete műanyag 
Lumínoxra, ami nagyon népszerű volt a Navy Seals köreiben. 
Lehet, hogy tagja volt a búvárkülönítménynek. íme, egy újabb 
csodanő az FBI szolgálatában. – Nemsokára odaér. – Úgy értette, 
Marino Rodman’s Neckbe. – A nap hét óra tizenötkor kel. A 
szóban forgó csomagot hamarosan hatástalanítják, és akkor 
tudni fogjuk, mi is az, és hogyan folytassuk a továbbiakban. 

Benton nem szólt semmit. Bosszankodott. Ellenséges érzések 
rohanták meg.  

– Illetve azt mondanám, ha. Ha indokolt, hogy tovább 
folytassák a vizsgálódást. Nem tudom biztosan, hogy ez más 
dolgokra is vonatkozik-e. 

A klasszikus FBI-duma. Mintha nyelviskolába járt volna, hogy 
elsajátítsa a bürokratikus nyelvhasználatot, az ilyen kétértelmű 
halandzsát. Hogy csak annyit mondjon el, amennyit akar. Az nem 



számít, hogy a másik mit szeretne tudni. Félrevezet vagy kitér a 
válasz elől, és általában nem mond semmit.  

– Nehéz megmondani, hogy jelen pillanatban mi vonatkozik 
mire – tette még hozzá. 

Benton úgy érezte, mintha egy üvegharangot borítottak volna 
rá. Semmi értelme nem volt észrevételt fűzni a dologhoz. Úgyse 
hallgatják meg. Nem jut el odáig a hangja. Lehet, hogy nincs is 
neki.  

– Eredetileg azért őt hívtam, mert ő volt megjelölve 
kapcsolattartó személyként az adatkérő lapon, amelyet 
elektronikusan küldött a VIFKA – közölte a nő. – Annak a 
személynek a tetoválásáról, aki azt a csomagot elvitte magukhoz. 
Ennyit el is mondtam magának rövid telefonbeszélgetésünk 
során, és tudom, hogy több információja nincs. Elnézést kérek 
ezért, de biztosíthatom, hogy nem hívtuk volna ide ilyen kora 
reggel, ha nem volna nagyon sürgős a dolog. 

Végigsétáltak egy hosszú folyosón, elhaladtak a különféle 
kihallgatóhelyiségek mellett. Mindegyikben csupán egy asztal és 
két szék volt, meg egy acélsín. Ehhez lehet odaerősíteni a bilincs 
láncát, Minden bézs és kék színű, az a kék, amit Benton csak 
„szövetségi kék”-nek hívott. Az a kék háttér, amely minden egyes 
igazgatóról készült fotón látszott. Janet Reno, a volt igazságügyi 
miniszter ruhájának a kékje. George W. Bush nyakkendőjéé. 
Azoknak az embereknek a színe, akik addig hazudoznak, míg 
végül el nem kékül az arcuk. Republikánus-kék. Istentelenül sok 
kék republikánus volt az FBI-nál. Mindig is ultrakonzervatív 
szervezet volt. Nem csoda, hogy Lucyt kipaterolták, 
elbocsátották. De Benton független volt, ő már nem tartozott 
egyik táborba sem. 

– Van valami kérdése, mielőtt csatlakozunk a többiekhez? – 
állt meg Lanier egy bézs színű fémajtó előtt. Begépelt egy kódot, 
és kattant a zár.  



– Arra következtetek, azt várja tőlem, hogy elmagyarázzam 
Marino nyomozónak, miért mondták neki, hogy itt kellene lennie 
a megbeszélésen, és aztán hogyan történhetett, hogy mi most itt 
vagyunk, ő pedig nem tud az egészről semmit. – Bentonban egyre 
fokozódott az indulat.  

– Maga nagyon régóta ismeri Peter Rocco Marinót. 
Nagyon furcsán hangzott, hogy valaki a teljes nevén nevezi 

Marinót. Lanier újra szaporábban lépdelt. Egy újabb folyosó, 
ezúttal még hosszabb az előzőnél. Bentonban forrni kezdett a 
düh. 

– Sok eseten dolgoztak együtt a kilencvenes években, amikor 
maga a Viselkedéselemző Részleg – ma Viselkedéskutató Részleg 
– főnöke volt. És aztán megszakadt a karrierje. Gondolom, 
hallotta a híreket. – Lanier menet közben nem nézett Bentonra. 

– Warner Ageeről. Nem ismertem őt, soha nem találkoztam 
vele. Bár egy időben az érdeklődés középpontjában állt. 

Benton megtorpant. Egyedül voltak egy végtelennek tűnő üres 
folyosón, monoton, kopott, bézs színű falak és kifényesedett, 
szürke burkolólapok között. Személytelen, intézményesített. 
Minden szándék szerint azért, hogy visszafogják a képzeletet, 
hogy ne legyen kihívó, ne okozzon örömet, és könyörtelen legyen. 
Benton a nő vállára tette a kezét, és kissé meglepődött azon, hogy 
milyen kemények az izmai. Kistermetű nő volt, de erős, és 
amikor a szemébe nézett, kérdéseket látott benne.  

– Ne szarakodjon velem! – mondta neki. 
Lanier a tekintetével szinte átfúrta Bentont.  
– Kérem, vegye le a kezét rólam! 
Benton leengedte a kezét, és csendesen, szenvtelenül 

megismételte, amit az előbb mondott.  
– Ne szarakodjon velem, Marty! 
A nő keresztbefonta a két karját, Bentonra nézett, kihívóan, 

dacosan, félelem nélkül állt vele szemben.  



– Lehet, hogy maga már az új generáció, és tökösnek képzeli 
magát, de én sokkal jobban tudom, hogy működnek a dolgok, 
mint ahogy maga tudhatná, még ha tíz élete volna is – közölte 
vele Benton. 

– Senki nem kérdőjelezi meg a tudását és a tapasztalatait, 
Benton.  

– Nagyon jól tudja, hogy miről beszélek, Marty. Ne 
füttyögessenek, hogy jöjjek lábhoz, mint valami átkozott kutya, és 
ne rángassanak oda egy megbeszélésre, hogy bemutathassák 
mindazokat a trükköket, amelyekre az FBI kiképzett engem is 
még a sötét időkben. Illetve nem az iroda képzett ki, hanem én 
képeztem saját magam, és maga soha nem fogja megérteni, hogy 
miken mentem keresztül, és miért. És hogy kik is ők valójában.  

– Hogy kik ők? – Lanier nem tágított.  
– Azok az emberek, akikkel Warner Agee kezdett. Mert erre 

akar kilyukadni, nem? Warner beleolvadt az árnyékokba, mint 
valami lepke. És egy idő után már nem lehet megkülönböztetni 
az ilyen lényeket attól a mocsoktól, amihez hozzátapadnak. Agee 
parazita volt. Egy antiszociális, személyiségzavaros valaki. 
Szociopata. Pszichopata. Akárhogy hívják a szörnyetegeket 
manapság. És én már kezdtem sajnálatot érezni a süket 
szemétláda iránt.  

– El sem tudom képzelni, hogy sajnálja őt – felelte a nő. – 
Azok után, amit magával tett. 

Ez kissé kibillentette Bentont.  
– Elég legyen annyi, hogy ha Warner Agee nem veszített volna 

el mindent – és én most nem az anyagiakról beszélek –, ha nem 
lett volna kénytelen a képességeit meghaladó módon 
kompenzálni, hogy tudjon uralkodni magán, akkor nem lett 
volna teljesen kétségbe esve – folytatta Lanier. – De ennél 
sokkal, de sokkal több aggasztó dolog van. Például a hotelszoba, 
amit Carley Crispin fizetett, igaz, csak praktikus okokból történt. 
Ageenek nincsen hitelkártyája. Mind kimerült. Szűkölködött, és 



valószínűleg készpénzben adta meg Carley-nak, amivel tartozott, 
vagy legalábbis valamennyire hozzájárult a költségekhez. 
Egyébként őszintén kétlem, hogy a nőnek bármiféle köze is volna 
mindehhez. Az ő számára ez az egész csak arról szólt, hogy a 
show-nak folytatódnia kell.  

– Kivel volt kapcsolatban. – Ez nem kérdés volt Benton 
részéről.  

– Olyan érzésem van, hogy nagyon is jól tudja. Ha 
megtaláljuk a megfelelő pontokat, úgy a nálunk kétszer erősebbet 
is képesek vagyunk harcképtelenné tenni.  

– Pontokat. Többes számot használt. Egynél több ilyen pont 
van – szólt Benton.  

– Már egy ideje foglalkozunk ezekkel az emberekkel. Nem 
vagyunk teljesen biztosak abban, hogy kik is ők, de egyre 
közelebb jutunk ahhoz, hogy elkapjuk őket. És maga most ezért 
van itt – tette még hozzá.  

– Nem tűntek el – jegyezte meg Benton. 
A nő újra nekiindult.  
– Nem tudtam kiiktatni mindegyiket – állapította meg 

Benton. – Az évek során összeszedték magukat, elkezdték 
kavarni a szart, kitalálták, mit is akarnak.  

– Mint a terroristák – mondta a nő.  
– Ezek is azok, csak másfajták.  
– Olvastam a dossziét arról, hogy kiktől szabadult meg 

Louisianában. Lenyűgöző. Üdvözlöm újra itt. Nem szerettem 
volna a maga helyében lenni akkoriban. És Scarpettáéban sem. 
Warner Ageenek volt valami igazsága – maga az elképzelhető 
legnagyobb veszélyben forgott akkor. Csak éppen az indítékai 
nem is lehettek volna rosszabbak. Azt akarta, hogy maga eltűnjön 
a színről. Igazából ez rosszabb volt, mint ha megölték volna 
magát – mondta Lanier úgy, mintha csak azt taglalná, melyik a 
kellemetlenebb, egy agyhártyagyulladás vagy a madárinfluenza. 
– A többi a mi hibánk volt, bár én akkor még nem voltam itt, csak 



tejfölösszájú kis asszisztens voltam az ügyészi hivatalban, New 
Orleansban. Egy évvel később léptem be az FBI-hoz, és ezután 
diplomát szereztem igazságügyi pszichológiából, mert a 
viselkedéselemzőknél akartam dolgozni. Én vagyok a New 
Orleans-i iroda és az Erőszakos Bűnügyek Elemző Központja 
közötti koordinátor. És nem állítom, hogy nem volt rám hatással 
maga vagy az ügye odalenn.  

– Maga is ott volt, amikor én. És ők. Sam Lanier. East Baton 
Rouge halottkéme. A rokona?  

– A nagybátyám. Mondhatni, hogy az élet sötétebb oldalával 
való foglalatosság nagyon is jellemző a családunkra. Tudom, 
hogy mi történt odalenn, igazából a New Orleans-i iroda 
alkalmazottja voltam, csupán néhány hete kerültem ide. Hozzá is 
tudnék szokni New York-hoz, csak találnék mindig 
parkolóhelyet. Az FBI-nak soha nem lett volna szabad elengedni 
magát, Benton. De akkor nem így gondoltam.  

– Akkor?  
– Warner Agee tette kézenfekvő volt. A magáról készített 

értékelést látszólag a beépített emberek biztonságáért felelős 
egység névében írta. A walthami hotelszoba Massacchussettsben, 
2003 nyarán, amikor az FBI úgy ítélte meg, hogy maga már nem 
alkalmas a szolgálatra, helyette azt javasolta, hogy adjanak önnek 
valami íróasztal melletti munkát, vagy maga tanítsa be az új 
ügynököket. Tudom. De újra csak azt mondhatom, hogy helyes 
döntés volt, rossz indokokból kifolyólag. Agee véleményét el 
kellett ismerni, és talán ez volt a lehető legjobb, amit tehettek. Ha 
ott maradt volna, maga szerint mit csinált volna? – Lanier 
Bentonra nézett, és megállt a következő csukott ajtó előtt. 

Benton nem felelt. A nő begépelte a kódját, és beléptek a 
Bűnüldöző Részlegbe, amely olyan volt, mint valami 
nyúlketrecekből álló telep, egymástól elválasztott 
munkaállomások, természetesen mindegyik kék.  



– De akkor is sokat vesztett az FBI magával, nagyon sokat – 
mondta Lanier. – Javaslom, hogy hozzunk egy kávét a 
konyhából, ott is van. – Elindult egy kisebb helyiség irányába, 
ahol egy kávéfőző, egy hűtőszekrény és egy asztal állt négy 
székkel. – Nem mondom, hogy ki mint vet, úgy arat. Ageere 
értem – tette még hozzá a nő, és mindkettejüknek öntött kávét. – 
Agee kettétörte a maga karrierjét, vagy legalábbis megpróbálta, 
és most, lám, ezt tette önmagával is.  

– Már sokkal korábban elkezdte az önpusztítást.  
– Igen, így van.  
– Az a fickó, aki megúszta a halálsort Texasban. Nem 

szabadultam meg mindegyiktől, azt a fickót nem találtam meg. 
Még életben van?  

– Mire gondol? – Közben Lanier kinyitott egy tartódobozt, 
amelyben tejszín volt, és elöblített egy műanyag kanalat a 
csapnál.  

– Nem nyírtam ki mindenkit. Őt nem – mondta megint 
Benton.  

– Bárcsak mindegyiktől megszabadulhatnánk örökre! – 
mondta Lanier. – Akkor nem lenne dolgom. 

A New York-i rendőrség Fegyverszakértő és Taktikai 
Egységének Rodman s Neck-i telephelyét három méter magas 
kerítés vette körül, amelynek a tetején borotvaéles drót futott. Ha 
nem lett volna ez a barátságtalan akadály, és a nehézfegyverek, 
amelyek elsülhettek és felrobbanhattak, no meg a mindenhol 
kifüggesztett ROBBANÁSVESZÉLY!, a BELÉPNI TILOS!, a MÉG 
CSAK NE IS GONDOLJON ARRA, HOGY IDEPARKOL! feliratok 
sora, Bronxnak eme legdélibb csúcsa – amely hatalmas ujjként 
mutatott Long Island déli része felé – Marino szerint az 
ingatlanügynökségek kedvence lehetett volna. 

A kora reggeli szürkeséget még nyomasztóbbá tette a borult 
égbolt. A tengeri hínárt és a csupasz fák ágait borzolta a szél, 
miközben Marino Al Lobo hadnaggyal egy fekete kocsiban ült, és 



amíg haladtak, kifelé bámult arra a területre, amely tüzérségi 
bunkerekkel teli, huszonvalahány hektáros kalandparknak tűnt a 
szemében. Mindenfelé taktikai épületek, karbantartóműhelyek, 
vészhelyzet esetén kivonuló, felfegyver2ett járművekkel teli 
hangárok, zárt és kültéri lőterek húzódtak – még olyan is, 
amelyen kimondottan orvlövészek gyakoroltak. A rendőrség, az 
EBI és egyéb ügynökségek alkalmazottai annyi kilőtt lőszert 
hagytak maguk után, mint amennyi szemét egy piknik után 
marad. De semmi nem ment veszendőbe, még a szolgálat közben 
leharcolt rendőrségi járművek sem. Itt kötöttek ki, ahol aztán 
lőttek rájuk, felrobbantották, városi szimulációkhoz – például 
zavargások, öngyilkos merénylők által elkövetett 
bűncselekmények imitálásához – használták őket. 

Bármennyire is komoly hely volt, a bázison mindenhol 
megjelentek a zsaruhumor jelei. Például az élénk színekkel 
megfestett bombák, egy rakéta és egy Howitzer-ágyúba való 
lövedék, ahogy a legmeglepőbb helyeken, orral lefelé bele vannak 
ásva a földbe. Ráérő idejükben, ha jó volt az időjárás, a 
technikusok és a kiképzők főzőcskéztek a Quonset fémbarakkok 
előtt, vagy kártyáztak, vagy a bombafelkutató kutyákkal 
játszadoztak; vagy – mint az évnek ebben a szakában is – csak 
ücsörögtek, beszélgettek, és közben mindenféle elektromos 
játékot javítgattak, amit aztán odaadtak olyan családoknak, 
akiknek nem volt pénzük karácsonyi ajándékokat venni. Marino 
nagyon kedvelte a Necket, és most, hogy ő és Lobo az autóval 
furikáztak, és Dodie Hodge-ról beszélgettek, felötlött benne, 
most van itt először úgy, hogy nem hall fegyverropogást. Azt a 
zajt, amely olyan megszokott volt itt, hogy az már szinte 
megnyugtató volt számára, neki ez olyan volt, mintha a moziban 
hallgatná, ahogy pattog a kukorica a gépben. 

Még a kacsák is hozzászoktak, és talán már hiányzott is nekik; 
pehelyrécék és az idősebb libák úszkáltak és totyogtak a parton. 
Nem csoda, hogy itt voltak a legjobb vízparti vadászhelyek a 



környéken, mivel az állatok nem tartották veszélyesnek a 
fegyverropogás hangját. Marino szerint ez eléggé sportszerűtlen 
dolog volt. Inkább „ülő kacsás szezonnak” kellett volna hívni, és 
azon kezdett el gondolkodni, vajon az állandó fegyverropogás és 
az újratöltések zajához mit szólnak a horgászok, mert úgy 
hallotta, hogy egész szép fekete sügérek, lepényhalak voltak 
errefelé. Majd valamikor fogja a kis hajóját, és elviszi a City 
Islandnél lévő kikötőbe. Talán még oda is költözik.  

– Azt hiszem, jobb lenne, ha eltűnnénk innen – mondta Lobo, 
és megállította a Tahoe-t félúton, a robbanókörzet közepe táján, 
körülbelül kilencvenméternyíre onnan, ahol Scarpetta csomagja 
volt bezárva. – El kellene vinni a kocsit az útból. Kiakadnak, ha 
véletlenül felrobbantjuk a város tulajdonát. 

Marino kikászálódott a kocsiból, jól megnézte, hogy hova lép, 
mert a talaj egyenetlen volt a kisebb sziklák és fémszilánkok 
miatt. Körülötte egy homokzsákokból kialakított, platókkal és 
gödrökkel szabdalt terep volt, hepehupás vájatok vezettek a 
robbanószert tároló dobozokhoz és a betonból meg golyóálló 
üvegből épült megfigyelőpontokhoz. Az egész mögött pedig ott 
volt a víz. Ameddig Marino ellátott, csak a víz hullámzott, a 
távolban néhány csónak lebegett rajta, és a City Islanden jól 
lehetett látni a jachtklubot. Hallottak már mendemondákat arról, 
hogy dagálykor néhány vízi jármű eloldódott a kikötő cölöpjéről, 
és a Rodman’s Neck partján kötött ki, a civil 
vontatószolgáltatások pedig nem versenyeztek azért, hogy ki 
vigye vissza őket; néhányan még azt is kijelentették, hogy nincs 
az a pénz, hogy odamenjenek érte. Ha egy World Cat 290-es, két 
Suzuki-motorral működő hajó kisodródna a homokra és 
fövenyre, Marinónak aztán nem számítana semmiféle srapnel 
vagy golyó, ha nem kellene visszaadni a járművet. 

Nem messze tőlük ott volt Ann Droiden bombaszakértő. Az 
egység egyenruháját viselte, sötétkék, sokzsebes vászonnadrágot, 
amelyet valószínűleg flanellel béleltek ki az időjárás 



viszontagságai ellen, egy rövidkabátot, ATAC csizmát és egy 
sárga védőréteggel bevont, hátul szíjjal rögzített védőszemüveget. 
Nem volt rajta sapka, és csupasz kézzel kapcsolta össze a PAN-
vízágyú vezetékét egy összecsukható konzollal. Csinos kis 
teremtés volt, de valószínűleg túl fiatal Marinóhoz. Harmincas 
évei elején járhatott.  

– Próbálj meg viselkedni! – figyelmeztette Marinót Lobo.  
– Szerintem tömegpusztító fegyverré kellene nyilvánítani – 

mondta Marino, és mint általában, most is nagyon nehezére 
esett, hogy ne bámulja nyíltan a nőt. 

Volt benne valami, a kissé erőteljes vonásaiban és 
döbbenetesen fürge kezében, ami egy kicsit a Dokira emlékezteti 
– ébredt rá Marino. Ilyen lehetett Scarpetta, amikor annyi idős 
volt, mint Ann, amikor a Doki és Marino elkezdtek együtt 
dolgozni Richmondban. Akkoriban még nem nagyon lehetett 
olyat hallani, hogy nő legyen egy állami orvosszakértői rendszer 
főnöke, és ráadásul Scarpetta volt az első női orvosszakértő, 
akivel Marino valaha találkozott, vagy akár látott.  

– A Hotel Elysée-ből a CNN-be menő hívás. Csak egy sejtés, 
de akkor is megemlítem, ha nagyon erőszakoknak tűnik is, mert 
ez a nő, mennyi idős is? Az ötvenes éveiben lehet? – Lobo 
visszatért a kocsiban folytatott beszélgetésükhöz.  

– Mi köze van Dodie Hodge életkorának az ott történtekhez? 
– kérdezte Marino, és nem volt biztos benne, helyesen 
cselekedett-e, hogy egyedül hagyta Lucyt és Scarpettát a Hotel 
Elysée-ben. 

Nem értette, hogy mi folyik ott, csak annyit tudott, hogy Lucy 
tudja, hogyan vigyázzon magára; talán még jobban is, mint 
Marino, ha őszinte akart lenni. A lány képes volt eltalálni egy 
nyalóka szárát negyvenöt méterről. De hát Marinónak most 
ezernyi dolga volt, próbált a végére járni mindennek. Lobo 
szerint kiderítették, hogy Dodie Hodge a Hotel Elysée-ből 
telefonált a CNN-be. Annak a száma jelent meg a kijelzőn, bár 



Dodie nem volt a hotel vendége. Ugyanaz a recepciós mondta, 
akivel Marino korábban beszélt, hogy ilyen néven nincs senki 
bejelentkezve, és amikor Marino a VIFKA-ból kapott adatok 
alapján leírta a nőt a portásnak, a férfi nem tudta egyik vendéggel 
sem azpnosítani. Fogalma sem volt, hogy ki az a Dodie Hodge, mi 
több, egyetlen kimenő hívás sem történt abban az időben a 
hotelből a Crispin-tudósítás 1-800-as számára. Igazából akkor – 
kilenc negyvenötkor, amikor Dodie felhívta a CNN-t, és egy kicsit 
várakoztatták, mielőtt bekapcsolták volna – semmilyen hívást 
nem indítottak a hotelből. 

– Mennyit tudsz a spoofingról? – kérdezte Lobo, miközben 
Marino mellett sétált. – Hallottál már az úgynevezett spoof-
kártyákról?  

– Valami rémlik. Az megint olyasféle szemét dolog, ami miatt 
aggódhatunk – felelte Marino. 

A telepen nem volt szabad használni a mobiltelefonokat, 
semmit, ami elektromos jeleket küldözgetett. Marino fel akarta 
volna hívni Scarpettát, el akarta mesélni, amit megtudott Dodie 
Hodge-ról. Vagy talán Lucynek kellene inkább elmondania. 
Lehet, hogy van valami kapcsolat Dodie Hodge és Warner Agee 
között. De nem hívhat fel senkit, legalábbis itt nem, mert lehet, 
hogy egy bomba van bezárva abba a dobozba, nem messze tőlük.  

– Mesélj még erről! – kérte Lobót, miközben a víz felől jövő és 
a kerítésen átsüvítő jeges szélben lépkedtek.  

– Teljesen legálisan lehet kapni ezeket a spoofkártyákat, és a 
segítségükkel az a szám jelenik meg a másik telefonján 
azonosítóként, amit csak akarsz. 

Marino azon agyalt, hogy ha Dodie Hodge-nak köze van 
Warner Ageehez, aki nyilvánvalóan kapcsolatban állt Carley 
Crispinnel, és akinek a műsorában többször is szerepelt az elmúlt 
ősszel, Dodie pedig betelefonált tegnap este, akkor lehet, hogy 
ezek hárman valamiféleképpen kapcsolatban vannak egymással. 
Hát ez őrület. Hogyan lehetne Agee, Dodie és Carley 



kapcsolatban, és miért? Ez pontosan olyan volt, mint a VIFKA 
adatfalán azok a téves találatok. Az ember keres egy nevet, és 
ötven másik jön fel hozzá kapcsolódóan. Marinót mindez a Szent 
Henrik Katolikus Iskolára emlékeztette, azokra az 
összekuszálódott faágakra, amelyeket a táblára rajzolt, amikor 
nyelvtanórán az összetett mondatokat kellett elemezniük. 

– Néhány hónappal ezelőtt csörgött a telefonom – mondta 
Lobo –, és ki volt írva egy hívásazonosító szám. Na és mi volt az? 
Hát a Fehér Ház kibaszott központi száma! Én meg: „Mi a franc 
ez?” Felveszem, hát a tízéves lányom volt, próbálta elváltoztatni a 
hangját. Így szólt. „Kérem, tartsa, az elnök szeretne önnel 
beszélni!” Hát, egyáltalán nem találtam viccesnek. Ezt a mobilt 
használom a munkám során, és egy pillanatra az ütő is megállt 
bennem. 

Ha az összes ilyen mellékvágány egyetlen névvé állna össze, 
vajon melyik volna az, gondolkodott Marino.  

– Kiderült, hogy a lányom szert tett egy ilyen spoofkártyára, 
és az egyik haverjától kapta az ötletet, talán egy tizenegy éves 
sráctól – folytatta Lobo. – Felmegy az ember az internetre, és 
könnyedén megtalálja a Fehér Ház számát. Kész. Mintha minden 
egyes alkalommal, amikor végre sikerül rájönnünk, hogyan is 
vethetnénk véget ennek az egész átvágásnak, hirtelen megjelenik 
valami teljesen új, hogy romba döntse az összes addigi 
fáradozásunkat. 

Hannah Starr az – jutott döntésre Marino. Csakhogy egyelőre 
úgy tűnt, hogy mindenkitől a Dokihoz vezet a szál. Aggasztó. 

Ezért sétál ő most a robbanószerek között ebben a marha 
nagy hidegben, hajnalban. Feltűrte a kabátja gallérját, úgy érezte, 
hogy a füle annyira elfagyott, hogy menten leesik.  

– Úgy tűnik, ha az ember vesz egy ilyen spoofkártyát, akkor a 
szolgáltatón keresztül le lehet nyomozni. 



Ann Droiden elindult a fehér fémdoboz felé egy üres 
tejesüveggel. Egy tartály alá tartotta, és elkezdte megtölteni 
vízzel.  

– Ha a szolgáltatót kötelezik az adatszolgáltatásra, akkor talán 
szerencsénk lehet, de ehhez az kell, hogy legyen egy gyanúsított. 
De ha nincsen, akkor honnan a pokolból tudná az ember, hogy 
kihez vezethető vissza a hamis szám, főleg, ha az elkövető nem is 
a saját telefonját használja a hívás során? – mondta Lobo. – 
Tehát ez a Dodie Hodge hölgyemény – feltételezve, hogy okos, 
legalább annyira, mint egy tízéves srác – használhatott ilyen 
kártyát, hogy tévútra vigyen minket. Talán akkor is ezt tette, 
amikor felhívta a Crispin-tudósítást tegnap este, hogy úgy 
tűnjön, mintha a Hotel Elysée-ből telefonálna, pedig az igazság 
az, hogy fogalmunk sincs, hogy hol a pokolban lehetett. Vagy az 
is elképzelhető, hogy ezt az Agee fickót ültette fel, akiről meséltél. 
Lehet, hogy nem kedveli a pasast, ez az egész csak egy otromba 
tréfa volt. Egyébként mitől vagy olyan biztos benne, hogy ő 
küldte azt a zenélő lapot? 

– Ő énekel rajta.  
– Ki állítja ezt?  
– Benton. Ő már csak tudja, hiszen elég sok időt töltött a 

nővel a bolondokházában.  
– De.ez még nem jelenti azt, hogy ő küldte a lapot. Óvatosan 

kellene bánnunk a feltételezésekkel, csak azt akarom mondani. A 
fenébe, de hideg van! És idekinn csak olyasmit csinál az ember, 
amihez nem lehet normális kesztyűt felvenni! 

Droiden letette a vízzel teli üveget a földre egy nagy, fekete, 
bőröndszerű doboz mellé, amelyben tizenkét kaliberes 
vadászfegyvertöltények voltak, és egy PAN-vízágyú alkatrészei. 
Mellettük volt még egy hordozható fém lőszertár és néhány 
Roco-zsák, az a nagyobb fajta, amelyikbe tényleg belefér a 
felszerelés, többek között a bombamegsemmisítésnél viselt 
védőruha és sisak, amit fel fog venni, amikor készen áll arra, 



hogy kivegye a dobozból a csomagot. A nő leguggolt a nyitott 
táska mellé, és előhúzott egy fekete, műanyag dugaszt, egy 
kivehető töltényűrt és egyet a vadászpuskatöltények közül. A 
távolban dízelmotor zúgott. Feltűnt egy mentőautó, letáborozott 
a földúton, hogy készenlétben álljon, ha valami nem a tervek 
szerint alakulna.  

– De én nem azt állítom, hogy ez a Dodie nőszemély egy 
spoofkártyát használt – közölte Lobo –, én csak azt mondom, 
hogy az a hívóazonosító szart sem ér.  

– Ne is mondd! – szólt bele Droiden, miközben bedugta a 
dugó egyik végét. – A barátomat egyszer megtréfálták ezzel, 
valami marha, aki ellen távoltartási végzést kérelmezett. Amikor 
a nő felhívta, a hívásazonosító szerint az anyja volt.  

– Hát ez szívás – mondta Marino. Nem is tudta, hogy Ann-
nek van barátja.  

– Olyan, mint azok az anonymizerek, amiket az emberek arra 
használnak, hogy ne lehessen kinyomozni az IP-címüket, vagy ha 
mégis, akkor azt lehet hinni róluk, hogy egy másik országban 
vannak, közben meg az ajtószomszédaid. – Droiden behelyezte a 
tölténytárat a töltényűrbe, amelyet a lezárt cső hátsó feléhez 
erősített. – Ha számítógépekről és telefonokról van szó, az ember 
nem lehet biztos semmiben, még abban sem, amit lát. Az 
elkövetők láthatatlanná tévő köpenyt viselnek. Többé már senkit 
nem lehet felelőssé tenni. 

Lobo előhúzott egy laptopot a táskájából, és bekapcsolta. 
Marinónak menten az jutott eszébe, hogy lehet az, hogy egy 
számítógépet lehetett idekinn használni, de ő nem kapcsolhatja 
be a mobilját. Nem kérdezett semmit, csak fel volt spannolva, 
mintha bármelyik pillanatban túlforrósodhatna a motorja.  

– Tehát nem kell felvennem védőruhát vagy ilyesmit – 
mondta. – Biztos benne, hogy nincsen a csomagban antrax vagy 
valami vegyszer, amitől rákot kapok?  



– Mielőtt tegnap este betettem volna a csomagot a speciális 
dobozba, ellenőriztem ától cettig az FH-40-essel, a 2200-as R-rel 
és az APD 2000-rel, egy érzékeny ionkamrával, egy 
gázmonitorral, mindenféle elképzelhető berendezéssel, részben a 
célszemély miatt. 

Mármint Scarpetta miatt.  
– Enyhén szólva komolyan vettük az ügyet – folytatta 

Droiden. – Nem mintha üdülnénk idekinn bármikor is, de ez a 
mostani különleges helyzet. Nem találtunk biológiai hatóanyagot, 
vagy legalábbis az olyan ismertek közül egyet sem, mint az 
antrax, a ricin, a botuiotoxin, a staphylococcus enterotoxin B és a 
pestis kórokozója. Negatív volt alfa-, béta-, gamma- és 
neutronsugárzásra. Nem találtuk jelét biológiai fegyver 
hatóanyagának vagy irritáló szernek. Nincs idegméreg vagy 
mustárgáz – vagy legalábbis ismert nincs. Nem találtunk toxikus 
gázt, mint például az ammónia, a klór, a kénhidrogén, a 
kéndioxid. Nem jeleztek a vészjelzők, de bármi van is a 
csomagban, valamiféle gázt enged ki magából. Erezhető.  

– Valószínűleg az, ami a kémcső alakú üvegben van – jegyezte 
meg Marino.   

– Valami büdös, rossz szagú, kátrányos bűzt áraszt – mondta 
Droiden. – De nem tudjuk, hogy mi az. Egyetlen detektor sem 
tudja azonosítani. 

– De legalább azt tudjuk, hogy mi nem – jegyezte meg Lobo. – 
És ez valamelyest biztató. Remélhetőleg semmi olyasmi nincs 
benne, ami miatt aggódnunk kellene.  

– Összeszedhet az ember valami szennyezést? – Marino 
azokra a szerkezetekre gondolt, amelyeket hatástalanítottak már 
a területen. Több évtizednyi hatástalanított bomba és 
pirotechnikai szerkezet, amelyeket vízágyúkkal lőttek, és 
felrobbantottak.  

– Azt szoktuk mondani, hogy nem mutatják ki a műszerek – 
közölte Droiden. – És ráadásul számolni kell a potenciális 



interferencia-kigőzölgésekkel, amelyek fals pozitív eredményt is 
mutathatnak. Az itt hatástalanított szerkezetek esetlegesen 
kibocsáthatnak bármit, kezdve a benzintől a dízelgőzön át a 
háztartásokban használt fehérítőig. És nincs elegendő mennyiség 
ahhoz, hogy detektálható legyen. Tegnap este nem volt ilyen 
hamis riasztás, de persze a hideg nem a legideálisabb közeg. Az 
LCD-k pokolian nem szeretik ezt a kinti zord időjárást, és 
nyilvánvaló, hogy nem fogjuk fedél alá becipelni a dobozt, amikor 
nem tudjuk, hogy milyen fajta szerkezettel állunk szemben. 

Kicsit megbillentette a PAN-vízágyút, hogy a csöve szinte 
teljesen felfelé mutasson. Megtöltötte vízzel, aztán az elejét 
lezárta egy piros kupakkal, majd leengedte a csövet, és 
megszorította a kapcsokat. Benyúlt a nyitott dobozba, előhúzott 
egy lézer célzóberendezést, amelyet rácsúsztatott a cső tetejére, 
ahogy a célkeresztekkel szokták. Lobo letette a laptopot egy 
homokzsákra. A monitoron a Scarpetta csomagjáról készült élő 
röntgenkép látszott. Droiden majd arra használja, hogy pontosan 
tudjon célozni, hogy kilőhesse az áramforrást – a gombelemet – 
a vízágyúval.  

– Odaadnád a drótdetonátort? – kérte Lobót. 
A férfi kinyitotta a hordozható tárat, egy közepes méretű, a 

katonaságnál használt zöld árnyalatú dobozt, és kiemelt belőle 
valamit, ami úgy nézett ki, mint egy élénksárga, műanyag 
bevonatú tizenkettes drót, egy detonátorzsinór, amellyel 
biztonságosan lehetett dolgozni tűzbiztos ruha vagy EOD 
védőegyenruha nélkül is. A drót belső része HMX robbanószerrel 
volt bélelve, csak annyival, hogy továbbítsa a szükséges 
lökéshullámokat, és hogy azok elsüssék a gyúszeget a 
töltényűrben. Ez aztán rácsappan a tölténygyutacsra, ami lángra 
lobbantja a töltényt, csak ezúttal vaktöltény van az igazi helyén. 
Nem volt lövedék benne, hanem a csőből körülbelül egy 
decíliternyi víz robban ki úgy harminc méter/másodperc 
sebességgel, és ez elég ahhoz, hogy jókora lukat robbantson 



Scarpetta FedEx-csomagjába, és semlegesítse az áramellátó 
egységet. 

Droiden letekert néhány méternyit a drótból, és az egyik végét 
csatlakoztatta a töltényűr csőtoldatához, a másikat pedig egy 
elsütő szerkezethez, amely úgy nézett ki, mint egy kétkapcsolós, 
kisebbfajta zöld távirányító. Az egyik kapcsoló piros volt, a másik 
fekete. Kicipzárazott két Roco-zsákot, elővette a zöld védőruhát – 
a dzsekit, a nadrágot és a sisakot.  

– Nos, fiúk, ha most megbocsátanak – mondta. – Fel kell 
öltöznöm. 

 



18. 

Warner Agee laptopja, egy jó pár éves Dell egy kis nyomtatóval 
volt összekötve, és mindkét szerkezet be volt dugva a 
konnektorba. Zsinórok tekergőztek a szőnyegen, kinyomtatott 
papírok álltak halomban és szanaszét szórva, ezért csak nagyon 
óvatosan lehetett közlekedni, nehogy rálépjenek, vagy 
megbotoljanak valamelyikben. 

Scarpetta gyanította, hogy Agee megszakítás nélkül dolgozott 
a Carley által bérelt hotelszobában. Azelőtt is nagyban ügyködött 
valamin, hogy kivette volna a hallókészülékét, és levette volna a 
szemüvegét, otthagyta volna a mágneskártyát a toalettasztalon, 
majd lement volna a lépcsőn. Azután valószínűleg beszállt egy 
taxiba, és elindult a halála felé. Scarpetta elgondolkodott azon, 
vajon Agee mennyit érzékelt a külvilágból életének utolsó 
pillanataiban. Valószínűleg nem hallotta azokat a megmentésére 
érkezett embereket sem a köteleikkel, hámjaikkal és 
felszerelésükkel, akik a saját életük kockáztatásával próbálták 
meg elérni őt. Valószínűleg nem hallotta a híd forgalmának zaját 
sem. És a szelet sem. Kikapcsolta a hangot, és azt akarta, hogy 
csak homályosan lásson, hogy könnyebb legyen leereszkedni a 
semmibe, ahonnan nincs visszaút. Nemcsak hogy nem akart már 
itt lenni, de valamilyen okból kifolyólag úgy döntött, hogy ez 
számára már nem egy választható dolog. 

– Kezdjük a legutolsó hívásokkal! – mondta Lucy, és 
kezelésbe vette Agee telefonját, amelyet bedugott az ágy melletti 
konnektorban talált töltőbe. – Úgy tűnik, hogy nem vesztegetett 
sok időt telefonálgatásra. Tegnap reggel volt néhány hívása, 
aztán sokáig semmi, egészen este nyolc óra hat percig. Azután 
volt még egy hívása körülbelül két és fél órával később. Kezdjük 



ezzel a nyolc óra hat percessel. Megnézem, kihez jutunk. – 
Elkezdett gépelni valamit a MacBookján.  

– Kiiktattam a jelszót a BlackBerrymen. – Scarpettának 
fogalma sem volt róla, hogy miért pont most hozakodott elő 
ezzel. Erre gondolt ugyan, de nem volt a nyelve hegyén, és íme, 
most kimondva ott hevert előttük, mint valami túlérett gyümölcs, 
amelyik lepotyogott a fáról. – Nem hinném, hogy Warner Agee 
belenézett volna-a telefonomba. Vagy hogy Carley megtette 
volna, hacsak a helyszíni fotókat nem nézte meg. Annyit tudok, 
hogy azokat a hívásokat, üzeneteket vagy e-maileket, amelyek 
azóta jöttek, hogy utoljára használtam a gépet, nem nyitották ki.  

– Tudok a dologról – közölte Lucy.  
– És ez mit akar jelenteni? 
– Jesszusom! Akár egymillió emberé is lehet ez a szám, 

amelyikről felhívták Agee mobilját! Egyébként a telefon az ő 
nevén van, és egy Washington DC-beli címet adtak meg hozzá. A 
Verizon szolgáltatónál van, a legolcsóbb, kevés lebeszélhető 
percet tartalmazó csomagra fizetett elő. Nem sokat beszélt, talán 
a halláskárosodása miatt.  

– Én kétlem, hogy ez lenne az oka. A hallókészüléke a 
legújabb fejlesztés, Bluetooth is van benne – mondta Scarpetta. 

Körülnézett a hotelszobában, és a látottakból azt a 
következtetést vonta le, hogy Warner Agee idejének java részét 
egy klausztrofóbiás világban töltötte, ami ráadásul gyakran még 
zajtalan is volt. Kételkedett benne, hogy a férfinak lettek volna 
barátai, és ha volt is családja, nem állt közel hozzájuk. Scarpetta 
úgy sejtette, hogy a végén egyedül csak azzal a nővel tartotta a 
kapcsolatot, aki önkéntesen a támogatója lett: Carley-val. Úgy 
nézett ki a dolog, hogy ő adott a férfinak munkát és tetőt a feje 
fölé, és néhanap megjelent egy-egy új mágneskártyával a 
szobához. Scarpetta úgy vélte, hogy Ageenek nem volt pénze. 
Kíváncsi lett volna arra, mi történhetett a tárcájával. Lehet, hogy 
megszabadult tőle tegnap este, miután elhagyta a szobát. Az is 



lehet, hogy nem akarta, hogy azonosítani tudják, de a Siemens 
távirányítót valószínűleg megszokásból zsebre vághatta, s utóbb 
nem vette észre. Elfeledkezett arról a szövegről, ami megjelenik a 
kijelzőn bekapcsoláskor, és ami az olyanokat, mint Scarpetta is, 
egyenesen elvezeti hozzá.  

– Hogy érted azt, hogy tudsz a dologról? – kérdezte Scarpetta 
újra Lucyt. – Miről tudsz? Tudod, hogy senki nem nyitotta meg a 
fájlokat a BlackBerrymen?  

– Várj! Megpróbálok valamit. – Lucy fogta a saját Black-
Berryjét, és tárcsázott egy számot, amit a MacBookról olvasott le. 
Egy hosszú pillanatig nem szólt semmit, aztán befejezte a hívást. 
– Csöngettem és csöngettem. Fogadni mernék, hogy ez egy 
eldobható telefon, ami magyarázatot adhat arra, miért van az, 
hogy olyan sok embernek ugyanaz a telefonszáma, és hogy miért 
nem indult be a hangposta-szolgáltatás. – Újra megnézte Agee 
mobiltelefonját. – Egy kicsit vizsgálódtam – tette aztán hozzá. – 
Amikor küldted azt az e-mailt, és én mondtam neked, hogy 
törölni akarom a BlackBerrydet, te meg tiltakoztál, azonnal 
leellenőriztem, és láttam, hogy az új SMS-eket, e-maileket, 
hangpostaüzeneteket nem nyitották meg. Ez a legfőbb oka annak, 
hogy – a tiltásod ellenére – nem töröltem le a telefont. Miért 
iktattad ki a jelszót?  

– Mióta tudod a dolgot?  
– Csak amióta elmondtad, hogy elvesztetted a telefonod.  
– Nem vesztettem el. 
Lucy nehezen tudott Scarpetta szemébe nézni. Nem azért, 

mert bűntudatot érzett, mert Scarpetta nem ezt látta rajta. Lucy 
hangja teli volt érzelemmel. Félt, a szeme mélykék kút volt, az 
arcán pedig – szokatlan módon – legyőzöttség és kimerültség 
látszott. Vékonynak tűnt, mintha mostanában nem erősített 
volna annyit az edzőteremben, a rá jellemző erőnlét és fittség 
most nem volt szembetűnő. Az elmúlt néhány hét alatt, míg 



Scarpetta nem találkozott vele, a tizenöt évesnek látszó lány 
negyvenéves nővé öregedett. 

Lucy tovább kopogtatta a billentyűket.  
– Most megnézem azt a másik számot, amelyik tegnap este 

hívta.  
– Amelyik tíz óra negyven perckor jött?  
– Igen. Ismeretlen és titkos szám, de a tulajdonosa nem 

bajlódott azzal, hogy letiltsa a hívásazonosítást, ezért jelenik meg 
Agee mobiltelefonján. Akárki is az, ő volt az utolsó, akivel a férfi 
beszélt. Legalábbis akiről tudunk. Tehát tíz negyvenkor Agee 
jmég jól érezte magát, és életben volt.  

– Életben, de kétlem, hogy jól is lett volna. 
Lucy gépelt még valamit a MacBookon, aztán megnézett 

különféle fájlokat a Dell laptopon is. Képes volt egyszerre akár 
tízféle dolgot is csinálni. Bármire képes volt, kivéve azt, hogy 
őszinte beszélgetést folytasson arról, hogy mi igazán fontos az 
életében.  

– Agee elég okos volt ahhoz, hogy törölje az előzményeket, és 
kiürítse a cache-t – közölte. – Ha esetleg érdekel a dolog. De ez 
nem fog megakadályozni benne, hogy megtaláljam mindazt, 
amiről úgy hitte, hogy megszabadult tőlük. Carley Crispin – 
szólalt meg egy idő után újra. – Övé az a titkosított szám, amelyik 
tíz óra negyvenkor felhívta Ageet. Carley volt. Az az ő telefonja, 
egy AT&T szám. Ő telefonált a férfinak, és körülbelül négy percen 
át beszéltek. Nem lehetett valami jó kis beszélgetés, ha Agee 
néhány órával később aztán leugrott egy hídról. 

Tegnap este tíz óra negyvenkor Scarpetta még a CNN-ben 
volt, a sminkszobában, és Alex Bachtával beszélgetett csukott ajtó 
mögött. Megpróbált pontosan visszaemlékezni, hogy mikor is jött 
el onnan. Talán tíz vagy tizenöt perccel később. Volt egy olyan 
érzése, hogy amitől tartott, az bekövetkezett. Carley hallgatózott, 
mindent hallott, tudta, mi jön ezután. Scarpetta veszi át a helyét 
a talkshow-ban, legalábbis ezt feltételezhette, mert az soha nem 



fordult volna meg a fejében, hogy valaki nemet mondhat egy 
olyan ajánlatra, amelyet Alex tett Scarpettának. Carley-t 
elbocsátják majd. Bizonyára nagyon fel lehetett dúlva. De még 
,ha elég hosszú időn át álldogált is az ajtó előtt ahhoz, hogy azt is 
hallja, Scarpetta végül nemet mondott, és elmagyarázta, szerinte 
miért volt az egész rossz ötlet, Carley-nak akkor is le kellett 
vonnia az elkerülhetetlen következtetést, ami ellen rettenetesen 
küzdött. Hatvanegy évesen másik munka után kell néznie, és 
szinte a lehetetlennel volt határos, hogy talál is egy olyan jó nevű 
és hatalmas csatornánál, mint a CNN. Ebben a gazdasági 
helyzetben és az ő korában nem sikerülne neki.  

– Na és aztán mi történt? – kérdezte Scarpetta, miután 
beszélt Lucynek a Carley műsora utáni tegnapi eseményekről, -
Eljött az ajtóból, aztán lehet, hogy visszament az öltözőjébe, és 
gyorsan felhívta Warnert? És mit mondott neki?  

– Talán azt, hogy a szolgálataira már nincsen szükség – felelte 
Lucy. – Ha Carley elveszíti a show-ját, akkor miért lenne 
szüksége Ageere a továbbiakban? Ha nem szerepel az élő 
adásban, akkor többé Agee sem.  

– Mióta biztosítanak show-műsorok házigazdái hotelszobákat 
hosszú távon más vendégeknek? – Scarpetta képtelen volt 
kiverni a fejéből ezt a gondolatot. – Főleg manapság, amikor 
mindenhol kiadásokat csökkentének.  

– Nem tudom.  
– Őszintén kételkedem benne, hogy a CNN megtérítette volna 

Carley költségeit. Van pénze? Ebben a hotelben egy lakosztály két 
hónapra óriási összegbe kerülhet, még ha adtak is neki 
kedvezményt. Miért költené el ennyi pénzt? Miért nem helyezte 
el Ageet valahol máshol, miért nem bérelt neki egy lakást, ami 
sokkal kevesebbe került volna?  

– Nem tudom.  
– Talán ennek az egésznek köze van a helyszínhez – 

gondolkodott hangosan Scarpetta. – Talán valaki más is benne 



volt az egészben, és ő pénzelte a dolgot. Vagy Ageet. Valaki, akiről 
nem tudunk semmit. 

Úgy tűnt, hogy Lucy nem is figyel rá.  
– És ha Carley tíz óra negyvenkor telefonált Ageenek, hogy 

elmondja, a férfi ki van rúgva, és hamarosan a hotelt is el kell 
hagynia, akkor miért vette a fáradságot, hogy beadja a 
BlackBerrymet? – folytatta az elmélkedést Scarpetta. – Miért 
nem mondta Ageenek egész egyszerűen azt, hogy szedje a cuccát, 
és másnap menjen el a hotelből? Ha azt tervezte, hogy kivágja, 
miért vitte oda neki a telefonomat? Miért érezte úgy a fickó, hogy 
a továbbiakban is kötelessége segíteni Carley-nak, ha az éppen ki 
akarta rúgni? Lehetséges, hogy Ageenek az volt a dolga, hogy 
valaki másnak adja tovább a telefonomat? 

Lucy nem felelt.  
– Miért olyan fontos az én BlackBerrym? 
Lucy mintha egy szót sem hallott volna abból, amit Scarpetta 

mondott.  
– Talán mert általa eljuthat hozzám. Megtudhat rólam 

mindent. Illetve igazából rólunk – válaszolta meg Scarpetta a 
saját kérdését. 

Lucy továbbra sem szólt semmit. Nem akart az ellopott 
BlackBerryről beszélni, miként arról sem volt hajlandó semmit 
sem mondani, hogy miért vette meg.  

– Még azt is tudja, hogy éppen hol vagyok, mert benne van a 
GPS, amit te tettél bele – tette hozzá Scarpetta. – Persze csak ha 
nálam van. Bár nem hinném, hogy nagyon aggódnál amiatt, hogy 
éppen hol vagyok, vagy hol lehetek. 

Scarpetta elkezdte átnézni azokat a kinyomtatott papírokat, 
amelyek a kisasztalon hevertek. Úgy tűnt, mintha valaki egy 
internetes keresés után százszámra nyomtatta volna ki őket: volt 
köztük vezércikk, hivatkozás, blogbejegyzés. Mind a Hannah 
Starr-üggyel foglalkozott. De Scarpetta nem nagyon tudott 



összpontosítani, mivel a legfontosabb kérdés sorompóként állta 
útját minden egyéb gondolatnak a fejében.  

– Nem akarsz róla beszélni, megtartod magadnak, amit 
tudsz? – kérdezte Scarpetta.  

– Beszélni? Miről? – Lucy fel sem nézett.  
– Nos, majd visszatérünk rá. – Scarpetta tovább nézegette a 

hírekkel teli papírokat, amelyeket Agee kinyomtatott. Kétség sem 
fért hozzá, hogy Carley számára végezte a munkát. – Kaptam 
tőled egy ajándékot, amit nem kértem, és hogy őszinte legyek, 
nem is akartam igazán, ezt a hipermodern okos telefont. Hirtelen 
az egész életem rákerül egy általad létrehozott hálózatra, és egy 
jelszó túszul ejt. Aztán egyszer csak elfelejtesz szemmel tartani? 
Ha tényleg annyira szeretnéd, hogy jobb legyen az életem – és 
Marinóé, Bentoné meg Jaime-é –, akkor miért nem azt csinálod, 
amit bármelyik rendszergazda tenne? Hogy ellenőrzöd a 
felhasználóidat, hogy megbizonyosodj afelől, be van kapcsolva a 
jelszavuk, hogy az adataik biztonságban vannak, hogy nincsen rés 
a tűzfalon, és nincs semmi gond a biztonsággal?  

– Azt hittem, nem szereted, ha kémkedek utánad. – Lucy ujjai 
továbbra is szélsebesen jártak a laptop billentyűin, hogy bejusson 
a letöltések-mappába. 

Scarpetta felvett egy újabb halom papírt, és így szólt:  
– És Jaime mit szól hozzá, hogy kémkedsz utána?  
– Agee a múlt szeptemberben aláírt egy megállapodást egy 

washingtoni ingatlanügynökséggel – mondta Lucy.  
– Tud Jaime a WAAS-rendszerű GPS jeladóról?  
– Meghirdette a házát a piacon, és kiköltözött – közölte Lucy. 

– Ki van ürítve és eladó. – Lucy újra a MacBookon babrált, 
valamit gépelt. – Nézzük, hogy el tudta-e adni!  

– Hajlandó vagy beszélni velem? – kérdezte Scarpetta.  
– Nemcsak hogy nem adta el, hanem árverezésre vár. Egy 

társasházban lévő két fürdőszobás, két hálószobás lakás a 14. 
utcában, nem messze a Dupont Circle-től, Hatszázhúszezerről 



indultak, és most kicsivel több mint ötszázezer felett járnak. 
Tehát lehet, hogy az egyik oka annak, hogy ebben a szobában 
kötött ki, az, hogy nem volt hová mennie.  

– Kérlek, ne próbálj meg másról beszélni!  
– Amikor nyolc évvel ezelőtt megvette a házat, valamivel 

hatszázezer alatt fizetett érte. Akkoriban sokkal jobban ment 
neki, gondolom.  

– Meséltél Jaime-nek a GPS-ről?  
– Szerintem a fickó teljesen le van égve – mondta Lucy. – És 

most halott. Úgyhogy szerintem nem számít, ha a bank elveszi a 
házát,  

– Tudok a telefonokba tett GPS-ről. De vajon ő is tud róluk? 
Elmondtad neki?  

– Ha valaki elveszített mindent, az elvezetheti végül a 
szakadék széléhez, vagy Agee esetében a hídéhoz – közölte Lucy, 
és hirtelen megváltozott a viselkedése, szinte észrevehetetlenül, 
de megremegett a hangja. – Mit is szoktál nekem olvasgatni 
gyerekkoromban? Azt az Olivér Wendell Holmes-verset, az „Egy-
lovas bricská”-t. „A bricskagyártás csínja! hogy van egy 
Achilles-ínja... s a jármű végzete, / hogy el nem nyűheted. / S 
egyszer csak hirtelen, / és ez kétségtelen, / a bricska 
tönkremegy... Amikor kislány voltam, és meglátogattunk 
Richmondban, meg ott laktunk nálad hébe-hóba, azt kívántam, 
bárcsak megtartanál. Az a kibaszott anyám! Ilyenkor mindig 
ugyanaz a lemez. Hogy hazajövök-e karácsonyra. Hónapokig nem 
hallok felőle, aztán megkérdezi, hogy hazamegyek-e karácsonyra; 
mert semmi mást nem akar igazából, csak biztosra akar menni, 
hogy küldök neki ajándékot. Valami drága dolgot, leginkább egy 
csekket. Menjen a fenébe!  

– Történt valami, hogy nem bízol Jaime-ben? – kérdezte 
Scarpetta.  

– Ott szoktál ülni az ágyam szélén, a Windsor Farmon, abban 
a szobában, ami a folyosó végén volt a tiédtől nem messze; ami 



végül is az enyém lett. Imádtam azt a házat! Egy Holmes-
verseskötetből olvastál fel nekem. „A vén Vasbordájúak” címűt, 
meg a „Kivájt Nautilus”-t, és a „Régvolt napok”-at. Próbáltál 
beszélni nekem az életről meg a halálról. Azt szoktad mondani, 
hogy az emberek olyanok, mint az az egylovas bricska. Száz évig 
is futnak, aztán egy nap hirtelen összeesnek, és csak egy marék 
hamu marad utánuk. – Lucy úgy beszélt, hogy a két keze a két 
billentyűzeten volt, közben fájlok és linkek nyíltak és tűntek el a 
két laptop képernyőjén, és közben ő maga mindenhová nézett, 
csak a nagynénjére nem. – Azt is mondtad, hogy ez egy tökéletes 
metafora a halálra, a bricska olyan, mint azok az emberek, akik a 
te halottasházadban végzik, és mindenféle történt velük, ami csak 
elképzelhető, de ők csak mentek az úton, míg egy napon 
bekövetkezett az a dolog. És ennek a dolognak valószínűleg köze 
lehetett az „Achilles-ínjukhoz”, vagyis a gyenge pontjukhoz.  

– Szerintem a te gyenge pontod Jaime – jelentette ki 
Scarpetta.  

– Én meg azt hittem, hogy a pénz.  
– Mióta kémkedsz utána? Ezért adtad nekünk ezeket a 

kütyüket? – Scarpetta a kisasztalon heverő két BlackBerry felé 
intett. Az egyik az övé volt, a másik Lucyé. – Attól félsz, hogy 
Jaime pénzt csen tőled? Attól tartasz, hogy olyan, mint az anyád? 
Segíts nekem, hogy megérthessem!  

– Jaime-nek nincs szüksége az én pénzemre, és rám sincsen 
szüksége – keményítette meg a hangját Lucy. – Senkinek nincs 
meg, amije volt korábban, és a jelenlegi gazdasági helyzetben a 
szemünk előtt olvad el minden, ahogy egy vagyont érő, szépen 
megformált jégszobor vízzé lesz, elpárolog, elillan. És az ember 
azt sem hiszi már el, hogy egyáltalán létezett, és nem érti, mire ez 
a nagy izgalom. Nekem sincsen már meg, amim volt. – Egy kicsit 
habozott, mintha szinte lehetetlen lenne kimondani, amire 
gondolt. – Nem a pénzről van szó. Valami másról, amibe 



belekeveredtem, és aztán félreértelmeztem mindent. Talán csak 
ennyit kellene mondanom. Hogy félreértelmeztem dolgokat.  

– Azért ahhoz képest, hogy milyen jól idézel verseket, nem 
hinném, hogy sok mindent félreértelmezhetsz – jegyezte meg 
Scarpetta. 

Lucy nem felelt.  
– Most mit értelmeztél félre? – Úgy tűnt, Scarpettának kell 

folytatnia a beszélgetést. 
De Lucy nem akarta. Egy pillanatig mindketten némák 

maradtak, csak a billentyűk kattogtak, ahogy Lucy gépelt, meg a 
papír suhogott, ahogy Scarpetta lapozgatott az ölében. Átnézett 
még egy csomó, Hannah Starr-ral kapcsolatos kinyomtatott 
híranyagot, és volt jó néhány olyan is, amelyik Carley Crispinnel 
és a bukásra ítélt műsorával foglalkozott; az egyik megkérdezett 
úgy fogalmazott, hogy Carley szabadesésben zuhan a Nielsen-
köz-vélemény-kutatás szerint. És néhányuk megemlítette 
Scarpettát és a Scarpetta-faktort is. Egy blogger azt mondta, hogy 
Carley-nak ebben a szezonban egyetlen alkalommal volt 
szórakoztató a műsora, amikor a rangidős törvényszéki 
orvosszakértő, a penge agyú, rettenthetetlen Scarpetta volt a 
vendég, és a kommentárjai tökéletesen találóak voltak. „Kay 
Scarpetta a probléma mélyére hatol találó megjegyzéseivel, és 
kemény ellenfele – túlságosan is – az erőtlen, elvirágzott Carley 
Crispinnek.’’ Scarpetta felállt a székről, majd így szólt az 
unokahúgához:  

– Emlékszel még arra a látogatásra Windsor Farmon, amikor 
olyam dühös voltál rám, legyalultad a számítógépemet, aztán 
teljesen szétszedted? Talán tízéves lehettél, és valamit 
félreértettél, amit tettem vagy mondtam. Félreértelmezted, 
félreértetted, túlreagáltad, hogy enyhén fogalmazzak. Most is 
legyalulod a kapcsolatodat Jaime-vel, és a darabjaira kapod szét? 
Egyáltalán, megkérdezted, hogy ezt érdemli-e? 



Közben kinyitotta a táskáját, és kivett egy újabb pár kesztyűt. 
Elsétált Warner Agee rendetlen, ruhákkal teliszórt ágya mellett, 
és elkezdte átnézni a komód fiókjait. 

– Mit tett Jaime, amit te valószínűleg félreértettél? – törte 
meg a csendet végül Scarpetta. 

Újabb adag férfiruha, de egyik sem volt összehajtogatva. 
Alsónadrágok, trikók, zoknik, pizsamák, zsebkendők és kis 
bársonydobozok, amelyekben mandzsetták lapultak. Egyik-másik 
antik, de nem igazán értékes. Egy következő fiókban hosszú és 
rövid ujjú pólók voltak, mindenféle logoval. FBI Akadémia 
feliratú, a különböző államokban található irodák neveivel 
ellátott, „Túszmentő Egység” és „Nemzeti Gyorsreagálású 
Csoport” feliratú pólók, csupa régi, kifakult ruhadarab, amelyek 
olyan klubok tagságát hirdették, ahová Agee világéletében 
vágyott, de soha nem juthatott be. Nem kellett jól ismernie 
Warner Ageet ahhoz, hogy Scarpetta tudja, kétségbeesett vágy 
hajtotta a férfit, hogy elismerjék, és soha nem hagyott alább az a 
meggyőződése, hogy az élet nem volt igazságos hozzá.  

– Mit érthettél félre? – firtatta újra Scarpetta.  
– Nem könnyű róla beszélni.  
– Legalább próbáld meg!  
– Nem tudok róla beszélni. Veled nem – felelte Lucy.  
– Légy őszinte, senkivel sem vagy képes rá. 
Lucy ránézett a nagynénjére.  
– Senkinek nem beszélsz könnyen semmiféle komoly és mély 

dologról, ami igazán fontos – jelentette ki Scarpetta. – 
Szakadatlanul locsogsz olyasmikről, amik igazából nem fontosak, 
jelentéktelenek, értelmetlenek. Gépekről, a láthatatlan és 
megfoghatatlan kibertérről és azokról az emberekről, akik ezeket 
a semmi helyeket lakják, akiket én csak árnyaknak hívok; akik 
azzal töltik az életüket, hogy csevegnek és a Twitteren lógnak, 
blogolnak és összevissza fecsegnek semmiségekről más 
árnyalakokkal. 



A legalsó fiók beszorult, Scarpetta alig tudta bedugni az ujját, 
próbálta elérni az akadályt, ami kartonpapírnak és műanyagnak 
tűnt.  

– Komolyan mondom. Itt vagyok egy hotelszobában, 
amelyben legutoljára egy férfi volt, aki most rongycsomóként 
fekszik a hullaházban, mivel úgy döntött, hogy az életét már nem 
érdemes tovább élni. Beszélj velem, Lucy, mondd el, hogy mi a 
baj! Mondj el mindent az érzéseidről! Úgy gondolod, hogy Jaime 
már nem szeret? 

Végre kiszabadult a fiók, amelyben üres mobiltelefonos és 
spoofkártyadobozok lapultak, meg használati utasítások és 
könyvecskék, aktiváló kártyák, amelyeket – úgy tűnt – még nem 
is használtak, mert mindegyik hátulján érintetlen volt a 
csomagolás. És néhány nyomtatott lapon instrukciók voltak arra, 
hogyan kell használni egy webszolgáltatást, amelyet azok 
számára fejlesztettek ki, akik tudtak ugyan beszélni, de 
halláskárosultak voltak; a leírás alapján használni tudták a valós 
idejű feliratozót a telefonbeszélgetéseikhez.  

– Ti ketten nem is kommunikáltok egymással? – folytatta 
Scarpetta a vallatást, Lucy pedig a hallgatást. 

Scarpetta tovább kutakodott a töltők, az eldobható, előre fel-
töltött telefonokhoz használatos fénylő borítékok között. 
Legalább öt volt belőlük.  

– Veszekedtek? 
Az ágy felé fordult, és elkezdett kotorászni a piszkos ruhák 

között is, az ágynemű alá is bekukkantott.  
– Szexelni szoktatok? 
– Jézusom! – fakadt ki Lucy. – Az isten szerelmére, a 

nagynéném vagy! 
Scarpetta nekiállt kihúzogatni az éjjeliszekrény fiókjait.  
– Egész álló nap halott emberek testén matatok, és amikor 

Bentonnal szeretkezünk, levezeti a feszültséget, egyben fel is tölt, 
érezzük, hogy egymáshoz tartozunk, így kommunikálunk 



egymással, s mindez emlékeztet arra is, hogy létezünk. – 
Újságcikkek, még több kinyomtatott papír, de semmi egyéb, és 
még mindig nem volt meg a kártyás telefon. – Néha veszekszünk. 
Például tegnap este is. 

Leguggolt, hogy benézzen a bútorok alá.  
– Én szoktalak fürdetni, és elláttam a sebeidet, hallgattam a 

kitöréseidet, és elsimítottam, ha bajba kerültél, vagy legalábbis 
megpróbáltalak valahogy kihúzni belőle. És néha még sírtam is a 
szobámban, olyan átkozottul kikészítettél – mondta Scarpetta. – 
Találkoztam elég sok partnereddel és szerelmeddel, és volt róla 
fogalmam, hogy mit csinálhatsz velük az ágyban, mert mi 
egyformák vagyunk, ugyanazokkal a testrészekkel bírunk, és 
hasonlóan használjuk őket. Merem állítani, hogy láttam és 
hallottam egy csomó olyan dolgot, amit el sem tudsz képzelni. 

Scarpetta felállt, továbbra sem találta sehol azt a telefont.  
– Mi a fenének lennél szégyenlős előttem? – kérdezte. – És 

különben is, nem az anyád vagyok. Hála istennek nem a saját, 
nyomorult nővérem vagyok, aki gyakorlatilag lerázott magáról 
téged. Bárcsak már az első naptól fogva nekem adott volna! A 
nagynénéd vagyok. És a barátod. Életünknek ebben a 
szakaszában kollégák is. Nekem nyugodtan elmondhatod. 
Szereted Jaime-t? 

Lucy némán bámulta az ölében mozdulatlanul heverő két 
kezét.  

– Szereted őt? 
Scarpetta kiborította a szemeteseket, átkutatta a felgyűlt 

papírhalmokat.  
– Mit művelsz? – kérdezte végül Lucy.  
– Volt neki néhány kártyás telefonja, talán öt is. Valószínűleg 

azután vette őket, hogy két hónappal ezelőtt ideköltözött. Csak a 
vonalkódok vannak a csomagoláson, nincs más jelzés, úgyhogy 
nem tudom, hol vette őket. Valószínűleg együtt használta a 



spoofkártyákkal, hogy álcázza, meghamisítsa a hívóazonosítóját. 
Szereted őt?  

– Mennyi lebeszélhető idő volt a telefonokon?  
– Mindegyiken hatvan perc, és kilencven napon belül fel 

kellett használni.  
– Az ember levesz a polcról egy ilyet a repülőtéren, egy 

ajándékboltban, a Walmartban vagy a Targetben, készpénzzel 
fizet, és ha lebeszélte a hatvan percet, akkor ahelyett, hogy újra 
feltöltené – mert ahhoz általában hitelkártya szükséges –, csak 
eldobja a készüléket, és vesz egy újat. Körülbelül egy hónappal 
ezelőtt Jaime azt mondta, hogy ne aludjak ott többé. – Lucy 
elvörösödött. – Először csak heti egy vagy két éjszakáról volt szó, 
aztán háromról vagy négyről. Azt állította, hogy azért, mert 
iszonyatosan sok dolga van. Ha az ember nem alszik együtt... 

– Jaime-nek mindig iszonyatosan sok dolga van. A hozzánk 
hasonló emberek ilyenek – mondta Scarpetta. 

Kinyitotta a szekrényt, és észrevett egy kisebbfajta trezort a 
falban. Üres volt, az ajtaja tárva-nyitva.  

– Szörnyű, nem? Ez a kibaszott lényege az egésznek! – Lucy 
nagyon boldogtalannak tűnt, a szeme villámlott a dühtől, és 
sütött belőle a szomorúság. – Ez azt jelenti, hogy ő már másképp 
érez, nem? Te most is kívánod Bentont, most is kell neked, tök 
mindegy, mennyire vagy elfoglalt. Még húsz év után is. De én 
nem kellek Jaime-nek, és alig vagyunk együtt. Ez nem arról szól, 
hogy olyan istentelenül elfoglalt.  

– Szerintem sem. Valami másról van szó. 
Scarpetta kesztyűs kezével átforgatta a ruhákat, amelyek 

divatosak lehettek a nyolcvanas és kilencvenes években. 
Hajszálcsíkos, háromrészes öltönyök, kétsoros zakók, nadrágok 
széles felhajtással; díszzsebkendők, felhajtható kézelős fehér 
ingek, amelyek láttán az embernek gengszterekről készült 
karikatúrák jutnak az eszébe még a J. Edgár Hoover-korszakbeli 
FBI idejéből. Öt csíkos nyakkendő lógott egy vállfára akasztva, 



egy másikon két kifordítható öv: az egyik tűzött, a másik 
krokodilmintás. Illettek a földön lévő barna és fekete 
gojzervarrott Florsheim-cipőkhöz.  

– Amikor te és én megpróbáltunk az elveszett BlackBerrym 
nyomára akadni, egyértelmű lett számomra, mire képes a benne 
lévő WAAS GPS. Ezért lehetünk most itt, ebben a szobában. 
Azokon az estéken, amelyeket Jaime távol töltött tőled, te 
messziről szemmel tartottad? Sikerült hasznos információhoz 
jutnod? 

A szekrény hátuljában egy nagy, kemény falú bőrönd állt a 
falnak tolva. Össze volt karistolva, és kissé szakadtnak tűnt. 
Tépett szélű csomagcímkék lógtak a fogantyújára hurkolva.  

– Jaime nem járt el sehova – mondta Lucy. – Sokáig 
dolgozott az irodában és otthon. Hacsak nem hagyta odahaza a 
BlackBerryt. És persze ez még nem jelenti azt, hogy valaki nem 
mehetett el hozzá, vagy nem történt valami az irodájában.  

– Talán meghekkelhetnéd annak a cégnek a szerverét, 
amelyik a házának, az államügyészi hivatalnak vagy a One Hogan 
Place-nek a biztonsági kameráit működteti. Ez lesz a következő? 
Vagy egész egyszerűen beszerelsz néhány kamerát az irodájába, a 
tárgyalójába, a lakásába, így kémkedsz utána. Kérlek, nehogy azt 
mondd, hogy már megtetted! 

Scarpetta nagy nehezen kirángatta a bőröndöt a szekrényből. 
Jó nehéz volt. 

– Jézusom! Ne!  
– Ez az egész nem Jaime-ről szól, hanem rólad. – Scarpetta 

lenyomta a bőrönd két zárját, amelyek hangos kattanással 
felnyíltak. 

 
Eldördült a lövés. Marino és Lobo levették a fülvédőt, és kiléptek 
a többtonnányi betontömb és golyóálló üveg mögül. Körülbelül 
kilencvenméternyire voltak a védőruhát viselő Ann Droidentől, 
aki odasétált a kis emelvényhez, amelyen Scarpetta FedEx-es 



csomagja hevert, amit éppen most kapott telibe a vízágyúval. 
Letérdelt, hogy megvizsgálja, mit sikerült elérnie. A sisakja 
Marino és Lobo felé fordult, felmutatta a hüvelykujját feléjük. 
Csupasz keze apró volt, és sápadtnak tűnt a sötétzöld, párnázott 
ruhában, ami kétszer akkorának mutatta, mint amekkora 
valójában volt.  

– Mintha egy zacskó rágcsálnivalót nyitott volna fel – jegyezte 
meg Marino. 

Remélte, hogy bármi is van Scarpetta csomagjában, megéri 
ezt a felhajtást, ugyanakkor azt is remélte, hogy nem. A karrierje 
során állandó konfliktusokat élt meg, csak nem beszélt róla, még 
magának sem szerette beismerni, hogy mit is érzett valójában. 
Egy igazán jó nyomozás valódi veszéllyel járt, de melyik 
normális, értelmes emberi lény reménykedik ilyesmiben?  

– Mi a helyzet? – érdeklődött Lobo. 
Odalépett egy másik technikus, hogy segítsen levenni a 

lányról a védőruhát. Droiden arcára kiült, hogy valami nem 
tetszik neki.  

– Valami büdös. Ugyanaz a szörnyű szag. Ez nem csali 
szerkezet, de nem hasonlít semmihez, amivel eddig találkoztam. 
Vagy szagoltam, ami azt illeti – közölte Lobóval és Marinóval, 
miközben a másik technikus segédkezett neki a ruhával. – 
Három AG 10-es gombelem, jelerősítő és pirotechnikai dolgok. 
Egy üdvözlőkártya, aminek a tetejéhez egy vudu baba van 
erősítve. Egy bűzbomba. 

A FedEx-es doboz szélesre nyílt. Csak egy agyonázott, csomós 
kartonhalom lett belőle. Törött üveg, egy kis fehér rongybaba 
maradványai hevertek a csomó közepén, és még valami, ami 
kutyaszőrnek tűnt. Egy hitelkártyánál nem nagyobb, felvételre 
alkalmas hangmodul volt apró darabokra törve, a gombelemek 
maradványaival összekeveredve, és amikor Marino közelebb 
ment, megérezte a szagot, amiről Droiden beszélt.  



– Olyan szaga van, mint az aszfalt, a záptojás és a kutyaszar 
keverékének – mondta. – Mi a franc ez?  

– Az üvegcse tartalma. – Droiden kinyitott egy fekete Roco-
zsákot, és előszedett belőle néhány bizonyítékos zacskót, egy 
epoxival bélelt alumíniumdobozt, arcvédő maszkokat és 
gumikesztyűket. – Még soha nem szagoltam ilyet. Egy kicsit 
hasonlít a kőolajhoz, de nem az. Mintha kátrány, kén és ürülék 
lenne.  

– És mi volt vele a cél? – kérdezte Marino.  
– Szerintem azt akarták, hogy ha Scarpetta kinyitja a dobozt, 

és ott van benne az üdvözlőlap a babával a tetején, akkor azt 
széthajtja. A csomag felrobban, az üvegcse összetörik, a benne 
lévő bűzös folyadék pedig kijut. A hangmodulhoz tartozó elemek 
három, szériában gyártott, egymás után felrobbanó petárdához 
voltak kapcsolva, amelyek egy elektromos gyújtószerkezettel 
érintkeztek, egy profi pirotechnikai gyutaccsal. – Rámutatott 
arra, ami a három – egy vékony dróthoz erősített – petárdából 
maradt.  

– Az elektromos gyújtószerkezetek nagyon érzékenyek az 
áramra – mondta Lobo Marinónak. – Csak néhány elem kell 
hozzá. De annak, aki csinálta, át kellett alakítania a hangmodul 
csúszökapcsolóját és a2 áramkört, hogy az elemekből érkező 
impulzus a robbanást indítsa be, ne pedig a dallamot játssza le.  

– Ezt egy hétköznapi ember nem tudja megcsinálni? – 
kérdezte Marino.  

– Egy átlagember egyértelműen képes erre, ha nem hülye, és 
követi az utasításokat. 

– Az interneten – mondta ki hangosan a gondolatát Marino.  
– Persze. Gyakorlatilag egy kibaszott atombombát is 

fabrikálhatunk – közölte Lobo.  
– És ha a Doki kinyitotta volna? – kérdezte Marino.  
– Nehéz megmondani, de sérüléseket okozott volna neki, az 

egyszer biztos. Lehet, hogy levitte volna néhány ujját, vagy az 



üvegszilánkok felsértették volna az arcát és a szemét. 
Elcsúfíthatták volna. Megvakíthatták volna. És ez a bűzös 
folyadék elborította volna.  

– Gondolom, ez volt a cél – mondta Lobo. – Valaki azt akarta, 
hogy az a folyadék Scarpettára jusson, bármi is az. És hogy jó kis 
bajt okozzon neki. Hadd nézzem meg azt a másik üdvözlőlapot! 

Marino kicipzárazta a táskáját, és átnyújtotta a férfinak a 
bizonyítékos zacskót, amit még Scarpetta adott neki. Lobo 
felhúzott egy pár kesztyűt, és elkezdte tanulmányozni. Kinyitotta 
a karácsonyi üdvözlőkártyát a zaklatott Mikulással, akit Mrs. 
Mikulás üldöz egy sodrófával. És egy vékony, hamiskás hang azt 
énekli, hogy „Legyen vi-hi-hi-dám karácsony, hé!” 

Lobo felpiszkálta a kemény fedőpapírt, és kicsúsztatta a 
hangmodult, miközben a bántó dallam tovább folytatódott: 
„Gyerünk a fagyönggyel oda, hova kell” Levette az elemekhez – 
a három AG 10-es, apró, karórákban alkalmazott gombelemhez – 
csatlakozó zsinórt. Csend volt, csak a szél süvöltött a víz felől, a 
kerítésen át. Marino már nem érezte a fülét, és a szája – akárcsak 
a Bádogemberé – egy kis olajozás után sóvárgott. Alig tudott 
beszélni, annyira fázott.  

– Egy egyszerű beszédmódul ideális ahhoz, hogy 
preparáljanak egy üdvözlőkártyát. – Lobo Marino orra alá dugta 
a lapot, hogy megmutassa. – Az a fajta, amit ezermesterek és 
barkácsolók használnak. Egy áramkör és egy hangszóró. Készen 
vásárolható csúszókapcsoló az automata lejátszáshoz, ami az 
egész kü-tyü kulcsfontosságú része. A csúszókapcsoló zárja az 
áramkört, ami aztán beindítja a bombát. Minden hozzávaló 
megrendelhető. Sokkal könnyebb összerakni ezekből, mint ha 
saját magunk eszkábálnánk egyet. 

Droiden kiszedegette a bomba részeit a nedves, koszos 
katyvaszból, majd felállt, és közelebb lépett Marinóhoz és 
Lobóhoz. Ezüstszínű, fekete és sötétzöld műanyag- és 
fémdarabkákat meg fekete és rézszínű drótot tartott kesztyűs 



tenyerén. Elvette az érintetlen hangmodult Lobótól, és elkezdte 
összehasonlítani őket.  

– A mikroszkopikus vizsgálatok majd megerősítik – közölte, 
de egyértelmű volt a véleménye.  

– Ugyanaz a fajta hangmodul – mondta Marino, és hatalmas 
kezével átfogta a nőét, hogy megóvja a darabokat a széltől. 
Közben azt kívánta, bárcsak még sokáig ott tarthatná, és ilyen 
közel maradhatna hozzá. Nem számítana, ha egész éjjel itt 
kellene állnia, és halálra fagyna, akkor is éber lenne, és 
melegséget érez-ne. – Jézusom, milyen büdös! És mi az, 
kutyaszőr? – Az egyik műanyag kesztyűbe bújtatott ujjával 
megpiszkált néhány hosszú szőrszálat. – Mi a francnak van 
benne kutyaszőr?  

– Azt hiszem, hogy a baba ezzel volt kitömve. Lehet, hogy 
kutyaszőr – felelte a nő. – Lényeges hasonlóságokat látok a két 
szerkezet között. Az áramkör, a csúszókapcsoló, a felvételgomb, a 
mikrofon-hangszóró. 

Lobo a mikulásos lapot vizsgálgatta. Megnézte a hátulját, 
hogy ott mi van.  

– Kínában készült. Újrahasznosított papír. Környezetbarát 
karácsonyi bomba. Milyen kedves – tette még hozzá. 

 



19. 

Scarpetta átvonszolta a nyitott bőröndöt a szobán. Huszonkilenc 
harmonikaszerű akta volt benne gumiszalaggal összefogva, és 
fehér, kézzel írt cédulákkal felcímkézve. A tartalmuk huszonhat 
évet fogott át. Warner Agee karrierjének java részét.  

– Ha beszélnék Jaime-vel, mit gondolsz, mit mondana nekem 
rólad? – puhatolózott tovább Scarpetta. 

– Erre könnyű a válasz. Hogy patológiás eset vagyok. –
Lucyben feltámadt a harag. 

Néha olyan hirtelen és erősen fogta el a düh, hogy Scarpetta 
szinte látta is a villámokat.  

– Állandóan dühös vagyok. A legszívesebben bántanék valakit 
– mondta Lucy. 

Agee valószínűleg egy csomó személyes holmiját elhozta ide a 
Hotel Elysée-be, bizonyára azokat, amelyek fontosak voltak neki. 
Scarpetta elővette a legújabb aktákat, és leült a szőnyegre, az 
unokahúga lábához.  

– És miért akarsz valakit bántani?  
– Hogy visszaszerezzem, amit elvettek tőlem. Hogy 

kárpótoljam magamat, és hogy kapjak egy második esélyt arra, 
hogy megakadályozhassam, nehogy még egyszer valaki ilyet 
tegyen. Tudod, hogy ez milyen szörnyű? – Lucy tekintete tűzben 
égett. – Szörnyű érzés úgy határozni, hogy vannak bizonyos 
emberek, akiknek az elpusztítása elfogadható. És elképzelni, 
kidolgozni elméletben, s eközben nem nyilall beléd, hogy ne tedd. 
Nem érzel semmit. Ahogy például ő bizonyára érzett. – Intett, 
mintha Warner Agee a szobában lenne. – Ez a legrosszabb. 
Amikor nem érzel már semmit. És ekkor teszed meg, méghozzá 
valami olyasmit, amit már nem lehet visszacsinálni. Szörnyű 



érzés, hogy nem különbözöl azoktól a szemétládáktól, akiket 
üldözöl, és akiktől megpróbálod megvédeni az embereket. 

Scarpetta lehúzta arról az iratgyűjtőről a gumigyűrűt, 
amelyről feltételezte, hogy a legújabb lehet. Ez év január elsejével 
kezdődött, és a záró dátum helye üresen maradt.  

– Te nem vagy olyan, mint ők – nyugtatta Scarpetta.  
– Már nem tudom visszacsinálni.  
– Mit nem tudsz visszacsinálni? 
Az iratgyűjtő hat rekesze zsúfolásig volt papírokkal, 

nyugtákkal, csekkfüzetekkel, és egy barna tárca is volt benne, 
amelyik már simára kopott és felgyűrődött attól, hogy évekig egy 
farzsebben hordták.  

– Nem tudom visszacsinálni, hogy én tettem. – Lucy vett egy 
mély lélegzetet, csak azért sem akart sírni. – Rossz ember vagyok.  

– Nem, nem vagy az – felelte Scarpetta. 
Agee jogosítványa három évvel korábban járt le. A 

MasterCard bankkártyája sem volt már érvényes. A Visa és az 
American Express kártyái sem.  

– De igen. Tudod jól, hogy mit tettem.  
– Nem vagy rossz ember, és ezt annak tudatában mondom, 

hogy tisztában vagyok vele, mit tettél. Talán nem az egésszel, de 
sok mindennel – mondta Scarpetta. – Dolgoztál az FBI-nak, az 
ATF-nek, és – akárcsak Benton – olyan sok mindenben benne 
voltál, amiről nem tehettél, és nem beszélhettél, valószínűleg még 
most sem beszélhetsz. Persze hogy tudomásom van róla, és azt is 
tudom, hogy kötelességteljesítés közben történt minden, 
méghozzá nagyon is jó okokból. Olyan voltál, mint a katona a 
fronton. Ilyenek a zsaruk, ők is katonák, akik túllépnek azon a 
határon, ami még normálisnak tekinthető, azért, hogy nekünk, a 
többieknek normális életet tudjanak biztosítani. 

Megszámolt ezernégyszáznegyven dollárt készpénzben, 
húszasokban. Mintha csak egy automatából vették volna ki őket. 



– Tényleg? És mi a helyzet Rocco Caggianóval? – kérdezte 
Lucy.  

– Na és mi lett volna az apjával, Pete Marinóval, ha nem 
tetted volna meg? – Scarpetta nem ismerte a részleteket, hogy,mi 
történt Lengyelországban, és nem is akarta ismerni, de tudta az 
okokat. – Marino már nem élne – mondta. – Rocco 
belekeveredett a szervezett bűnözésbe, és megölte volna az apját. 
Már el volt tervezve minden, te akadályoztad meg. 

Elkezdte nézegetni az élelmiszerek és piperecikkek 
vásárlásakor és a különféle utazások alkalmával kapott 
nyugtákat; aztán volt ott detroiti, michigani hotelekből, 
éttermekből, taxikból származó nyugta is. Mindenhol 
készpénzzel fizettek.  

– Azt kívánom, bárcsak ne tettem volna! Megöltem a fiát. Egy 
csomó olyan dolgot műveltem, amit nem vonhatok vissza – 
mondta Lucy.  

– Mit tudhatna bármelyikünk is visszavonni? Ez egy bolond 
kifejezés, csak egy beszédfordulat. Az emberek állandóan 
mondogatják, de igazából semmit nem csinálhatunk vissza – 
közölte Scarpetta.— Csak kerülgethetjük, a zűrzavart, amit 
okoztunk, vállalhatjuk a felelősséget, bocsánatot kérhetünk, és 
megpróbálhatunk továbblépni. 

Nagy halmokat rakott a padlón a papírokból, és újra meg újra 
beletúrt az iratgyűjtőkbe, hogy lássa, mit tartott Agee eléggé 
fontosnak az életéből ahhoz, hogy megtartsa. Rábukkant egy 
befizetett csekkekkel teli borítékra. Az elmúlt januárban Agee 
több mint hatezer dollárt költött egy pár Siemens Motion 700 
hallókészülékre és a tartozékaira. A régi készüléket pedig 
odaajándékozta jótékonysági célra, és kapott érte egy 
elismervényt. Nem sokkal később megrendelt egy webalapú 
feliratozó telefonszolgáltatást. De sehol egy banki ellenőrző 
szelvény vagy kifizetési nyugta, amelyből kiderülne, honnan 



szerezte a pénzét. Scarpetta előhúzott egy manilaborítékot, 
amelyen az állt, hogy 

IA P. Teli volt szakmai értesítőkkel, 
konferencíaprogramokkal, újságcikkekkel. Mindegyik franciául 
íródott. Aztán talált még repülőjegyeket és még több nyugtát. 
2006 júliusában Agee Párizsba utazott, hogy részt vegyen a 
pszichológiai rendellenességekről rendezett konferencián. 

Scarpetta nem tudott valami jól franciául, de azért egészen jól 
el tudta olvasni. Átfutott egy levelet, amelyet a Globális 
Tudatosság Projekt egyik bizottsági tagja írt, megköszönve 
Ageenek, hogy hajlandó részt venni azon a megbeszélésen, ahol a 
jelentős globális események – mint amilyen például a 9/11 is volt 
– során a különféle tudományos eszközökkel vizsgált 
véletlenszerű adatok struktúrájáról volt szó. A bizottsági tag 
örvendezett azon, hogy újra találkozhat Ageevel, és érdeklődött 
aziránt, hogy a pszichokinézissel kapcsolatos kutatások kapcsán 
sikerült-e újból megismételni az eddigi eredményeket. 
Természetesen a problémát a humán alanyok, a jogi és etikai 
korlátok okozzák – fordította Scarpetta.  

– Miért gondolkodsz gyilkoláson és halálon? – kérdezte 
Lucyt. – Kit akarsz megölni, és kit szeretnél halottnak tudni?  

– De megint csak súlyos csend volt a válasz. – Jobb lenne, ha 
elmondanád nekem. Mindegy, meddig tart, addig nem megyek ki 
ebből a szobából, és téged sem engedlek kí.  

– Hannah-t – felelte Lucy.  
– Meg akarod ölni Hannah Starrt? – Scarpetta döbbenten 

bámult a lányra. – Megölted, vagy azt kívánod, bárcsak halott 
lenne?  

– Nem öltem meg. Nem tudom, hogy halott-e, és nem is 
érdekel. Csak azt akarom, hogy megbűnhődjön. Személyesen 
akarom megbüntetni. 

Agee franciául válaszolt a bizottsági tagnak. Scarpetta 
fordított magában. Az igaz, hogy a humán alanyok nem 



tárgyilagosak, és ennek eredményeképpen megbízhatatlanná 
kezdenek válni; de ezt az akadályt kikerülhetjük, ha a 
tanulmányozásban részt vevő alanyokat oly módon figyeljük 
meg, amely elejét veszi a feszélyezettségnek és a 
mesterkéltségnek.  

– Miért akarod megbüntetni? Mit tett ellened, ami miatt 
személyesen akarod elintézni? – kérdezte Scarpetta. 

Megnyitott egy újabb harmonikaszerű irattartót. Még több 
anyagot talált benne a parapszichológiáról. Újságcikkeket. Agee 
folyékonyan beszélt franciául, és a parapszichológia, a „hetedik 
érzék” tanulmányozásának, a természetfeletti tudományának 
kiemelkedő alakja volt. A Párizsban székelő Institute Anomalous 
Psychologíe állta Agee elszállásolásának költségeit, amikor, a 
férfi odautazott. Olyankor napidíjat is fizetett neki, és az egyéb 
költségeit is állták. A Lecoq Alapítvány – amely az IAP-t is 
finanszírozta – élénken érdeklődött Agee munkája iránt. 
Többször is említették, hogy Monsíeur Lecoq milyen 
türelmetlenül várja, hogy találkozhasson Ageevel, hogy 
beszélgethessenek „kölcsönös szenvedélyükről és érdeklődési 
körükrőr.  

– Tett veled valamit – folytatta Scarpetta, és ez kijelentés volt, 
nem kérdés. Lucy bizonyára ismerte Hannah-t. – Mi történt? 
Viszonyotok volt? Lefeküdtél vele? Mi történt?  

– Nem feküdtem le vele. De...  
– De mi? Vagy lefeküdtél vele, vagy nem. Hol találkoztatok? 
Egy újságcikk-kivonat. Dans cet article, publié en 2007, 

Warner Agee, lum des pionniers de la recherché en 
parapsychology, en particulier l’expérience de mort imminente 
et sortie hon du corps...3  

3 Ebben a cikkben, amelyet Warner Agee, a parapszichológiai kutatások úttörője 2007-ben 
publikált, különös tapasztalatokról számol be, melyeket a hirtelen halál és a testen kívüli 
élmények vizsgálata során tett szert.” 

                                                   



– Azt akarta, hogy próbáljak ki valamit, kezdjek bele vele 
valamibe, ajánlgatni próbálta magát – felelte Lucy.  

– Testileg.  
– Azt feltételezte, hogy mindenki akar tőle valamit – mondta 

Lucy. – De én nem. Flörtölt velem. Tetszelgett. Egyedül voltunk. 
Azt hittem, hogy Bobby ott lesz, de nem volt ott. Csak Hannah, és 
incselkedett velem. De nekem nem kellett. A kibaszott kis kurva! 

Halálközeli és testen kívüli élmények. Emberek, akik 
meghaltak, majd paranormálís képességekkel tértek vissza; 
gyógyítások, az elme anyagfelettisége, A hiedelem, hogy a 
gondolatokkal kontrollálni tudjuk a testünket, befolyásolhatjuk a 
tárgyakat és különféle rendszereket. Scarpetta csak olvasta a 
rengeteg cikket, mint például az elektromos készülékek, a zajok, 
a dobókocka; ahogy a holdfázisok hatással vannak a 
kaszinóbeli kifizetésekre.   

– És pontosan mit csinált Hannah, ami olyan szörnyű volt?  
– Meséltem neked arról az illetőről, aki a portfoliómmal 

kapcsolatban tanácsokat adott.  
– Igen, akit te csak a Pénzes Embernek hívtál. 
Agee 2007-es adó-visszatérítése. Bevétel egy nyugdíj-

takarékossági alapból, de semmi más, bár egyértelmű volt a 
levelezéséből és az egyéb papírokból, hogy valahonnan 
máshonnan vagy valaki mástól kapott pénzt. Valószínűleg a 
Lecoq Alapítványtól, Párizsból.  

– Az apja, Rupe Starr. Ő volt a Pénzes Ember – mondta Lucy. 
– Már a kezdetektől fogva, amikor még húszéves sem voltam, 
szép lassan elkezdtem gyarapodni pénzügyileg, és ő irányított 
engem. Hogy érte tettem? Nos, akár ajándékba is odaadtam 
volna mindent, annyira boldog voltam, hogy befektethetek, 
álmodozhatok, előjöhetek különféle ötletekkel, amiket aztán 
kivitelezhetek. A semmiből teremthetek valamit, és elérhetem, 
hogy az emberek akarják azt. 



2008. Nincs semmiféle út Franciaországba. Agee oda-vissza 
járkált Detroitba. Honnan szedte a készpénzt?  

– Egyszer sikerült egy klassz, digitális valamit összehoznom, 
és arra gondoltam, hogy ígéretes lehet ahhoz, hogy életre is 
keltsem – mondta Lucy. – Az egyik ismerősöm, aki az Apple-nél 
dolgozott, megemlítette nekem Rupe nevét. Biztosan tudod, hogy 
ő volt az egyik legsikeresebb és legnagyobb tiszteletben álló 
pénzügyi guru a Wall Streeten.  

– Nem értem, miért gondoltad úgy, hogy soha nem 
beszélhetsz velem róla vagy a pénzedről! – mondta Scarpetta.  

– Soha nem kérdezted. 
Mi lehetett Detroitban, az egyre hanyatló autóiparon kívül? 

Scarpecta felemelte Lucy MacBookját.  
– Meg kellett volna kérdeznem. – De nem jutott eszébe olyan 

alkalom, amikor megtehette volna.  
– Nem tetted meg – jegyezte meg Lucy. 
Rákeresett a Google-ban a Lecoq Alapítványra, de semmi. 

Beírta, hogy Monsieur Lecoq, de csak Emile Gaboriau 
tizenkilencedik században írt detektívregényére jött néhány 
találat. Scarpetta nem talált egyezést egyetlen élő személlyel sem, 
akit Monsieur Lecoqnak hívtak volna, és aki dúsgazdag filantróp 
lévén támogatta volna a paranormális pszichológiai kutatásokat.  

– Bezzeg soha nem habozol kivallatni bármi másról, ami csak 
eszedbe jut! – folytatta Lucy. – De egyszer sem kérdeztél a 
pénzügyeimről, és ha megemlítettem neked a Pénzes Embert, 
akkor sem érdeklődtél róla.  

– Talán, mert féltem – vetette fel Scarpetta ezt az elszomorító 
lehetőséget. – Elzárkóztam a dologtól, mert bemagyaráztam 
magamnak, hogy nem kellene kémkednem utánad. 

Beírta a Google-ba a detroiti Motor City Casino Hotelt és a 
Grand Palais-t is, mivel talált olyan számlákat, amelyeket ezek a 
hotelek állítottak ki az elmúlt két év során, de semmi 
bizonyítékot nem talált arra, hogy Agee bármelyikben megszállt 



volna. De akkor mit csinált? Szerencsejátékot űzött? 
Szerencsejátékos volt, és talán ingyen kapott szobát, hogy 
játsszon? Hogy engedhette meg magának a hazárdjátékot? Egy 
kis emlékeztető papírfecni: egyenesen Freddie Maestrotól, meg 
egy PIN-kódnak tűnő számsor, aztán Detroiti Városi Bank, meg 
egy filctollal írt lakcím. Honnan volt ismerős a Freddie Maestro 
név? És vajon a PIN-kód egy bankkártyáé lehetett?  

– Nos – mondta Lucy –, az ember beszélhet holttestekről, 
meg a szexről, de valaki nettó, jövedelméről nem. Átkutathatod 
egy halott zsebeit és fiókjait, meg a személyes adatait és számláit 
tartalmazó aktákat, de nem teheted fel azt az alapvető kérdést, 
hogy miből él a másik, és hogy kivel üzletel. Nem kérdezted 
sosem – mutatott rá Lucy. – Én azt gondoltam, hogy nem akarod 
tudni, mert azt hiszed, hogy valami illegális dolgot csinálok. 
Lopok vagy csalok, átverem a kormányt. Lépjünk is tovább, mert 
az tuti, hogy nem fogok magyarázkodni se neked, se másnak!  

– Nem tudtam, mert nem akartam tudni. – Scarpetta a saját 
bizonytalanságát okolhatta ezért, mert olyan szegénységben nőtt 
fel. – Mert azt akartam, hogy egyenlők legyenek az esélyek. – 
Fájó pontja volt az életének, hogy gyerekként nem volt 
lehetősége, hogy tegyen valamit, amikor a családjának nem volt 
pénze, és az apja haldoklott. – És nem versenyezhetek veled, ha 
pénzcsinálásról van szó. Én egészen jó vagyok abban, hogy 
megtartsam, amim van, de soha nem rendelkeztem Midász király 
képességével, illetve soha nem mentem bele egy üzleti 
vállalkozásba csak az üzlet reményében. Nem vagyok valami jó az 
ilyesmiben.  

– Miért akarnál vetélkedni velem?  
– Hát éppen ez az. Nem tettem. Nem akartam, mert nem 

tudtam megtenni. Talán féltem attól, hogy elveszítem a 
tiszteletedet. De miért kellene tisztelned az üzleti éleslátásomat? 
Ha briliáns üzletasszony lennék, nem mentem volna jogi 
egyetemre, aztán az orvosira; nem töltöttem volna tizenkét évet 



posztgraduális tanulmányokkal, hogy aztán kevesebbet keressek, 
mint egy csomó ingatlanügynök vagy autókereskedő. 

– Ha én olyan briliáns üzletasszony lennék, akkor ez a 
beszélgetés most nem történne meg – mondta Lucy. 

Scarpetta beütötte a Google-ba Michigant. Az új Las Vegast. 
És egy csomó filmet is ott készítettek. Az állam minden tőle 
telhetőt megtett, hogy egy kis pénzt pumpáljon a kivérző 
gazdaságba. Negyvenszázalékos adókedvezmény. És kaszinók. 
Michiganben volt egy szakiskola, ahol krupiékat képeztek, és 
néhány szervezet hozzájárult a képzés költségeihez, mint például 
a Veteránok Szövetsége, az Acélmunkások Szövetsége és az 
Autóipari Dolgozók Egyesülete. Ha valaki visszatér Irakból, vagy 
elveszíti az állását a General Motorsnál, nosza, álljon be 
krupiénak.  

– Öss2ezavarodtam. Rupe tavaly májusban meghalt, mindent 
Hannah örökölt, teljesen átvette az irányítást a dolgok fölött. 
Nem állítom, hogy ne lenne okos, a Whartonon végzett, 
mesterfokon.  

– Ő vette kezelésbe a számládat?  
– Megpróbálta. 
Az emberek manapság a túlélésre játszanak bármi módon, így 

a szórakoztatóipar és az erkölcstelenséget kiszolgáló 
vállalkozások prosperáltak. A film- és az élelmiszeripar. No és az 
ital, főleg a szeszes ital. Ha az emberek nem érzik jól magukat, 
akkor belevetik magukat az élvezetek hajszolásába. Na és mi köze 
volt ennek az egésznek Warner Ageehez? Mibe keveredett bele? 
Scarpetta Toni Darien dobókocka alakú kulcstartójára gondolt, 
amin Las Vegas helyett a High Roller Lanes felirat volt, ahogy 
Bonnell mesélte. Mrs. Darien szerint Toni abban reménykedett, 
hogy végül Párizsban vagy Monte Carlóban köt ki, az MIT-n 
végzett apja, Lawrence Darien pedig hazárdjátékos volt, akinek 
lehettek kapcsolatai a szervezett bűnözéssel Marino szerint. 
Freddie Maestro – gondolta Scarpetta. Ezé az emberé volt a High 



Roller Lanes. Detroitban, Louisianában, Dél-Floridában, és még 
ki tudja, hol voltak játékkaszinói, Scarpetta már nem emlékezett 
rá. És végső soron ő volt Toni Darien főnöke. Talán ismerte a 
lány apját.  

– Találkoztunk néhányszor, aztán amikor odalenn 
Floridában, nála beszélgettünk, nemet mondtam – folytatta 
Lucy. – De nem voltam elég elővigyázatos, és az ő tanácsa alapján 
fektettem be. Sikerült ugyan elkerülnöm a golyót, de kaptam egy 
kést a hátamba. Nem hallgattam az ösztöneimre, és átvert. 
Alaposan.  

– Csődbe mentél? – kérdezte Scarpetta. 
Tovább keresgetett a Google-ban. Beírta, hogy dr. Warner 

Agee és egy sor más kulcsszót mellé. Hazárdjáték, kaszinók, 
szerencsejáték-üzlet és Michigan.  

– Nem – felelte Lucy. – Nem az a lényeg, hogy mim van. Még 
csak nem is az, hogy mit veszítettem. Bántani akart. Örömét lelte 
benne.  

– De ha Jaime ilyen alaposan vizsgálódik, hogyan lehetséges, 
hogy nem tudja?  

– Ki vizsgálódik alaposan, Kay néni? Ő nem. Az elektronikus 
információkhoz nem fér hozzá. Az az én dolgom.  

– Fogalma sincs, hogy ismerted Hannah-t, és hogy részedről 
összeférhetetlenség áll fenn. Mert ez az. – Miközben beszélt, 
Scarpetta átfutott még egy adag újabb papírt.  

– Kirúgott az egész folyamatból, ami egyértelműen 
öngyilkosság, és nevetséges is a részéről – közölte Lucy. – Ha 
valaki segíthetne, hát az én vagyok. És nem voltam Hannah 
ügyfele. Rupe adott nekem tanácsokat. Tudod, mi van az 
irattárában? Vagy hadd mondjam másképpen: semmi lényeges 
nem fog kiderülni árról, hogy Hannah mit művelt velem. Tettem 
róla, hogy így legyen.  

– De ez nem helyes.  
– Az nem helyes, amit ő csinált velem. 



Scarpetta talált egy cikket, amelyet Agee publikált a brit 
Kvantummechanika című újságban két évvel korábban. 
Kvantumelmélet és mérések. Planck, Bohr, de Broglie, Einstein. 
Az emberi tudat szerepe a hullámfüggvény összeomlásában. 
Fotoninterferencia és a kauzalitás megsértése a 
termodinamikában. Az emberi elme meghatározhatatlansága.  

– Mi a fenét keresel? – kérdezte Lucy.  
– Nem is tudom biztosan. 
Scarpetta egyik oldalt nézte a másik után, átfutotta a sorokat, 

megállt bizonyos részeknél.  
– Tanulók verbuválása. A parapszichológia és a kreatív 

művészi képességek kapcsolata. Egy tanulmány, amelyet itt a 
Juilliardon készítettek New Yorkban. A Duke, a Cornell és a 
Princeton egyetem kutatásai. Ganzfeld-kísérletek.  

– Okkult tudományok? Pszi-jelenségek? – Lucy arca 
kifejezéstelen volt. 

Scarpetta felpillantott rá, majd így szólt:  
– Ingermegvonás. Miért akarna bárki is ilyesmit?  
– Ez fordítottan arányos az érzékeléssel és az 

információszerzéssel ~ mondta Lucy. – Minél jobban 
megfosztom magam az érzékeimtől, annál inkább felismerek 
dolgokat, annál inkább alkotok. Az emberek ezért meditálnak.  

– De akkor miért akarhatjuk bárkinek is ennek az 
ellenkezőjét? Vagyis azt, hogy túlzott ingerek érjék?  

– Nem akarjuk.  
– Hacsak nem a kaszinókról van szó – felelte Scarpetta. – 

Akkor igenis szeretné az ember megtalálni a leghatékonyabb 
eszközöket ahhoz, hogy minél több inger érje, hogy 
megakadályozza az ingerszegénység állapotát. Azt akarják, hogy 
az embert az impulzusai vezéreljék, hogy elveszítse a lába alól a 
talajt, hogy aztán bombázhassák különféle vizuális és auditív 
ingerekkel, a teljes mezőn, a ganzfelden, és az ügyfél 
összezavarodott zsákmánnyá válik, anélkül hogy a legcsekélyebb 



mértékben is gyanakodna, elgondolkodna azon, mi is 
biztonságos, és mi nem. Vakká és süketté teszik őket az éles 
fényekkel és a nagy zajjal, hogy aztán úgy cselekedjenek, ahogy 
ők szeretnék. Hogy meglophassák őket. 

Scarpetta képtelen volt kiverni a fejéből Toni Darient és a 
munkáját azon a villogással, fényekkel teli helyen, ahol hatalmas 
kivetítőkön képek jelentek meg gyors egymásutánban; ahol az 
embereket arra bátorították, hogy költsenek minél többet ételre, 
italra és a játékra. Ha nem sikerült, játssz újra. Hap Judd fotója 
ott lógott a High Roller Lanes falán. Lehet, hogy ismerte Tonit. 
Az ís lehet, hogy ismerte Benton egyik korábbi betegét, Dodie 
Hodge-ot. Marino mondott is valami ilyesmit Bergernek a tegnap 
esti konferenciabeszélgetés alkalmával. Warner Agee is 
ismerhette Toni Darien főnökét, Freddie Maestrot. Elképzelhető, 
hogy ezek az emberek mind ismerték egymást, vagy 
valamiféleképpen kapcsolatban állhatták. Majdnem reggel kilenc 
óra volt, és Scarpettát körülvette a rengeteg számla, megőrzött 
jegy, lista, publikáció – Agee önmagát szolgáló, rossz célért küzdő 
életének törmelékei. Az a lélektelen szemétláda. Scarpetta felkelt 
a földről.  

– Mennünk kell! – közölte Lucyvel. – A DNS-részlegbe. 
Azonnal! 

A biztonsági kamerák képein egy nő és egy férfi látszott. A 
képeket a konferenciaterem minden képernyőjére kivetítették. 
Múlt június óta legalább tizenkilenc bankot rabolt ki ugyanaz a 
vakmerő párocska, akiket az FBI csak Nagyinak és Clyde-nak 
hívott.  

– Ezt látta már? – Berger kissé elfordította a MacBook 
képernyőjét, hogy Benton is jól láthassa. Egy újabb e-mailt, ami 
nemrégiben érkezett. 

A férfi bólintott. Tudott erről. Azonnal kinyitotta a Black-
Berryjén az üzeneteket, mihelyst megérkeztek. Ugyanazokat, 
amelyeket Lucy és Marino elküldött Bergernek is. Ők négyen 



szinte valós idejű kommunikációt folytattak egymással. A 
csomagban érkezett bomba működőképes volt, és a belőle kivett 
hangmodul ugyanolyan típusú, amilyen Dodie Hodge zenélő 
üdvözlőlapjában is lehetett. Csak éppen Benton már nem hitte, 
hogy a lapot Dodie Hodge küldte. Az ő hangja volt a felvételen, és 
talán saját kezével írta a címzést, de Benton kételkedett benne, 
hogy a rosszindulatú karácsonyi dalocska az ő ötlete lett volna. 
Az a nő nem egy lángész, aki képes volna mindarra, ami eddig 
történt, beleértve a telefont is a CNN-be. Ez dúlta fel Bentont 
igazán, ez figyelmeztette, mielőtt a következő bomba robbant 
volna. Szó szerint. 

Dodie lételeme volt a dráma, de ez most nem az ő drámája 
volt, nem az ő show-műsora, még csak nem is volt jellemző rá az 
elkövetés módja, a modus operandi. Benton tudta, hogy ez kire 
jellemző inkább. Biztos volt benne, már korábban is rá kellett 
volna jönnie, de nem figyelt igazán. Felhagyott az óvatossággal, 
mert hinni akarta, hogy nem szükséges résen lennie. 
Hihetetlennek tűnik, ha azt állítja, hogy egész egyszerűen 
elfelejtette, de ez volt az igazság. Megfeledkezett arról, hogy 
állandóan fürkész-szen, és most a szörnyeteg visszatért, más 
alakban, más formában, de személyes lenyomata pont úgy 
felismerhető, mint egy jellegzetes bűz. A szadizmus. 
Szükségszerűen meg kellett, hogy jelenjen a szadizmus, és ha 
egyszer elkezdődött, akkor soha nem lesz vége. Játszik az egérrel, 
megkínozza a halála előtt, aztán halálra marcangolja. Dodié nem 
volt elég kreatív vagy okos ahhoz, hogy saját maga ilyen 
bonyolult és erőteljes tervvel hozakodjon elő. De ripacs volt, és 
borderline személyiség, hajlandó és képes volt egy próbajátékra. 

És egy ponton Dodie Hodge ágyba bújt a szervezett 
bűnözéssel. Ugyanígy tett Warner Agee is, aki – úgy tűnik – 
olyan etikátlan kutatóprogramokért felelős, amelyek a 
nemzetközi szerencsejáték-üzlethez, az Államokon belüli és 
külföldi – főleg franciaországi – kaszinókhoz köthetők. Benton 



szerint Agee és Dodie csak a Chandonne család gyalogos katonái 
voltak, és azok legrosszabbjávaí sikerült összetalálkozniuk, a 
perverz, erőszakos, túlélő fiúval, Jean-Baptiste-tal, aki otthagyta 
a DNS-ét egy 1991-es fekete Mercedes hátsó ülésén, amelyet a 
múlt hónapban használtak egy Miamiban történt bankrablás 
során. Hogy mit keresett a kocsiban, azt nem lehetett tudni. 
Lehet, hogy csak az izgalom kedvéért autózott egyet, vagy az is 
lehet, hogy csak örömét lelte abban, hogy sofőrrel furikáztassa 
magát egy lopott Mercedesben, mielőtt azt egy rablásban fel nem 
használták. Jean-Baptiste természetesen tudta, hogy a DNS-e 
benne van az FBI CODIS-adatbázisában. Szökésben lévő elítélt 
gyilkos volt. Óvatlan kezdett lenni, a kényszeres dolgok átvették 
felette az uralmat. Ha az előélete alapján ítélte meg az ember, 
feltételezhető volt, hogy droggal és alkohollal él. 

Három nappal a miami rablás után történt egy újabb is – az 
eddigi tizenkilenc közül az utolsó –, ezúttal Detroitban. Egészen 
véletlenül pontosan azon a napon, amikor Dodie-t letartóztatták 
ugyanabban a városban, kis értékű lopásért és rendzavarásért, 
mert jelenetet rendezett, miután elcsent három Hap Judd-DVD-
t, és bedugta a nadrágja alá. Nem volt ura a cselekedeteinek. Egy 
olyan embernél, mint ő, csak idő kérdése volt, hogy ilyesmi 
történjen, hogy elveszítse a küzdelmet a saját elméjével szemben, 
hogy kitörjön. Akkor éppen a Betty-féle könyvesbolt-kávézóban 
tartózkodott. Rossz volt az időzítés, baleset történt, és bizonyos 
embereknek ki kellett találni, mit tegyenek vele, mielőtt még 
jobban felhívja a figyelmet magára – és azokra, akik ezt nem 
engedhették meg maguknak. Valaki szerzett neki egy ügyvédet 
Detroitban, Sebastian Lafourche-t, aki eredetileg a louisianai 
Baton Rouge-ból jött, abból a városból, amelyhez a Chandonne 
családot valaha erős kötelékek fűzték. 

Lafourche azt javasolta, hogy Dodie-t Werner Agee vizsgálja 
meg és értékelje ki. Nem Agee újonnan felfedezett, tetszetős 
celeb-státusza miatt, hanem azért, mert a Chandonne-hálózaton 



keresztül benne volt a szervezett bűnözésben, még ha a periférián 
is. Ez az egész olyan volt, mintha egy gengsztert olyan 
börtönigazgató felügyelete alá helyeznének, aki a maffia embere. 
De a terv nem jött be. Az államügyészi hivatal és a McLean nem 
egyezett bele. A hálózatnak újra kellett gondolnia az egészet, 
újrarendezni a soraikat, és valahogy előnyt kovácsolni a bajból. 
Dodie elkerült Belmontba, és ez már előrevetítette a következő 
lépést: az ellenség a célszemély táborába merészkedett, Benton 
közelébe, és – indirekt módon – Scarpettáéba. Dodie 
bejelentkezett a kórházba, Benton nyakába lihegett, és a kínzás és 
játszadozás folytatódott, míg nevetés nem harsant a Chandonne-
rezidencia középkori falai között. 

Benton átpillantott az asztal túloldalán ülő Marty Lanier-re, 
majd így szólt:  

– Ez az új számítógépes rendszerük? Képes olyan módon 
adatokat összekapcsolni egymással, mint VIFKA? Tudna mutatni 
nekünk olyan elemző módszert, mint amilyen egy döntési fa, 
hogy láthassunk bizonyos feltételek megléte esetén előálló, 
valószínűsíthető lehetőségeket? Hogy vizualizálhassuk, amiről 
beszélünk? Mert úgy érzem, az segítene tisztázni a dolgokat. 
Nagyon mélyen elbújtak a gyökerek, az ágak pedig nagyon 
sűrűek, nehezen elérhetők, és nagyon fontos lenne, hogy a 
legjobb tudásunk szerint határozzuk meg, mi a fontos, és mi 
nem. Például a tavaly augusztus elsején péntek reggel tíz óra húsz 
perckor Bronxban az American Union Bank elleni támadás. – 
Benton belepillantott a jegyzeteibe. – Egy alig hatvan perccel 
későbbi jelentés szerint Dodie Hodget rendzavarást követett el 
egy buszon a Southern Boulevard 1409-nél. Más szóval a 
környéken volt, csak néhány háztömbnyire attól a banktól, 
amelyet kiraboltak. Zaklatott volt, fel volt spannolva, és vitába 
keveredett valakivel.  



– Nem tudok semmit erről a jelentésről – közölte Jim O’Dell 
nyomozó a New York-i rendőrségtől. Negyvenes évei elején járt, 
ritkuló vöröses haja volt, és kezdett pocakosodni. 

A bankrablási csoportbéli partnere, Andy Stockman 
különleges FBI-ügynök mellett ült, aki a harmincas évei végét 
taposta, fekete, dús haja volt, és nem pocakosodott.  

– Akkor került a látóterünkbe, mikor adatokat keresgéltünk 
minden olyan üggyel kapcsolatosan, amelyben a FedEx benne 
van – mondta Benton O’Dellnek. – Amikor Dodie-hoz odahívtak 
egy rendőrt, mert zavart keltett a buszon, a nő azt mondta neki, 
hogy viheti a FedEx-es seggét a pokolba, elsőbbséggel. A VIFKA-
adatbázis kötötte össze a két ügyet.  

– Eléggé furcsa, hogy ezt mondja. Korábban még sohasem 
hallottam – közölte Stockman.  

– Az a nő szereti a FedEx-es dolgokat. Állandóan siet, és azon 
nyomban akarja látni a jelenetére adott reakciókat. Nem is 
tudom – mondta Benton türelmetlenül, mert Dodie túlzásai és 
elkoptatott kliséi nem voltak igazán fontosak, és rettenetesen 
idegesítette már az is, ha a nőre gondolt. – Az a lényeg, hogy 
létezik egy minta, amelyet újra és újra látni fognak, ahogy egyre 
mélyebbre jutunk ezen a megbeszélésen. Egy vezér, egy 
maffiafőnök, aki kényszeres és impulzív, akit olyan belső erők 
vezérelnek, amiken nem tud úrrá lenni. És az őt körülvevő 
emberek sem jobbak. Az ellentétek nem mindig vonzzák 
egymást. Néha az egyforma az egyformát keresi.  

– Madarat tolláról – jegyezte meg Lanier. 
– Jean-Baptiste és a madarai – mondta Benton. – Igen, így 

van.  
– Nekünk is kell egy olyan adatfal, amilyen nekik van – 

közölte O’Dell Bergerrel, mintha az tudna tenni ennek érdekében 
valamit.  

– Sok szerencsét! – Stockman előrenyúlt a kávéjáért. – 
Velünk itt még a saját vizünket is kifizettetik.  



– Látván a kapcsolódási pontokat, úgy vélem, nagyon hasznos 
lenne, ha ismernénk az összefüggéseket – értett egyet Berger.  

– Addig nem tudja az ember, hogy mi van a háttérben – 
közölte Benton. – Főleg, ha ilyen bonyolult esettel van dolgunk. 
Ezek a bűnügyek nem tavaly júniusban kezdődtek, hanem még a 
9/11 előtt, több mint egy évtizeddel ezelőtt, vagy legalábbis én 
ekkor kapcsolódtam be a felderítésbe. Nem kimondottan a 
bankrablásokéba, hanem a Chandonne család utáni nyomozásba, 
a korábban a család felügyelete alatt működő hatalmas hálózat 
utáni vizsgálódásba.  

– Mit ért azalatt, hogy korábban? – kérdezte O’Dell. – Ha jól 
tudom, élnek és virulnak.  

– Már nem olyanok, mint akkor. De nem most kellene 
elmagyaráznom. Elég az hozzá, hogy már más a helyzet – mondta 
Benton. – A család fekete báránya vette át a stafétabotot, és 
egyenesen a szakadék szélére viszi a boltot, vagy talán még 
tovább is.   

– Akárcsak a Fehér Házban – élcelődött O’Dell.  
– A Chandonne család már nem az a régi önmaga, amelyik a 

szervezett bűnözésben vett részt valaha. Még csak nem is 
hasonlít rá – mondta Benton. Ma reggel nem volt humoránál. – 
Felbomlott, a legjobb úton halad a teljes káosz felé, és Jean-
Baptiste ül a kormány mögött. Az ő története csak egyetlen 
módon érhet véget, függetlenül attól, hányszor mondja el, vagy 
hogy hányféle karaktert játszik még el. Egy darabig képes a 
középpontban maradni, és talán addig így is lesz, míg nyomulós 
és megszállott marad, mert nem adják fel. Amíg ő irányít, addig 
nem. Győz az erőszakossága. Egy kicsit elhajlik. Nagyon is, míg 
teljesen túlzásba nem esik. Nincs határa a romboló ösztöneinek, 
aztán ezek eredménye mindig halál. Valaki meghal. Sokszor 
nemcsak egy ember, hanem többen is.  

– Felállíthatunk egy valószínűségi modellt, kivetíthetünk egy 
grafikont a falra – mondta Lanier O'Delinek és Stockmannek.  



– Egy perc, és kész lesz – mondta Stockman, és elkezdett 
gépelni a laptopja billentyűzetén. – Ne csak a bankrablásokat 
vegyem bele, hanem mindent? – Felnézett Lanier-re.  

– Most nem csak a bankrablásokról beszélünk – felelte a nő 
egy kis türelmetlenséggel a hangjában. – Úgy gondolom, az a 
lényeg, amit Benton mond, emiatt gyűltünk most itt össze. A 
bankrablások mellékesek. Mindaz csak a jéghegy csúcsa. Vagy 
hogy hűek maradjunk az évszakhoz, az a csúcsdísz a 
karácsonyfán. Nekem az egész fa kell. 

A megjegyzésre Bentonnak újra eszébe jutott Dodie hülye 
dala, a ziháló, hamis éneklés, ahogy kellemes karácsonyt kívánt 
neki és Scarpettának, teli szexuális, erőszakos jellegű utalással és 
homályos célozgatással arról, hogy mi fog történni. Hogy 
Scarpettát meglincselik, meg hogy Benton feldughatja – vagy 
valami ilyesmi. Benton elképzelte, mennyire örül Jean-Baptiste 
Chandonne. Az üdvözlőlap valószínűleg az ő ötlete volt. Ez volt az 
első gúny, amelyet hamarosan követett egy másik: egy FedEx-es 
csomag, amelyben egy bomba lapult. És nem egy átlagos bomba. 
Marino csak úgy emlegette az e-mailjében, hogy „egy bűzbomba, 
ami szétroncsolhatta volna a Doki ujjait, vagy megvakíthatta 
volna”. 

– Ja, nevetséges, hogy a szövetségiek nem képesek egy ilyet 
beszerezni – siránkozott O'Dell. – Egy olyan átkozott adatfalat, 
mint amilyen a VIFKA-ban van. Szükségünk lesz ennél a 
konfereciateremnél tízszer nagyobb helyiségre, mert ez nem egy 
döntési fa, hanem egy átkozott döntési erdő!  

– Kiadom a képernyőre – mondta Stockman. – Másfél méter, 
akkora, mint a VIFKA egyetlen Mitsubishi képernyője. 

– Nem hinném.  
– De majdnem.  
– Nem. Ahhoz egy egész IMAX-mozi kellene.  
– Hagyd már a siránkozást, és tedd ki a falra, hogy láthassuk!  



– Én csak azt mondom, hogy egy olyan bonyolult dologhoz; 
mint ez is itt, legalább két emelet magas fal kell. És ezt az egészet 
egy laposképernyőre tegyem ki? Akkorára kellene zsugorítani, 
mint egy nyomtatott újság. 

O’Dell és Stockman már olyan sok időt töltöttek együtt, hogy 
lassan már annyit civódtak és veszekedtek, mint egy öreg 
házaspár. Az elmúlt hat hónapban az úgynevezett Nagyi és Clyde 
bankrablási ügyön dolgoztak, együtt más különleges egységekkel, 
az FBI különböző területi irodáival, leginkább Miamiból, New 
York-ból és Detroitból. Eddig sikerült távol tartani a médiát a 
sorozatos bankrablásoktól és az iroda eddig felállított 
elméleteitől, méghozzá szándékosan, és jó okkal. Azt gyanították, 
hogy az elkövetők valami sokkal nagyobb és veszélyesebb ügy 
gyalogos katonái voltak, úgynevezett kalauzhalak, kisebb 
húsevők, akik együtt úsztak a cápákkal. 

Ezek a cápák voltak azok, akikre az FBI vadászott, és Benton 
biztos volt benne, tudja, milyen és melyik cápákról van szó. 
Francia cápákról. Chandonne-cápákról. Az volt a kérdés, hogy 
hogyan nevezik mostanság magukat, és hogyan találják meg őket. 
Hol volt Jean-Baptiste Chandonne? Ő a nagy fehér cápa, a főnök, 
a valaha jelentős bűnöző család megmaradt, züllött feje. Az apa, 
Monsieur Chandonne jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti La 
Sante szigorúan őrzött börtönében, Párizs mellett. Jean-Baptiste 
testvére, az elsődleges örökös, halott. Jean-Baptiste-ot nem 
vezető szerepre szánták, de motivált volt, erőszakos 
fantáziálgatások és megszállott szexuális gondolatok tüzelték, és 
sóvárgott a bosszúra. Egy darabig vissza tudta fogni magát, 
sikerült valódi hajlamait eltitkolni egy kis ideig, mielőtt a 
törékeny csomag össze nem tört, felfedve a neuronok és idegek 
érzékeny végét. Lüktető impulzusok kötegei tárultak fel, telve 
gyilkos vággyal és dühvei, kegyetlen játékokra éhesen, amelyek 
sokkal robbanékonyabbak voltak, mint bármi, amit a 
bombaszakértők valaha is biztonságos módon semlegesítettek. 



Jean-Baptiste-ot is semlegesíteni kellett. Azonnal meg kell lennie 
a dolognak. 

Benton meg volt róla győződve, hogy Jean-Baptiste küldte a 
bombát. Ő állt az egész mögött. Valószínűleg ő is készítette. És 
bizonyára figyelte, ahogy tegnap este kézbesítik. Testileg és 
lelkileg is meg akarta nyomorítani Scarpettát. Benton elképzelte 
Jean-Baptiste-ot a házuk előtt, ahogy a sötétben figyelt, és arra 
várt, hogy Scarpetta hazatérjen a CNN-ből. Látta maga előtt, 
ahogy Scarpetta kelletlenül Carley Crispinnel elsétál egy 
hajléktalan férfi előtt, aki be van burkolózva több réteg ruhába, 
és egy takarón hever egy padon a Columbus Circle-nél. A 
hajléktalan említése már az első pillanatban zavarta valamiért 
Bentont, amikor Scarpetta felhozta a dolgot, amikor Lobóval 
beszélgettek Marino kocsijában. Érezte, hogy összeszorul a 
gyomra. Valami nem stimmelt. Aztán tovább nyugtalanította, 
ahogy egyre jobban belegondolt. Akárki is állt a bomba mögött, 
és akár csak Scarpettának vagy csak Bentonnak, esetleg 
mindkettejüknek szánta, bizonyára képtelen volt ellenállni a 
kísértésnek, hogy meg ne figyelje őket tegnap este. 

Meg akarta nyomorítani vagy őt, vagy Scarpettát. De 
bármelyikük sebesül is meg, mindegy, mert azzal 
mindkettejüknek fájdalmat okoz, tönkreteszi, és ha nem is öli 
meg, de még a halálnál is rosszabb állapotba taszítja. Jean-
Baptiste-nak tudnia kellett, hogy Benton New Yorkban van, hogy 
tegnap este otthon volt, és arra várt, hogy a felesége hazaérjen a 
CNN élő adásából. Jean-Baptiste tudta, amit tudni akart, és azzal 
is tisztában volt, hogy ők ketten min osztoznak. Jean-Baptiste 
tisztában volt vele, hogy mijük van, mert felismerte, hogy neki 
mije nincs, és soha nem is volt. Senki nem tudta jobban, mi is az 
az elszakítottság, és megtapasztalván a pokoli elszigeteltséget, 
értette az ellenkezőjét is. Sötétség és fény. Szeretet és gyűlölet. 
Teremtés és pusztítás. Minden dolog ellentéte közvetlenül 
összefügg. Bentonnak meg kell találnia Jean-Baptiste-ot. 



Ennek legbiztosabb módja, ha lecsapunk a legsebezhetőbb 
pontra. Benton abban hitt, hogy az ember annyira jó, amilyen jók 
a körülötte lévő emberek. Állandóan azt mondogatta magának, 
azzal biztatta magát, hogy Jean-Baptiste hibát követett el. 
Rosszul választotta meg a segítőit, apró ragadozókat állított 
csatasorba, olyanokat, akik se határozottak, se jól felkészültek 
nem voltak, és egyértelműen nem volt tapasztalatuk. Jean-
Baptiste megfizet majd ezért a hirtelen döntéséért, a beteges 
vágyaiért és szubjektív választásáért. Tönkre fogja tenni beteges 
elméje. Nagyi és Clyde majd tönkreteszik. Soha nem kellett volna 
odáig alacsonyodnia, hogy a Chandonne-klán által csak 
szánalmas, piti dolgoknak tartott bűntetteket kövessen el. Messze 
el kellett volna kerülnie azokat az embereket, akik nem voltak 
alkalmasak a szolgálatra, akik nem voltak szilárdak, akiket a saját 
gyengeségük és hibáik vezéréltek. Jean-Baptiste-nak messzire el 
kellett volna kerülnie a zavaros fejű, piti kis bűnözőket és a 
bankokat. 

Minden egyes rablást ugyanazzal a módszerrel csináltak, 
tankönyv szerint, mintha valaki a bankrablások kézikönyvének 
előírásait követte volna. A kiszemelt bankfiókot már legalább 
egyszer kirabolták korábban – néhány esetben többször is –, 
nem voltak benne „banditagát”-nak nevezett golyóálló üvegfalak, 
amik elválasztották a pénztárosokat az ügyfelektől. A rablások 
mindig pénteken történtek, reggel kilenc és tizenegy óra között, 
ekkor volt nagy valószínűséggel a legkevesebb ember és a 
legnagyobb készpénzmennyiség odabenn. Besétált egy nyájas 
kinézetű, idősebb nő – akit ma reggelig az FBI csak Nagyi néven 
ismert. Úgy nézett ki, mint valami vasárnapi iskolában tanító 
pedagógus, rendetlen öltözékben, teniszcipő a lábán, a fején vagy 
egy sál, vagy egy kalap. Mindig foncsorozott lencséjű 
napszemüveget viselt, ódivatú kerettel. Az időjárástól függően 
néha volt rajta kabát és gyapjúkesztyű. Ha a rablás meleg időben 
történt, akkor – nehogy otthagyja a DNS-ét valahol – átlátszó, 



eldobható gumikesztyűt viselt, azt a fajtát, amit az ételekkel 
dolgozóknak kell hordani. 

Nagyinál mindig volt egy műanyag, zipzáras erszény, amit 
azonnal elkezdett kinyitni, ahogy közelített a pénztároshoz. 
Belenyúlt, és előhúzott egy fegyvert, amely a kinagyított 
felvételek alapján ugyanaz a típus volt minden egyes alkalommal, 
egy kilencmilliméteres, rövid csövű játék pisztoly. A valódinak 
tűnő játék pisztoly végén lévő narancssárga kupak – amit a 
szövetségi törvények írnak elő – le volt véve. A nő odacsúsztatott 
egy papírlapot a pénztáros elé. Minden alkalommal ugyanolyan 
papírt, amelyen ez állt: Ürítse ki a fiókokat a szatyorba! Ne 
tegyen bele festékes bankjegyeket, különben meghal! Tökéletes 
nagybetűkkel írt levélke volt, egy noteszből kitépett sima, fehér 
lapra írva. A nő tartotta az erszényt, a pénztáros meg telitömte 
készpénzzel. Nagyi aztán becipzárazta, majd kisietett, és beült az 
FBI által csak Clyde-ként emlegetett társához az autóba. A kocsi 
minden alkalommal lopott volt, és nem sokkal a rablás után 
megtalálták egy bevásárlóközpont parkolójában. 

Amikor Benton először lépett be a konferenciaterembe jó pár 
órával korábban, azonnal felismerte Nagyit és az írást. A kézírás 
olyan tökéletes volt, hogy a betűk nyomtatottnak tűntek. Az FBI 
szerint gyakorlatilag pontosan olyanok voltak, mint a Gotham 
típusúak, ami a városi feliratok igénytelen alapbetűje, a csak a 
lényeggel törődő dizájn katonája, amelyeket gyakran látni 
táblákon. És ugyanezt a betűtípust használta az is, aki 
megcímezte a FedEx-borítékot, amelyben Dodié Hodge zenélő 
üdvözlőlapja érkezett. Bár ez utóbbit nem lehetett százszázalékos 
biztonsággal állítani. A Marinótól kapott izgatott e-mailek szerint 
a csomag feladóvevénye nem élte túl a vízágyú támadását. De 
lehet, hogy ez nem számít. 

A konferenciaterem minden képernyőjét a Dodie Hodge-ról és 
kézírásáról készített képek töltötték be. A nő a kimerevített 
képeken úgy nézett ki, mint a jóságos „Holle anyó”, olyan 



ártatlannak tűnt, mint a ma született bárány, csak épp járkált 
egyik bankból ki, a másikba be. Benton bármikor felismerte 
volna, függetlenül az álruhájától, mert a nő nem tudta eltüntetni 
pufók képét, vékony ajkait, krumpliorrát és elálló fülét. Nem sok 
mindent tudott csinálni matrónához illő testével és aránytalanul 
pipaszár lábával sem. A bankrablások legtöbbje során ősz volt a 
haja, és néhány alkalommal fekete. Legutóbb, tavaly októberben 
meg barna. Az ártalmatlan szomszéd, a nagymama, ártatlan és 
kedves. Egyik-másik kimerevített képen mosolygott, miközben 
kifelé sietett az általában tízezer dollár körüli összeggel a tűzálló 
erszényben. Minden alkalommal más színűvel, pirossal, kékkel, 
zölddel, feketével. Mindegyik kiváló védelmet nyújthatott, ha a 
nő utasításán mégis figyelmen kívül hagyták volna, és felrobbant 
volna egy festékes patron a pénz mellett, piros festéket, füstöt és 
talán könnygázt spriccelve szanaszét. 

Elképzelhető, hogy Dodie Hodge-ra soha senki nem figyelt 
volna fel, és még most is bankokat rabolna – és tenné még 
valószínűleg hosszú ideig –, ha a bűntársa, akinek Jerome Wild 
volt az igazi neve, nem dönt úgy, hogy különleges tetoválást 
készíttet a nyakára Camp Pendletonban tavaly májusban, 
közvetlenül azelőtt, hogy engedély nélkül távozott volna a 
kiképzőtáborból. A tetoválást soha nem tudta jól elrejteni, bár 
nem is nagyon vette a fáradságot, hogy legalább felhajtsa a 
gallérját, vagy egy kendőt kössön a nyakába, esetleg használja azt 
a profi sminket, amit Dodie is felkent magára. Ezt onnan tudták, 
hogy mikroszkopikus nyomait megtalálták a hátrahagyott lopott 
autókban. Ásványi anyagok vannak benne, magyarázta Marty 
Lanier. Az FBI quanticói laboratóriuma bór-nitrátot, cink-oxidot, 
kalciumkarbonátot, kaolint, magnéziumot, vasoxidot, kovasavat 
és csillámkövet mutatott ki benne – ezt a pigmentanyagot 
használják a színészek és modellek nem természetes alapú 
szemhéjfestékéiben, a rúzsokban, alapozókban és púderekben. 



Jerome Wild tetoválása nagy volt, és szépen kidolgozott, 
közvetlenül a bal kulcscsontja felett kezdődött, és a bal füle 
mögött végződött. Talán nem gondolta, hogy ez gond lehet. Ő 
csak a sofőr volt, soha nem ment be a bankokba, és jó okkal 
feltételezhette, hogy soha nem vette fel egyetlen biztonsági 
kamera sem. 

De nem jól gondolta. Az egyik rablás során az út másik 
oldalán lévő bank biztonsági kamerája tiszta képet mutatott róla, 
amint egy lopott, fehér Ford Taurus kormánya mögött ül, és 
éppen kinyúl, hogy megigazítsa a visszapillantó tükröt. Fekete 
kesztyűt viselt, amelynek a szélét nyúlszőr díszítette. 

A vesztét okozó fotó volt látható a konferenciaterem 
kivetítőjén. Benton már látta ezt az arcot korábban is, tegnap 
este, a házuk biztonsági kameráinak állóképein. Jerome Wild 
sötét szemüvegben és sapkában, fekete bőrkesztyűben, amelynek 
csuklórészén nyúlszőr fut végig. A nyaka bal oldalán csontvázak 
másznak ki egy koporsóból. Megjelentek a bankrabláskor és a 
Scarpettáék házában rögzített képek, egymás mellé téve a nagy 
kivetítőn. Ugyanazt az embert ábrázolták, a kalauzhalat, a kis 
ragadozót, a besorozott kiskatonát, aki túlságosan is egyszerű 
lélek volt, szentül hitt abban, hogy sohasem kapják el. Ez a 
lehetőség soha meg sem fordult a fejében. Wild nem tudott a 
tetoválás-adatbázisokról, és nem törődött velük. És úgy tűnt, 
hogy Jean-Baptiste sem. 

Wild csak huszonhárom éves volt, okos, szerette az 
izgalmakat, és imádott kockáztatni, ugyanakkor nem volt hite és 
nem voltak elvei. Az biztos, hogy nem volt hazaszerető, fütyült az 
országára és azokra, akik küzdöttek érte. Amikor belépett a 
haditengerészethez, csak a pénz miatt csinálta, és amikor 
elküldték Camp Pendletonba, akkor még nem szolgált elég ideje a 
seregben ahhoz, hogy megszenvedje a bajtársai elestét. Még nem 
szállt fel a C-17-es fedélzetére, ami elvitte volna Kuvaitba; nem 
tett semmit, kivéve, hogy jól érezte magát Kaliforniában, 



miközben az összes költségét fizették. A mélyen szimbolikus és 
fontos tetoválás elkészültének egyedüli oka az volt, hogy szeretett 
volna egy tetkót, bármilyet, mert az nagyon „klafa” volt az egyik 
katonatársa szerint, akit azóta már többször is kihallgatott az 
FBI. 

Wild tehát megkapta a klafa tetkóját, és nem sokkal ezután 
hétvégére visszatért szülőhelyére, Detroitba szabadságra, és csak 
ezután vitték volna bevetésre. De soha nem tért vissza a. 
haditengerészet állomáshelyére. Legutoljára az a személy látta, 
akivel együtt járt középiskolába, és aki meglehetősen biztos volt 
abban, hogy felismerte Wildot a Grand Palais Hotel 
kaszinójában, a szerencsejáték-automatáknál látta őt játszani. A 
hotel biztonsági kameráinak felvételei megerősítették, hogy 
tényleg ő volt az. Játszott az automatáknál, a rulettasztalnál, egy 
felvétel pedig akkor készült róla, amikor egy jól öltözött 
úriemberrel sétált végig a folyosón. A férfit az FBI azonosította, 
Freddie Maestro volt, akiről úgy vélték, hogy kapcsolatai vannak 
a szervezett bűnözéssel, és aki a New York-i High Roller Lanes – 
és egyéb intézmények – tulajdonosa volt. Két héttel később, 
június elején kiraboltak egy bankfiókot Detroit Tower Center 
bevásárlóközpontja mellett. Egy slampos, lenvászon kosztümöt 
viselő fehér nő volt a tettes, akit eztán egy fekete fickó fuvarozott 
el egy lopott Chevy Malibun. 

Benton teljesen kába volt, ostobának érezte magát. Újra 
kellett gondolnia az életét, de nem ez volt a legalkalmasabb idő 
erre, nem itt, a konferenciateremben, egy ilyen megbeszélésen, 
ezekkel az emberekkel körülvéve. Praktikus okokból kikerült a 
törvényszék szolgálatából, a végrehajtó hatalom jogot szolgáló 
ügynökéből hirtelen egy kibaszott elméleti szakember lett. Egy 
bankrabló lett a páciense, és neki fogalma sem volt erről, mert 
nem volt szabad háttérkutatásokat, ellenőrzést végeznie Dodie 
Hodge-dzsal kapcsolatosan, nem nézhetett bele semmibe, nem 
nézhetett utána, hogy ki vagy mi volt ez a súlyosan 



személyiségzavaros, visszataszító nőszemély, aki azt állította 
magáról, hogy ő Hap Judd nagynénje. 

Benton szerette volna azzal hitegetni magát, hogy még ha 
alapos háttérkutatást végzett volna is a nővel kapcsolatosan, mit 
tudhatott volna meg? Logikusan az lett volna a válasz, hogy 
semmit. Dühös volt, és megalázottnak érezte magát, azt kívánta, 
bárcsak megint az FBI kötelékében lenne, bárcsak lenne fegyvere 
és jelvénye, bárcsak volna engedélye arra, hogy kiderítsen 
bármit, amit csak akar. De nem találtál volna semmit, 
mondogatta magának, miközben a konferenciaasztalnál ült egy 
olyan teremben, amelyben természetesen minden kék volt, a 
szőnyegek, a falak, a kárpitozott székek. Senki nem talált semmit, 
egészen addig, míg te meg nem láttad a nő képét a kivetítőn, 
erősítgette. Addig nem ismerték fel. Nem tudtak utánanézni a 
számítógépes adatbázisban. 

Dodie-nak nem volt különleges ismertetőjegye, mint amilyen 
például egy tetoválás, ami esetleg benne lehet egy adatbázisban. 
Soha nem vádolták meg semmiféle komolyabb dologgal, 
maximum annyival, hogy felfordulást okozott egy buszon Bronx-
ban, és elcsent valamit egy boltból a múlt hónapban, amikor is 
megzavarta az emberek nyugalmát. De egyik alkalommal sem 
adott okot arra, hogy bárki is összekapcsolja ezt az ötvenhat éves, 
fellengzős és kellemetlen idősödő hölgyet egy sor ügyesen 
kitervelt és kivitelezett bankrablással, amelyek – nem is olyan 
véletlenül – pontosan akkor maradtak abba, amikor Dodie a 
McLean páciense lett. Benton újra meg újra emlékeztette magát, 
hogy ha megtehette volna, és leellenőrizte volna a nőt, akkor sem 
fordult volna meg a fejében, hogy Jerome Wildhoz vagy a 
Chandonne családhoz kösse. A kapcsolatra véletlenül jöttek rá. 
Jean-Baptiste-nak nem hozott jót ez a véletlen szerencse, de neki 
soha nem volt elég semmi. Óvatlanul otthagyta a DNS-ét egy 
lopott Mercedesben, mostanában rengeteg olyasmit művelt, 
amivel túl messzire ment. Egyenlített, és most újra itt volt 



előttük, Benton előtt. Nemcsak egy kapcsolat hozzá, egy kisebb 
hal, hanem maga a cápa. 

Az arcképe ott virított Bentonnal szemben a képernyőn. Ez 
volt a legutolsó ismert fotója, amelyet a texasi rendőrség készített 
róla majdnem tíz évvel ezelőtt. Vajon hogy nézhet ki a szemétláda 
most? Benton képtelen volt levenni a szemét a falra erősített 
képernyőről. Úgy tűnt neki, hogy ők ketten most farkasszemet 
néznek, verekedni készülnek, szembemennek egymással. A 
borotvált fej, az aszimmetrikus arc – az egyik szeme lejjebb volt, 
mint a másik – és a szemek körüli vörös, gyulladt bőr. Jean-
Baptiste szerint egy vegyszer okozta égési sérüléstől származik, 
ami állítólag meg is vakította. De ez nem volt igaz. A Polunsky-
egység két őre tapasztalhatta ezt meg balszerencsés módon, 
amikor Jean-Baptiste nekinyomta őket egy betonfalnak, és 
összezúzta a torkukat. 2003 tavaszán Jean-Baptiste az 
egyenruháján fityegő névcédulával kisétált a halálsoron lévő 
cellájából és az egyik meggyilkolt őr kocsikulcsa ott lapult a 
zsebében.  

– Nem egy elágazás, hanem egy átmenet – mondta Lanier 
Bergernek. Úgy tűnt, azok ketten vitatkoznak, de Benton nem 
figyelt rájuk. 

Most érkezett egy újabb e-mail Marinótól. 
 
Úton vagyok a DNS-laborba hogy találkozzam Lucyvel és a Dokival  
 

– Majd egyértelmű lesz, ha megkapjuk a vizuális megerősítést. 
Egyetértek Bentonnal. De Jerome nem erőszakos – közölte 
Lanier. – Sosem viselkedett erőszakosan. Annyira nem, hogy a 
seregtől is lelépett. Csak azért jelentkezett, mert nem talált 
munkát, aztán meglógott, mert egy jó kis – bár illegális – 
lehetőség akadt az útjába. 

Benton válaszolt Marinónak. 
 



Miért? 
 

Lanier csak beszélt.  
– A Chandonne család csápjai itt vannak Detroitban, csakúgy, 

mint Las Vegasban, Miamiban, Párizsban, Monte Carlóban. Ezek 
mind kikötővárosok. Kaszinóvárosok. Talán még Hollywoodban 
is. Mindenhol, ami vonzó a szervezett bűnözés számára.  

– De az apa már nem vesz részt ebben – emlékeztetett 
mindenkit Benton. – És a testvér sem. 2003-ban kibeleztük a 
rothadt almát. Nem sikerült a magházat is elpusztítani, de ő már 
nem ugyanaz a kaliber. 

Toni Darien órája Benton folytatta.  
– Olyasvalakiről beszélnek, aki nemi gerjedelemből öl, aki 

túlságosan is megrögzött, az ösztönei vezérlik, ami nem túl 
szerencsés, ha valaki sikeresen akar egy kartelt vezetni, egy olyan 
komplex valamit, amilyen az ő családi bizniszük volt jó 
évszázadon keresztül. Ezt most nem tekinthetjük úgy, mint egy 
szervezett bűnözéshez tartozó esetet, hanem csak úgy, mint egy 
újra megismételt, szexuális indíttatású gyilkosságot.  

– Működőképes volt a bomba – jegyezte meg Berger Lanier-
nek, mintha Benton nem mondott volna semmit. – Súlyos 
sérülést okozhatott volna Kaynek, akár meg is ölhette volna. 
Hogyan értelmezheti ezt nem erőszakos bűntettként?  

– Nem érti, hogy mit akarok mondani – felelte Lanier. – A 
szándék a fontos, és igazából Wild csak a hírvivő, lehet, hogy nem 
is tudta, mi van a EedEx-csomagban.  

– És az elkövetés módja? A bankrablások során soha sehol 
nem volt erőszakos. Ez egy gyáva alak, mindig ott maradt a 
kocsiban. Még a fegyver sem valódi – szólalt meg Stockman, 
miközben továbbra is a döntési fán – vagy ahogy ő nevezte, a 
döntési erdőn – dolgozott. – Egyet kell értenem Martyval abban, 
hogy ő és a Nagyi... ez a Dodie akárki. Bocs, de az elmúlt hat 



hónap során csak Nagyinak hívtuk. Na mindegy, Jerome és 
Dodie, ők csak tányérnyalók.  

– Dodie Hodge nem tányérnyalója senkinek – közölte Benton. 
– Akkor él igazán, ha a tettei jóleső érzéssel töltik el. Ha jól 
szórakozik. De nem egy robot. Együttműködő, és csak egy 
bizonyos pontig lehet irányítani. Jean-Baptiste pontosan ebben 
tévedett, ott vétett hibát, hogy őt és Jerome-ot választotta, vagy 
akiket még kiválasztott. Mindegyikük elbukik, ahogy majd ő ís.  

– De miért lopta el azokat a DVD-ket, az isten szerelmére! – 
mondta Berger Lanier-nek. – Néhány Hap Judd-filmért megérte 
letartóztattatni magát?  

– Az nem azért történt – szólt bele Benton. – Dodie képtelen 
volt ellenállni. És most a hálózat nagy bajban van. Az egyik 
bankrablóját éppen most tartóztatták le. Szereztek neki egy 
ügyvédet, aki az adósuk valami miatt, és aki cserébe megpróbált 
keresni egy olyan törvényszéki szakértőt, aki szintén az ő 
emberük. Ám ehelyett végül engem fogtak ki Dodie komédiázása 
és nárcizmusa miatt. Ugyanabba a kórházba akart menni, ahová 
a gazdagok és híresek is járnak. Még egyszer mondom, hogy ő 
nem tányérnyaló. Csak rossz választás.  

– Rossz ötlet volt ellopni azokat a DVD-ket – értett egyet 
Bergerrel Stockman. – Még ma is bankokat rabolna, ha nem 
dugja be azokat az átkozott filmeket a nadrágjába.  

– Az is rossz lépés volt, hogy kiejtette Hap Judd nevét a száján 
– tette még hozzá Benton. – Nem mintha vissza tudta volna fogni 
magát. De így nagy bajba került, felhívta magára a figyelmet. 
Nem tudjuk pontosan, hogy Hap Judd hogyan keveredett bele 
ebbe az egészbe, de kapcsolatban áll Dodie-val és Hannah Starr-
ral is. Azonkívül ott az a róla és Freddie Maestroról a High Roller 
Lanesben készült fotó, ez pedig kapcsolatba hozhatja Toni 
Dariennel is. 

– Jó lenne már az a fa a kivetítőn, hogy lássuk! Meg fogom 
maguknak mutatni, hogy ez az egész hogyan kapcsolódik össze.  



– Térjünk vissza a bombához! – mondta Berger Lanier-nek, – 
Csak hogy tisztán lássak. Úgy véli, hogy valaki más áll a csomag 
kiszállítása mögött, méghozzá Jean-Baptiste? És mire alapozza 
ezt?  

– Nem akartam azt mondani, hogy a józan észre... – mondta 
Lanier.  

– De igenis szándékában volt, épp most mondta – felelte 
Berger. – És a leereszkedő hangnem nem segít.  

– Hadd fejezzem be! Nem állt szándékomban még csak. 
távolról sem burkoltan olyasmire célozni, ami lekezelő volna 
magára nézve, Jaime. Vagy bárki másra, aki ennél az asztalnál ül. 
Analitikus szempontból – Lanier igazából azt akarta mondani, 
hogy az FBI bűnügyi nyomozásokkal foglalkozó elemzőjének, 
vagyis egy profilalkotónak a szempontjából nézve –, amit dr. 
Scarpettával műveltek vagy megkíséreltek művelni, az nagyon is 
személyes. – Mintha azt akarta volna ezzel sugallni, hogy maga 
Benton az, aki egy bombát hagyott ott a felesége számára.  

– Akkor sem értem a józan ész kitételt. – Berger keményen 
nézett Lanier szemébe. 

Nem kedvelte a nőt. Valószínűleg nem a féltékenység 
játszhatott ebben szerepet, vagy a bizonytalanság, vagy bármelyik 
szokásos ok, ami miatt a hatalommal rendelkező nők utálták a 
másikat. Itt most egy gyakorlati problémával kellett 
megbirkózniuk. Ha az FBI veszi át a nyomozás irányítását – 
mivel Dodie Hodge vagy Hap Judd vagy bárki más 
valamiféleképpen belekeveredhetett a Hannah Starr-ügybe, 
ahogy erről beszéltek is –, akkor az Egyesült Államok 
államügyészi hivatala fog majd vádat emelni az ügyben, és nem a 
New York megyei hivatal, vagyis nem Berger. Hagyja a fenébe! – 
gondolta Benton. Ez sokkal nagyobb és fontosabb, mint a 
kerületek harca. Ez szövetségi ügy. Sőt nemzetközi. Mocskos és 
rendkívüli módon veszélyes. Ha Berger egy pillanatra 



átgondolná, akkor még csak a közelébe se akarna kerülni az 
ügynek.  

– A bomba típusa miatt – folytatta Lanier – egyértelmű 
fenyegetésről van szó. Megfélemlítésről. Gúnyról. És az is 
nyilvánvaló, hogy a szerkezet készítője korábban ismerte 
Scarpettát és a szokásait, meg azt, hogy mi fontos neki. Lehet, 
hogy Dodie Hodge-nak nagy szerepe volt a dal létrehozásában, de 
a főkolompos egy Chandonne volt.  

– Szeretném, ha egy kicsit idefigyelnének – szólalt meg 
Stockman, aki a számítógépén nézett valamit. – Dodie Hodge 
házára, Edgewaterben. – Elkezdett egy e-mailt gépelni. – Ivott? 
Mindenhol borosüvegek vannak.  

– Be kell jutnunk – közölte O’Dell, és közben azt nézte, ami 
Stockman képernyőjén volt. – Hogy megnézzük, nincs-e meg 
valamelyik fenyegető levél vagy bármi, ami a bankrablásokhoz 
kötheti. Úgy értem, oké, hogy azok a srácok ott körülnéznek, de 
ők nincsenek igazán tisztában azzal, hogy mit keressenek, mert 
nem tudják azt, amit mi. 

– Ennél sokkal sürgetőbb gond Jean-Baptiste – mondta 
Benton, mert a rendőrség, az FBI, mindenki Dodie-t kereste, de 
senki nemjndult Chandonne nyomába. 

– Eddig nem találtak semmiféle papírt, csak vagy egy tonna 
játék pisztolyt – mondta Stockman O’Dellnek, miközben a 
bankrablási és különleges erők ügynökei meg a zsaruk átkutatták 
a házat, és – élő kapcsolatban lévén az FBI-jal – tudósították őket 
mindenről. – Bíngó! – kiáltotta Stockman, miközben olvasta a 
képernyőt. – Drogra leltek. A Nagyi kokózik. És dohányzik is. Hé, 
Benton, legjobb tudása szerint szív Dodie francia cigarettát? 
Gauloise-t? Tudom, hogy nem jól ejtem a nevét. 

– Lehet, hogy volt egy vendége – jegyezte meg Stockman, 
miközben írásban kommunikált a helyszínen lévő kollégáival. 

– Egy percig most nem figyelek – közölte Benton. 



Ez olyan mondat volt, ami kivétel nélkül mindig meghozta a 
kívánt hatást. Amikor emberek veszekedtek és nyugtalankodtak, 
és már majdnem csordultig telt a pohár, mindenki csak 
mérgelődött és fújt a másikra, Benton ilyenkor azt mondta, hogy 
nem fog rájuk figyelni, és akkor mindenki hirtelen elhallgatott. 

– Kimondom, amit gondolok, és jó lenne, ha 
meghallgatnának, mert az segítene maguknak megérteni, hogy 
mit fognak látni, ha kivetítjük az összefüggéseket ábrázoló fát – 
mondta Benton. – Hogy állunk a diagrammal? – kérdezte élesen. 

– Kér rajtam kívül valaki kávét? – érdeklődött O’Dell 
csalódottan. – Túl sok minden történik egyszerre, muszáj 
meglátogatnom a félreeső helyet. 

 



20. 

Az orvosszakértői intézet nyolcadik emeletén, a DNS-részlegen 
Lucy, Scarpetta és Marino egyedül voltak egy laborban, amelyet 
tudományos képzésekre használtak. Itt nem elemeztek 
bűnügyekhez tartozó mintákat, hanem azt oktatták, hogy milyen 
szabályokat kell betartani, ha tiszta, steril körülmények között 
akarnak dolgozni. 

Nehéz volt őket felismerni az eldobható védőruhában, 
hajhálóban, cipővédőben, orruk előtt maszkkal és szemükön a 
védőszemüveggel, amelyeket az előcsarnokban vettek magukhoz, 
mielőtt áthaladtak volna a légkamrán, be a steril munkaterületre, 
amely a legújabb technológiával volt felszerelve. Marino csak 
masinériának hívta a génanalizátorokból, génerősítőkből, 
centrifugákból, vortex-keverőkből, valós idejű forgó 
centrifugákból és extraháló robotokból álló műszerparkot, amely 
nagy mennyiségű folyadékot – például vért – dolgozott fel. 
Marino nyugtalanul járkált körbe, megtapogatta a papírokat, 
amelyek zizegő hangot hallattak, rángatta a kék Tyvek védőruhát, 
piszkálta és böködte a szemüvegét, a maszkját és a sapkát, amit ő 
csak „zuhanysapka"-ként emlegetett. Állandóan igazgatott magán 
mindent.  

– Húztál már valaha papírcipőt egy macskára? – Az arcvédő 
maszk mozgott, miközben beszélt. – Láttad, ahogy a 
szerencsétlen állat rohangál körbe-körbe, és próbál 
megszabadulni tőle? Nos, én is halálpontosan így érzem most 
magam.  

– Én nem szoktam állatokat kínozni, tüzet gyújtani és ágyba 
pisilni gyerekkoromban – közölte Lucy, és megragadott egy USB 
mikrokábelt, amit korábban már sterilizált és becsomagolt. 



Előtte, a barna papírral letakart pulton két MacBook hevert, 
amelyeket korábban izopropil alkohollal megtörölt, s átlátszó 
polipropilénbe csomagolt. Ott volt a BioGraph, az a karóraszerű 
készülék is, amelyet tegnap már megvizsgáltak DNS-re a folyosó 
végén lévő bizonyítéklaborban, és most már nyugodtan lehetett 
dolgozni véle. Lucy bedugta a kábelt a BioGraph-készülékbe, és 
csatlakoztatta az egyik laptophoz.  

– Mintha csak egy iPodot vagy iPhone-t dugnék be – közölte. 
– Valamit keres. Na mi a helyzet? 

A képernyő feketére váltott, aztán egy felhasználónevet kért 
tőle, meg egy jelszót. A képernyő felső részén, egy banneren 
hosszú csíkban nullák és egyesek sorakoztak. Scarpetta 
felismerte, hogy ez egy bináris kód.  

– Hát ez furcsa – mondta.  
– Nagyon furcsa – felelte Lucy. – Nem akarja, hogy 

megtudjuk a nevét, hanem bináris kód mögé rejti elvesztésnek, 
elkedvetlenítésnek. Ha egyike lennél azoknak, akik szörfözgetnek 
az interneten, és véletlenül rábukkannak erre az oldalra, hát 
igencsak gondban lennél, hogy mi is lehet ez, hol is kötöttél ki. 
De nem tudnál belépni, hacsak nem vagy jogosult rá, vagy 
nincsen álkulcsod. 

Többek között álkulcsnak hívta eufemisztikusan a hekkelést.  
– Fogadni mernék, hogy ezt a bináris kóddal írt címet át lehet 

fordítani arra a szövegre, hogy BioGraph. – Lucy gépelt valamit a 
másik MacBookon, és kinyitott egy fájlt. – Ha így van, akkor az 
én keresőmotorjaim meg fogják találni, hiszen ezek kiválóan 
tudják, hogyan kell megtalálni a karakterláncokat és az azokat 
reprezentáló szavakat vagy szekvenciákat, 

– Jézusom! – közölte Marino. – Már most fogalmam sincs, 
hogy miről beszélsz! 

Kissé ingerült volt attól a pillanattól fogva, hogy Scarpetta 
lement elé az előcsarnokba, és felkísérte a nyolcadik emeletre. 
Marino ki volt akadva a bomba miatt. Nem akarta mondani 



Scarpettának, de húsz év ismeretség után nem is volt rá szükség, 
Scarpetta jobban ismerte Marinót, mint az saját magát. A férfi 
azért volt ingerült, mert félt.  

– Majd próbálom jobban mozgatni a szám, ha beszélek – 
vágott vissza Lucy.  

– El van takarva a szád. Nem látom. Legalább ezt a sapkát 
hadd vegyem le! Úgysincs hajam. Máris izzadok!  

– A kopasz fejedről bőrsejtek válnak le – közölte Lucy. – 
Talán épp ezért kell többet takarítani a lakásodban! Ezt az 
úgynevezett órát arra tervezték, hogy egy laptoppal 
szinkronizálva adatokat lehessen menteni. Bármilyen 
számítógéphez hozzákapcsolható a mikro USB-porttal. Talán 
mert sokféle ember viseli ezt az óraszerűséget, adatgyűjtő 
eszközt. Mint például Toni Darien. Nos, konvertáljuk át a bináris 
kódot ASCII-re. 

Begépelte az egyesekből és nullákból álló számsort a másik 
MacBook egyik mezőjébe, aztán megnyomta a jóváhagyás 
gombot. A számítógép azonnal lefordította a kódot szövegre, 
amitől aztán elállt Scarpetta lélegzete. Illetve kilelte a hideg. 

A képernyőn ez állt: Caligula.  
– Nem ő volt az a római császár, aki felégette a várost? – 

kérdezte Marino.  
– Az Néró – felelte Scarpetta. – Caligula még nála is rosszabb 

volt. Talán ő lehetett a legtébolyultabb, legaljasabb, legszadistább 
császár a Római Birodalom történetében.  

– Most arra várok, hogy megkerülhessem a jelszót és a 
felhasználónevet. Hogy egyszerűen elmagyarázzam, feltörtem az 
oldalt, ami a BioGraph órán van, és a szerveremen lévő 
programok most segítenek nekünk.  

– Úgy emlékszem, hogy láttam egy filmet vele – szólalt meg 
Marino. – Lefeküdt a nővéreivel, és a lovával élt a palotában, 
vagy mi. Lehet, hogy azzal is szexelt egyet. Az ocsmány 
szemétláda! Szerintem nem volt normális.  



– Eléggé hátborzongató név egy weboldal számára – mondta 
Scarpetta. 

– Gyerünk már! – Lucy türelmetlen volt, elégedetlen a 
számítógép gyorsaságával és a háttérben működő programokkal, 
amelyek majd lehetővé teszik, hogy bejusson oda, ahová 
szeretné. 

– Már ezerszer kértelek, hogy ne járkálj egyedül oda és vissza! 
– mondta Marino Scarpettának, és közben a bombára gondolt, és 
arra, amit nemrégen átélt a Rodman’s Necken. – Ha élő adásban 
vagy, akkor jobban oda kellene figyelned a biztonságra. Talán 
mostantól fogva már nem akadékoskodsz. 

Marino feltételezte, hogy ha tegnap este elkísérte volna a 
Dokit, akkor észrevette volna, hogy a FedEx-csomaggal valami 
baj van, és soha nem hagyta volna, hogy Scarpetta hozzányúljon. 
Úgy érezte, hogy felelős Scarpetta biztonságáért, és általában 
túlzásba is vitte az aggódást. A legironikusabb az egészben, hogy 
nem olyan rég még éppen vele volt a legkevésbé biztonságban. 

– Szerintem a Caligula valószínűleg egy magánjellegű projekt 
neve – szorgoskodott Lucy a másik MacBookon. 

– És akkor most mi lesz? – kérdezte Marino Scarpettát. –
Olyan érzésem van, mintha valaki csak bemelegítene. Az a zenélő 
üdvözlőlap, amit Benton kapott tegnap a Bellevue-ben. Aztán alig 
tizenkét órával később jön az a FedEx-csomag a vudu babával. 
Jesszusom, ez az egész bűzlik! Nagyon kíváncsi vagyok, mit 
mond majd Geffner. 

Geffner a Queensben lévő New York-i bűnügyi labor 
nyomszakértője volt. 

– Idejövet felhívtam, és mondtam neki, jó lenne, ha azonnal 
hozzáfogna a mikroszkópos vizsgálatokhoz, mihelyt a bombából 
származó törmelék megérkezik – mondta Marino. Rámeredt a 
papírból készült kézelőjére, majd gumikesztyűs kezével 
félrehúzta, és megnézte, hogy mennyi az idő. – Mostanra 
szerintem hozzá is kezdett. A pokolba is, fel kellene hívnunk! 



Jézusom, majdnem dél van! Olyan szaga volt, mint a forró 
aszfalt, záptojás és kutyaszar keverékének. Mintha egy tűzeset 
helyszínén lettünk volna, ahol valaki egy katalizátorfélét használt, 
hogy egy kibaszott latrinát felrobbantson! Majdnem elokádtam 
magam, pedig elég sok kell hozzá, hogy hányjak. Plusz még a 
kutyaszőr. Benton betege? Az őrült, aki a CNN-ben is felhívott? 
Felfoghatatlan, hogy ilyesmit tett. Lobo és Ann azt mondták, 
hogy ügyesen össze volt rakva a szerkezet. 

Mintha dicsérni lehetne egy bombát, amelyik képes 
leszakítani valakinek a kezét, vagy még ennél is rosszabbra.  

– És bent vagyunk! – kiáltott fel Lucy. 
A fekete háttér a bináris bannerrel hirtelen kékre váltott, és a 

képernyő középpontjában megjelent a CALIGULA felirat, 
háromdimenziós, fémszínű betűkkel. Ismerős volt a betűtípus. 
Scarpettát elfogta a hányinger.  

– Gotham – közölte Lucy. – Hát ez érdekes. Gotham típusú 
betűk. 

Zizegett Marino papír védőruhája, ahogy közelebb lépett, 
hogy lássa, miről is van szó. A szeme véreres volt a biztonsági 
szemüveg mögött.  

– Gotham? Nem látom sehol Batmant. 
A képernyőn megjelent a felirat, hogy a folytatáshoz nyomják 

meg bármelyik gombot. De Lucy nem ment tovább. Kíváncsivá 
tette a Gotham betűtípus, és hogy mit is jelenthetett.  

– Ellentmondást nem tűrő, gyakorlatias, csak úgy ismerik, 
hogy a nyilvános helyek munkás betűtípusa – jegyezte meg. – Az 
a talpatlan típus, amelyet a feliratokon a nevekben és számokban 
lehet látni, a falakon, épületeken és a Freedom Tower sarokkövén 
is a World Trade Center helyén. De a Gotham igazából Obama 
miatt kapott ilyen nagy figyelmet.  

– Most hallok először a Gotham betűtípusról – felelte Marino. 
– Persze nem szoktam társalogni az újságokban és 
magazinokban használt betűtípusokról.  



– Az Obama-kampány alatt ezt a betűtípust használták az 
emberei – mondta Lucy. – És kellene figyelned a betűtípusokra, 
hányszor mondtam már neked? Ezek a huszonegyedik század 
részei. Fontos a dokumentumok vizsgálata, és – bár te a saját 
felelősségedre nem törődsz velük – érdemes figyelni arra, hogy 
az, aki kiválasztotta őket, mit akar elmondani ezzel a speciális 
kommunikációval, mit tart fontosnak.  

– Miért Gothamet használt ehhez a weboldalhoz? – Scarpetta 
lelki szemei előtt megjelent a csomag feladóvevénye, rajta a 
makulátlan, szinte tökéletes kézírás.  

– Nem tudom, de azt szokták mondani, hogy ez a betűtípus 
hitelességet, szavahihetőséget sugall – válaszolta Lucy. – 
Bizalmat. Hogy – bár nem tudatosan, de – komolyan kellene 
vennünk ezt az oldalt.  

– A Caligula név mindent sugall, csak bizalmat nem – jegyezte 
meg Scarpetta.  

– A Gotham nagyon népszerű – közölte Lucy. – Divatos. Az a 
cél, hogy a tudatalattihoz szóljon, ha rá akarsz bírni valakit arra, 
hogy vegyen meg téged vagy a termékedet vagy a politikai 
jelöltedet, vagy hogy komolyan vegyen egy kutatóprogramot.  

– Vagy hogy egy csomagot komolyan végy – tette még hozzá 
Scarpetta hirtelen dühödtem – Ez a betűtípus ugyanolyannak 
tűnik, és valószínűleg ugyanaz, mint amelyik a tegnap esti 
csomagon volt. Gondolom, nem láttad, mielőtt felrobbantották 
volna a vízágyúval – kérdezte még Marinótól.  

– Ahogy már említettem, az elemek, amikre céloztak, 
pontosan a címzés mögött voltak. Azt mondtad, hogy abban úgy 
utaltak rád, mint Gotham város vezető orvosszakértőjére. Tehát 
itt van megint a Gothamra való utalás. Zavar még valakit rajtam 
kívül, hogy Hap Judd benne volt egy Batman-filmben, és 
holttestekkel közösül?  



– Miért küldene Hap Judd Kay néninek egy „bűzbombát”, 
ahogy te nevezed – szólt Lucy, de továbbra is szorgalmasan 
gépelt a MacBookon.  

– Ha ez a beteg fasz gyilkolta meg Hannah-t, miért ne? Vagy 
az is lehet, hogy az egésznek Toni Darienhez van köze, hiszen 
Judd is volt a High Roller Lanesben, és valószínűleg találkozott is 
a lánnyal. A Doki csinálta Toni boncolását, és meglehet, hogy őt 
kérik fel Hannah boncolására is.  

– Tehát Kay néninek kiszállítanak egy bombát, ez pedig majd 
megakadályozza, hogy Hap Juddot elkapják, ha Hannah holtteste 
előkerülne. – Lucy úgy beszélt, mintha Scarpetta ott se lenne 
velük. – De persze nem azt mondom, hogy az a szemét nem 
csinálhatott valamit Hannah-val, vagy hogy nem tudja, hol van. 

– Ja, ő és a holttestek – dünnyögte Marino. – Kicsit érdekes, 
nem? Most, hogy tudjuk, elképzelhető, hogy Toni már néhány 
nappal korábban meghalhatott, mint hogy megtalálták. Kíváncsi 
lennék, hol volt ezalatt, és ki hogyan töltötte rajta örömét. Judd 
valószínűleg csinált valamit azzal a halott lánnyal a kórház 
hűtőkamrájában, különben miért lett volna odabenn 
negyedóráig, és miért csak az egyik kesztyű volt rajta, amikor 
kijött?  

– De azt nem hinném, hogy ő készítette volna azt a bombát 
Kay néninek, gondolván, hogy ezzel majd elijesztheti az ügytől 
vagy a két ügytől, vagy bármennyitől. Ez nagy ostobaságra 
vallana – jegyezte meg Lucy. – És a Gotham betűtípusnak semmi 
köze nincs Batmanhez.  

– Talán mégis, ha az elkövető valami beteges játékot űz – 
vitatkozott vele Marino. 

Scarpettának a bomba járt az eszében, a tűz és a kénkő szaga. 
A bűzbomba, ami egyfajta piszkos bomba, ami érzelmileg 
romboló. Olyasvalaki készítette, aki jól ismerte Scarpettát. És 
Bentont. Valaki, aki legalább annyira ismeri az élettörténetüket, 



mint ők maguk. Játszik – gondolta Scarpetta. Beteges játékot 
játszik. 

Lucy rákattintott a vissza gombra, mire eltűnt a CALIGULA 
szó. Helyette a következő szöveg jelent meg: 

 
Üdv Toni, 
 
akarod feltölteni az adatokat? Igen-Nem  
 

Lucy igennel válaszolt, mire felugrott a következő üzenet: 
 
Toni, három nappal elmaradtál a feltöltéssel. Akarod most pótolni? 
Igen-Nem 
 

Lucy rákattintott az igenre, ekkor a képernyő elhalványult, és 
más jelent meg helyette. 

 
Kérlek, osztályozd, hogy az alábbi melléknevek mennyire 
jellemezték azt, ahogy ma érezted magad. 
 

Itt pedig felsoroltak néhány melléknevet, mint például: lelkes, 
zavarodott, elégedett, boldog, ingerlékeny, dühös, mámoros, 
ihletett. Minden kérdéshez tartozott egy öt pontból álló skála, az 
egyestől – nagyon kicsit vagy egyáltalán nem – egészen az ötösig 
– rendkívüli módon.  

– Ha Toni végigcsinálta ezt mindennap, annak vajon nyoma 
lehet a laptopján? – kérdezte Marino. – Lehet, hogy pont emiatt 
tűnt el a gép?  

– Nem lehettek a laptopján – felelte Lucy. – Amit itt látsz, az 
a website szerveréről leszedett adat.  

– De összekötötte a karórát a laptopjával – akadékoskodott 
Marino.  

– Igen, hogy feltöltse az információt és az óra akkumulátorát. 
Azok az adatok, amelyeket ez az óraszerű eszköz összegyűjtött, 



nem saját használatra voltak, és nem maradtak meg a gépén. 
Nemcsak hogy nem tudta felhasználni őket, de még azzal a 
szoftverrel sem rendelkezett, ami az adatok összesítéséhez, 
szétválogatásához szükséges, hogy egyáltalán jelentést kapjanak. 

Lucy megnézett még néhány kérdést, és válaszolt is rájuk a 
képernyőn, mivel kíváncsi volt, hogy mi történik a következő 
lépésben. Úgy értékelte a hangulatát, hogy az egyeseket – 
nagyon kicsit vagy egyáltalán nem – jelölte meg. Ha Scarpetta 
töltötte volna ki a kérdőívet, lehet, hogy jelen pillanatban ő a 
rendkívüli módont jelölte volna be.  

– Nem is tudom – mondta Marino. – Képtelen vagyok kiverni 
a fejemből ezt a Caligula-projektet. Lehet, hogy ez 
megmagyarázná, miért ment be valaki a lány lakásába, és miért 
vitte el a laptopját és a telefonját, meg ki tudja, még mit. – A 
védőszemüveg mögül Scarpettára nézett. – Abban igazad van, 
hogy csak azért, mert az a bizonyos alak látszólag az ő kabátját 
viselte, nem lehetünk biztosak benne, hogy tényleg Toni volt-e a 
biztonsági kamera felvételén. Nem lenne nehéz a megtévesztés, 
ha az a bizonyos alak nagyjából akkora, mint Toni, és ugyanolyan 
edzőcipőt visel. Toni nem volt kis termetű, vékony volt ugyan, de 
magas. Körülbelül százhetvennyolc centi. Nem tudom, hogy 
mehetett volna be az épületbe tegnap este hét óra körül, és 
hogyan mehetett volna el nyolc tájékában, hiszen szerinted kedd 
óta halott volt. És most itt van ez a Caligula-dolog, ami ugyanerre 
utal. Toni nem töltötte ki a kérdőívet már három napja.  

– Ha tényleg igaz, hogy valaki eljátszotta a szerepét a 
biztonsági felvételek miatt, akkor Toni kabátját viselhette, vagy 
egy ahhoz nagyon hasonlót, és nála volt a lány lakásának a kulcsa 
is – jegyezte meg Lucy. 

– Toni már legalább hatvanhat órája halott volt ekkor – 
mondta Scarpetta. – Ha a lakásának a kulcsai a zsebében voltak, 
és a gyilkosa tudta, hol lakik, akkor nem lehetett nagyon nehéz 
megszerezni a kulcsokat, bemenni, elhozni, ami kell, aztán 



visszatenni a kulcsokat oda, ahonnan elvette, majd kidobni a 
holttestet a parkba. Lehet, hogy ez a valaki kölcsönvette a 
kabátját is, mert Toni ezt viselte, amikor utoljára elment 
otthonról. Ez megmagyarázná, miért tűnt úgy, hogy nem volt elég 
melegen felöltözve, amikor megtalálták. Lehet, hogy hiányzott 
valamelyik ruhadarabja, amit eredetileg viselt.  

– De ez meglehetősen kockázatos és vesződséges – közölte 
Lucy. – Itt nem gondolkodott előre. Nekem úgy tűnik, hogy csak 
a tett elkövetése után kezdett el mérlegelni, előtte nem. Lehet, 
hogy ez felindulásból elkövetett emberölés, és Toni ismerte a 
gyilkosát.  

– Ha előtte kommunikált a gyilkossal, akkor lehet ez az oka a 
hiányzó laptopnak és a telefonnak – próbálkozott megint Marino. 
– A telefonon lehettek elmentett szöveges üzenetek. Talán majd 
ha sikerült belenézni az e-mailjeibe. Lehet, hogy e-mai-lezett 
ezekkel a Caligula-fickókkal, vagy vannak terhelő 
dokumentumok a számítógépén.  

– De akkor miért hagyták a BioGraph karórát a holttesten? – 
kérdezte Lucy. – Miért kockáztatták, hogy valaki majd azt teszi, 
amit mi is éppen csinálunk?  

– Lehet, hogy a gyilkos a lány számítógépét meg a telefonját 
akarta. De ez még nem jelenti azt, hogy volt egyetlen, racionális 
ok. Talán éppen az indíték hiánya miatt nem vette le a lány 
karjáról a BioGraphot.  

– Mindig van indíték – jegyezte meg Marino.  
– De nem olyan, indíték, mint amilyenről te is beszélsz! Lehet, 

hogy ez nem az a fajta gyilkosság – felelte Scarpetta, és a 
BlackBerryjére gondolt. 

Újra végigvette, mi lehetett az indítéka annak, hogy ellopták. 
Volt egy olyan érzése, nem az az igazi oka, hogy Carley Crispin 
annyira akarta a telefonját, mint amit ő gondolni vél. Hogy ez az 
egész nem egyszerűen arról szól, amit Carley mondott neki a 
CNN-ből. jövet, miközben sétáltak a Columbus Circle-ön. 



„Fogadni mernék, hogy maga bárkit képes lenne rábeszélni, 
azzal a kapcsolatrendszerrel, amivel rendelkezik.” 

Mintha azt akarta volna mondani, hogy Scarpettának nem 
jelentene gondot, hogy a tévéshow-ba csalogassa a vendégeket, 
feltéve, hogy lesz saját műsora. Akkor Scarpetta még úgy 
gondolta, hogy ez elegendő indíték arra, hogy Carley elcsenje az 
okostelefonját. Carley információt akart, kellettek neki Scarpetta 
kapcsolatai, és talán tényleg kiszolgálta magát, ellopta azokat a 
helyszíni fotókat, amíg még volt rá lehetősége. De most 
végiggondolva a dolgot, úgy vélte, hogy a BlackBerry nagy 
valószínűséggel nem Carley-nak vagy Ageenek kellett olyan 
nagyon, hanem valaki másnak. Egy ravasz és ördögi embernek. 
Agee volt az utolsó ember, akinek a kezében a BlackBerry 
megfordult, és talán átadta volna egy harmadik személynek, ha 
nem lesz öngyilkos.  

– Gyakran az emberek elkövetnek egy gyilkosságot, és aztán 
visszatérnek a tett helyszínére, és megpróbálják eltüntetni a 
nyomaikat. Nem mindig azért, mert paranoiásak, hanem azért, 
hogy megszabaduljanak ama tettnek a súlyától, amely az 
elkövetéskor kielégülést nyújtott – magyarázta Scarpetta. – 
Lehet, hogy Toni esetében nem csak egyetlen oka van a 
gyilkosságnak. A telefonja, a laptopja szuvenírek voltak, 
ugyanakkor segítettek a lány megszemélyesítésében, mielőtt 
megtalálták volna a holttestét, azért, hogy tévútra vezessenek 
bennünket a halál beálltának időpontját illetően. Úgy tettek, 
mintha Toni használta volna a telefonját, mintha SMS-t küldött 
volna az anyjának szerdán úgy este kilenc óra tájban. 
Manipuláció, játék, fantáziálga-tás kell nekik. A gyilkost az 
érzelmei vezetik, a szexuális vágy, a szadizmus. Egy egész sor 
indíték, amely gonosz hangzavarrá állt össze. Mint ahogy az 
olyan sokszor előfordul az életben. Nem csak egy dologra 
vezethető vissza. 



Lucy befejezte a hangulatát firtató kérdőívet, ekkor megjelent 
egy Elküld gomb a képernyőn. Rákattintott, és megkapta a 
megerősítést, hogy a kitöltött kérdőívet sikeresen elküldte a 
weboldalra, és majd kiértékelik. De kicsoda? Scarpetta kíváncsi 
lett volna rá. Egy szponzor, aki a kutatásokat támogatta, aki 
lehetett pszichológus, pszichiáter, ideggyógyász, kutató vagy akár 
végzős hallgató is. Nem lehetett tudni, de lehetett akár több 
ember is. Talán egy egész egyetemi fakultás. A láthatatlan 
szponzorok bárkik lehettek, és bárhol tartózkodhattak. Egy olyan 
projektben vettek részt, amelyet nyilvánvalóan azért indítottak el, 
hogy előrejelezhessék az emberi viselkedés változásait – ami 
valakinek nagyon hasznára lehet. 

– Ez egy betűszó! – kiáltott fel Lucy. 
A képernyőn a következő jelent meg: 
 

KÖSZÖNJÜK, HOGY RÉSZT VESZ A CALCULATED INTEGRATION OF 
GPS UPLOADED LIGHT AND 

ACTIVITY NEVŰ KUTATÁSBAN 
 

– A CALIGULA – jegyezte meg Scarpetta. – De akkor sem értem, 
hogy miért választ bárki is ilyen betűszót.  

– Krónikus álmatlanságban szenvedett, és állandóan 
rémálmai voltak. – Lucy a MacBookján lapozgatott a fájlok 
között, miután beírta a Google-ba Caligula nevét. – Egész éjjel fel 
s alá járkált a palotában, arra várt, hogy felkeljen a nap. Lehet, 
hogy a névnek ehhez van köze. Például ha a kutatások az 
alvászavarokra irányulnak, arra, hogy a fény és sötétség milyen 
hatással lehetnek az ember hangulatára. A Caligula név a latin 
caliga szóból származik, ami olyasmit jelent, hogy „csizmácska”.  

– A te neved meg azt jelenti, hogy „cipőcske” – közölte 
Marino Scarpettával.  

– Ugyan már, gyerekek! – mormolta Lucy az orra alatt. Az 
ideghálózathoz, hasonló keresőgépekhez beszélt. – Sokkal 



egyszerűbb lenné a dolog, ha elvihetném az irodámba – mondta. 
A BioGraph órára gondolt.  

– Teli van vele az internet, hogy a Scarpetta olaszul azt jelenti, 
hogy „kis cipő” – folytatta Marino, és a szeme ide-oda járt a 
kényelmetlen, műanyag védőszemüveg mögött. – Kis cipő, 
sárcipő, kishölgy, de nagy szám.  

– Benn vagyunk – közölte Lucy. 
Adatok gördültek lefelé a képernyőn, betűk, számok és 

szimbólumok tömkelegé.  
– Kíváncsi lennék, Toni tudta-e pontosan, hogy miféle 

adatokat gyűjtött az a szerkezet, amit a csuklóján viselt reggel, 
délben, este és éjjel – mondta Lucy. – Vagy az a személy, aki 
meggyilkolta.  

– Nem valószínű – felelte Scarpetta. – Legyen bármiféle 
elmélet, amit a kutatók szeretnének bebizonyítani, a részleteket 
nem teszik közzé, nem tárják a nyilvánosság elé. Maguk az 
alanyok sincsenek tisztában velük, csak általánosságban tudják a 
dolgokat. Különben befolyásolhatnák az eredményeket.  

– Valami haszna csak lehetett belőle – szólt bele Marino. -
Képes volt állandóan viselni. És mindennap válaszolni azokra a 
kérdésekre.  

– Bizonyára érdeklődött az alvászavarok, a mániás 
depressziós pszichózis és isten tudja, még mi iránt. Vagy az is 
lehet, hogy személyesen is érintett volt. Aztán meglátott egy 
hirdetést egy ilyen kutatásról, vagy valakitől megtudta, hogy 
létezik ilyen. Az anyja említette, hogy eléggé hangulatember volt, 
és hogy nagy hatással volt rá mindig a rossz időjárás – mondta 
Scarpetta. – És a kutatásokban részt vevő emberek általában 
pénzt is kapnak. 

Eszébe jutott az apa, Lawrence Darien, és az az agresszív 
viselkedés, ahogy magáénak követelte Toni holmiját. Bio-
elektromérnökként végzett az MIT-n. Alkoholista és 
hazárdjátékos, akinek kapcsolatai voltak a szervezett bűnözéssel. 



Amikor azt a jelenetet rendezte az intézetben, talán igazából a 
BioGraphot akarta megszerezni.  

– Hihetetlen, hogy mi minden van ebben a kütyüben! – Lucy 
odahúzott egy széket a MacBook elé, és leült. Vizsgálgatta a nyers 
adatokat, amelyek Toni BioGraphjában voltak eltárolva. – 
Egyértelmű, hogy ez egy aktigráfiai adatgyűjtő és egy nagy 
érzékenységű gyorsulásmérő kombinációja, vagy egy biomorfikus 
alkatrész, amely kétrétegű piezoelektromos érzékelőben van, 
amely alapvetően a teljes motorikus aktivitást méri. Én itt nem 
látok semmit, ami arra utalna, hogy katonai vagy kormányzati 
célra használnák.  

– Mit vártál? Hogy ez majd a CIA műve lesz? – kérdezte 
Marino.  

– Ez nem az. Semmi nincs olyan módon kódolva, amit látni 
szoktam olyankor, amikor a kormány titkosít valamit, vagy ha 
valami hétpecsétes titok. Nem a szokásos, standard, 
háromakadályos rejtjelezés bit-block titkosítással, nem olyan 
algoritmussal, amit a szimmetrikus kriptográfiánál használnak. 
Tudod, ezek igazán hosszú kulcsok, negyven bitnél is hosszabbak, 
és az a cél, hogy hordozhatók legyenek, ugyanakkor 
megnehezítsék a hekkerek dolgát, ha fel akarják törni a kódot. De 
mi most nem ilyennel állunk szemben. Ez nem katonai vagy 
titkosszolgálati jellegű adatgyűjtés. Ez itt a magánszektorból jött.  

– Gondolom, nemigen kellene firtatnunk, hogy honnan tudsz 
a szigorúan titkos kormányzati rejtjelezésekről ilyen sokat. – 
Marinótól jött a megjegyzés.  

– Ennek a szerkezetnek itt az a célja, hogy valamiféle 
kutatáshoz gyűjtsön adatokat, nem pedig kémkedéshez vagy 
háborúhoz, és most az egyszer nem is a terrorizmushoz – közölte 
Lucy, miközben lefelé gördültek az adatok. – Nem a 
végfelhasználónak készült, hanem a kutatók számára. Friss 
adatokat gyűjt, de kinek? Hogyan változnak az alvási szokásai, 
mennyit alszik, napközben milyen az aktivitási görbéje, ez 



mennyire függ össze a kapott fénymennyiséggel. Gyerünk már, 
próbáljátok ezt az egészet beleszuszakolni valamiféle rendszerbe, 
amit könnyen ki lehet silabizálni! – Már megint a programjaihoz 
beszélt. – Táblázatokat akarok! Térképeket! Adattípusok szerint 
elkülönítve. Sok-sok adatot. Egy tonnányit. A minden tizenötödik 
másodpercben felvett adatokat. Ez a bigyó naponta ötezer-
hétszázhatvan alkalommal rögzített isten tudja, hányféle adatot. 
Helyszínt, sebességet, távolságot, tengerszint feletti magasságot 
és az alany életfunkcióit. Pulzusszámot és az oxígénszaturációt.  

– Oxigénszaturációt? Bizonyára tévedsz! – mondta Scarpetta.  
– Most éppen azt nézem – közölte Lucy. – Több százezer 

adatot. A minden tizenöt másodpercben mért oxigénszaturációs 
adatokat.  

– Nem tudom, ez hogyan lehetséges. Hol van az érzékelő? 
Nem lehet érzékelő nélkül mérni a vér oxigéntelítettségi szintjét, 
pulzus-oximetriát végezni. Általában az ujjhegyek végére teszik a 
szenzort, néha a lábujjra, és egészen ritkán a fülcimpára. A test 
valamelyik vékony részére, hogy a fény képes legyen áthatolni a 
szöveten. A vörös és infravörös hullámokból álló fény 
megállapítja az oxigénszaturáció mértékét a vérben.  

– A BioGraph alkalmas Bluetooth alkalmazásra.  
– Drót nélküli vagy sem, akkor is kell hogy legyen egy 

érzékelő ezekhez az adatokhoz, amiket most látunk – felelte 
Scarpetta. – Egy olyan szenzor, amelyet gyakorlatilag mindig 
viselnie kellett. 

 
Egy vörös lézerpötty vándorolt végig a neveken és helyszínek 
nevein, és a fához hasonló grafikon elágazásai betöltötték az 
egész képernyőt.  

– Képzeljék el Monsieur Chandonne-t, az apát, aki többé már 
nem rendelkezik hatalommal. – Benton a kezében tartotta a 
lézerpálcát, és mutogatta mindig, hogy éppen mire gondol. – És 
ami a családból maradt, az is szanaszét szóródott. Ő és számos 



hadvezére börtönben ül. Az örökös, Jean-Baptiste testvére halott. 
És a végrehajtó hatalom más nemzetközi problémákra 
összpontosít, az Al-Kaidára, Iránra, Dél-Koreára, az egész 
planétán végigsöprő gazdasági katasztrófára. Jean-Baptiste, az 
életben maradt gyerek megragadja az alkalmat, hogy átvegye a 
stafétabotot, hogy új életet kezdjen, és ez alkalommal jobban 
akarja csinálni.  

– Nem tudom, hogyan – szólt közbe O’Dell. – Az egy őrült.  
– Nem őrült – felelte Benton. – Rendkívül intelligens, 

intuitív, és egy darabig az intellektusa képes elnyomni a 
kényszerképzeteit és a megszállottságát. A kérdés csak az, hogy 
meddig.  

– Egyáltalán nem értek ezzel egyet – közölte O’Dell 
Bentonnal. – Ez a fickó maffiafőnök volna? Ki sem mehet a 
nyilvánosság elé anélkül, hogy ne húzna egy zacskót a fejére! 
Nemzetközi körözést adtak ki ellene, rajta van az Interpol 
körözöttjeinek tízes listáján, és ráadásul torzszülött, deformált.  

– Szíve joga, hogy ne értsen velem egyet. De maga nem ismeri 
a fickót – mondta Benton.  

– Az a genetikus betegség, ami neki van... mi is az, nem 
emlékszem a nevére – folytatta O'Dell.  

– Congenital hypertrichosis universalis. – Marty Lanier szólt 
közbe. – Az ebben a nagyon ritka betegségben szenvedő 
embereknek finom, gyapjas szőr borítja az egész testét, azokon a 
területeken is, amelyek egyébként nem szoktak szőrösek lenni, 
például a homlok, a kézfej, a könyök. És más deformitásokkal is 
együtt járhat, például gingival hyperplasiával, ami azt jelenti, 
hogy apró, egymástól távol ülő fogak helyezkednek el a szájban.  

– Ahogy mondtam, egy torzszülött, úgy néz ki, mint egy 
átkozott farkasember – osztotta meg véleményét mindenkivel 
O'Dell. – Valószínűleg az ilyen beteg emberek miatt alakult ki a 
legenda.-  



– Nem farkasember, és nem egy horrorsztoriból való ez a 
dolog, hanem valóság – mondta Benton.  

– Nem tudjuk, hogy hány ilyen eset létezik a világon – tette 
még hozzá Lanier. – Úgy ötven körül lehet, talán száz. Nagyon 
kevés esetet jelentettek világszerte. 

– Jelentettek, ez a kulcsszó – közölte Jaime Berger halkan. – 
Nem lehet összeszámolni az eseteket, ha nem jelentik. És hát 
megérthetik, hogy miért ítélik meg a hypertrichosist nagyon 
negatívan, szinte stigmatizálják a beteget. Azt gondolják, hogy 
egy szörnyeteg, hogy maga az ördög.  

– És így is bánnak vele, aztán ténylegesen azzá is lesz – tette 
hozzá Lanier.  

– A családok elrejtik az ilyen betegségben szenvedő 
gyerekeket, és Jean-Baptiste sem volt ez alól kivétel – folytatta 
Benton. – A pincében töltötte a gyerekkorát. A helyiség nem volt 
más, mint a Chandonne család tizenhetedik századbeli 
kastélyának egyik föld alatti, ablaktalan börtöne Párizsban, Saint 
Louis szigetén. Jean-Baptiste nagy valószínűséggel attól a férfitól 
örökölte a géneket, aki az ezerötszázas évek végén született, és 
születésekor egész testét szőr borította. Meg is mutatták II. 
Henrik királynak, aki aztán a palotába vitette, hogy ott neveljék 
fel, és mint érdekességet mutogassák. Az uralkodó egyfajta 
háziállata volt. Ez az ember egy francia nőt vett feleségül, és 
számos gyerekük örökölte a rendellenességet. Úgy gondoljuk, 
hogy a tizennyolcadik század végén az egyik leszármazott 
benősült a Chandonne családba, és száz évvel később a recesszív 
gén újra dominánssá vált Jean-Baptiste-ban.  

– Arra akarok kilyukadni, hogy az emberek sikoltozva 
rohannak olyasvalaki elől, aki így néz ki – mondta O’Dell. – 
Akkor hogyan tudta Jean-Baptiste átvenni az irányítást és 
működtetni a rendszert a családi otthontól távol?  

– Nem tudjuk, hogy hol él Jean-Baptiste – felelte Benton. – 
Azt sem tudjuk, hogy mit csinált az elmúlt öt évben. Azt sem, 



hogy néz ki. Manapság már tudnak lézeres szőreltávolítást 
csinálni, létezik fogpótlás, plasztikai sebészet, mindenféle orvosi 
kezelés. Nem tudjuk, hogy mit tett magával, mióta elszökött a 
halálsorról. Csak azt tudjuk, hogy maguk megtalálták a DNS-ét 
egy lopott Mercedes hátsó ülésén Miamiban, és ez egyértelműen 
hozzáköti ahhoz a bankrablássorozathoz, amelyet Jerome Wild 
és Dodie Hodge követett el. Ők ketten Detroithoz kapcsolódnak, 
ez pedig valószínűsíti, hogy Jean-Baptiste-nak van valami köze 
Detroithoz. És Miamihoz. Meg New Yorkhoz.  

– A szerencsejáték-üzlethez – jegyezte meg Lanier. – És talán 
a filmiparhoz.  

– A Chandonne családnak minden dologban benne van a 
keze, ami jövedelmező lehet – mondta Benton. – A 
szórakoztatóiparban, a szerencsejáték-üzletben, a prostitúcióban, 
drogkereskedésben, illegális fegyverkereskedésben, márkás 
ruhák hamisításában, mindenféle csempészetben. Amit csak 
kapcsolatba lehet hozni a szervezett bűnözéssel, az Jean-
Baptiste-nak ismerős lehet. Benne van a családban. A vérében. 
Volt rá öt éve, hogy – a családi kapcsolatok révén – igénybe vegye 
a hatékony hálózatot. Hozzáfért a pénzhez. Öt éven keresztül 
dolgozott a tervén, akármi is volt az, és egy jól szervezett tervhez 
szükség van emberekre, akiket be kell szervezni. Felmosórongyok 
kellettek neki. Ha újra akarta szervezni a bűnöző Chandonne 
családot, vagy saját magának akart létrehozni egy birodalmat, 
hogy újra felépítse, alkossa önmagát, akkor csatasorba kellett 
állítania egy csomó embert, és néha rosszul választott. Az ő 
erőszakkal, pszíchopatológiás és rendkívül erőszakos 
cselekedetekkel teli előtörténete nem alkalmas arra, hogy sikeres 
és agyafúrt vezető legyen, vagy legalábbis nem sokáig. És 
ráadásul erőszakos szexuális kényszer vezérli. És a bosszúvágy. 

A kivetítőn lévő fa gyökere Jean-Baptiste volt. Az ő neve 
virított a képernyő közepén, és az összes többi név belőle ágazott 
ki, közvetlenül vagy közvetett módon. 



 
– Tehát hozzáköthetjük Jerome Wildot és Dodie Hodge-t – 

mutatott a fa megfelelő részére Benton a lézerpálcával, és a pötty 
névről névre vándorolt. 

– Hozzá kellene még tennünk Hap Juddot – közölte Berger, 
és mostanra rendkívül elkomorodott. – Őt is hozzá lehet 
kapcsolni Dodie-hoz, még ha azt állítja is, hogy semmi köze nincs 
már hozzá. 

Berger nem volt önmaga, és Bentonnak fogalma sem volt róla, 
hogy mi történhetett. Amikor mindenki kávészünetet tartott, 
Berger kölcsönvette az egyik ügynök asztalán álló vonalas 
telefont, és onnantól kezdve nagyon csendes lett. Nem 
vitatkozott, nem tett megjegyzéseket, és nem vágott vissza, 
amikor Lanier kinyitotta a száját. Bentonnak volt egy olyan 
érzése, hogy ennek semmi köze az igazságszolgáltatáshoz, a 
másik lenyomásához, ahhoz a perpatvarhoz, hogy ki fog vádat 
emelni. Úgy tűnt, Jaime Berger vereséget szenvedett. 
Kimerültnek látszott.  

– Egy darabig Hap Juddnak kellettek Dodie spirituális 
tanácsai – mondta színtelen, monoton hangon. – Ezt akkor 
közölte, amikor ma kora reggel kihallgattam. Azt állítja a nőről, 
hogy borzasztóan kellemetlenkedő, állandóan hívogatja Judd Los 
Angeles-i ügynökét, és hogy az utóbbi időben kerüli a nőt, 
ameny-nyíre csak tudja.  

– Hogyan találkoztak? – kérdezte Lanier.  
– Dodie spirituális tanácsokat, okkult jóslatokat adott 

Hannah Starr-nak – feleké Berger. – Ez nem szokatlan. Elég sok 
celeb és gazdag, kimagasló személyiség – politikus is – veszi 
igénybe önjelölt médiumok szolgáltatásait, legyenek azok cigány 
jósok, boszorkányok, varázslók, próféták vagy – mint a 
legtöbbjük – csalók.      

– De, gondolom, a legtöbbjükből nem lesz bankrabló – 
jegyezte meg Stockman.  



– Meglepődne, ha tudná, milyen sokukból igen – felelte 
Berger. – A lopások, zsarolások, pénzügyi csalások elég gyakoriak 
ebben a szakmában. 

– Járt Dodie Hodge valaha a Starr-rezidencián a Park 
Avenue-n? – kérdezte Bergertől Lanier.  

– Hap szerint igen.  
– Gyanúsítottnak tartja Juddot a Hannah Starr-ügyben? –

kérdezte O’Dell. – Tudja, hogy hol van a nő, vagy van valami köze 
hozzá?  

– Én őt tartom a legfontosabb gyanúsítottnak jelen 
pillanatban – felelte Berger, és kimerültnek tűnt, szinte 
közönyösnek vagy talán összetörtnek. 

Nem mintha fáradt lett volna. Valami más állt a háttérben.  
– Hap Juddnak is ott kellene lennie a falon Dodie és Hannah 

miatt. – Berger körülnézett az asztalnál ülőkön, de igazából nem 
teremtett kapcsolatot senkivel, mintha csak egy vádemelő 
esküdtszékhez beszélne. – És Toni Darien miatt. A High Roller 
Laneshez és valószínűleg Freddie Maestrohoz fűződő kapcsolata 
miatt. És hozzá kellene még adnunk a Park General Kórházat, 
ami nincs messze attól a helytől, ahol Toni Darien holttestét 
megtalálták. 

Még több ág jelent meg a laposképernyőre kivetített fán. 
Hannah Starr összekapcsolódott Hap Judd-dal, az Dodie-val, így 
indirekt módon Jerome Wilddal is. Most minden kontaktág Toni 
Darienhez kapcsolódott, a High Roller Laneshez és a Park 
General Kórházhoz, és vissza a gyökerekhez, Jean-Baptiste 
Chandonne-hoz. Berger mesélt Hap kórházi múltjáról, és arról a 
fiatal lányról, Farrah Lacyről, aki a Park Generálban halt meg. 
Aztán visszatért arra, hogyan kapcsolódik Hap Starrékhoz, hogy 
többször ellátogatott a Park Avenue-i házba, legalább egyszer 
vacsorára, és néhány alkalommal a szex miatt. O’Dell itt 
félbeszakította Bergert, és rávilágított, hogy Rupe Starr nem 



gazsulálna egy harmadosztályú színésznek, akinek félmillió 
dollárnál nemigen lehetett több befektetnivalója.  

– Az olyan nagy játékosok, mint Rupe, még csak beszélni sem 
hajlandók veled, hacsak nincs egy vagyon befektetni való pénzed 
– magyarázta O’Dell.  

– Ez körülbelül egy évvel azelőtt volt, hogy Rupe Starr 
meghalt – mondta Berger. – Hannah ekkorra már hozzáment 
Bobby Fullerhez.  

– Talán ez is egy olyan helyzet, amikor a család kezdi 
kiszorítani a főnököt, és a saját szájíze szerint alakítja a dolgokat 
– vetette fel Stockman.  

– Tudom, hogy utánanéztek Hannah pénzügyeinek – mondta 
Berger. Mármint az FBI-ra értette. – Az információ miatt, amit 
mi találtunk, Lucy és én. 

Mintha mindenkinek tudnia kellene, hogy ki is az a Lucy, és – 
ami még fontosabb – kije is ő Bergernek.  

– Sok pénzmozgásra bukkantunk belföldön és külföldön 
egyaránt – közölte Stockman. – Körülbelül két évvel ezelőtt 
kezdődött a dolog. Miután Rupe Starr meghalt tavaly májusban, 
a pénz java része eltűnt.  

– Hap azt állítja, hogy New Yorkban volt a hálaadás előtti 
este, amikor Hannah eltűnt. Másnap elrepült L. A.-be. 
Házkutatási engedélyt akarunk szerezni, hogy átnézhessük a 
TriBeCa-i otthonát. Haladéktalanul. Hap azt állítja, hogy Hannah 
és Bobby soha nem feküdtek le egymással – folytatta Berger, de a 
hangjából hiányzott a szokásos erő, és még csak nyoma sem volt 
fanyar humorának. – A saját szavaival élve, egyetlenegyszer sem.  

– Igen, persze – felelte O’Dell gúnyosan. – A legősibb sor a 
nagykönyvben. Ha nem ég tűz a házi tűzhelyben, akkor máshova 
megy az ember melegedni.  

– Hannah Starr társasági ember volt, a felső tízezerrel 
cimboráit itthon is, és külföldön is, habzsolta az életet, de a Park 
Avenue-Í hfáz kivétel volt ez alól – folytatta Berger. – Nagy 



nyilvánosság előtt élte az életét, szívesebben szerepelt a Post 
Hatodik oldalán, a pletykarovatban, semmint a családi 
ebédlőben. Teljesen az apja ellentéte volt. Egyértelműen mások 
voltak a prioritásai. Ő vette fel először a kapcsolatot Judd-dal, 
legalábbis a férfi szerint. A Monkey bárban találkoztak. Nem 
sokkal később Juddot már meg is hívták Rupe egyik vacsorájára, 
és aztán ügyféllé lépett elő. Hannah személyesen kezelte a 
pénzét. Judd szerint Hannah félt Bobbytól.  

– De azon az éjszakán, amikor Hannah eltűnt, nem Bobby 
volt a városban, és nem ő bukkant fel a repülőgépen közvetlenül 
másnap – közölte élesen Lanier.  

– Ez pontosan így van – mondta Berger, és Bentonra nézett. – 
Engem nagyon aggaszt, ahogy Hap kapcsolódik mindenkihez. És 
a hajlamai is. Kay szerint Toni Darien másfél napja halott volt, 
mielőtt a holttestét kidobták volna a parkban. Valamilyen hűvös 
helyen tartották, egy épületen belül. Talán most már érthetőbb 
lesz ez az egész. 

Még néhány nevet hozzáadtak a képernyőn lévő fa-
grafikonhoz.  

– És Warner Ageet meg Carley Crispint is – szólt Benton 
Stockmannek. – Az ő nevüknek is ott kellene lenni.  

– A tévé miatt van közük Hannah Starr eltűnéséhez. – O’Dell 
szkeptikus volt. – Hogy kapcsolódhatnának igazán? Semmi 
okunk feltételezni, hogy Agee vagy Carley a fán levő emberek 
bármelyikével is kapcsolatba hozható volna.  

– Azt tudjuk, hogy Carley kapcsolható Kayhez – mondta 
Benton. – És én meg Ageehez. 

A klaviatúra egy darabig kattogott, majd megjelent Scarpetta 
és Benton neve a képernyőn. Szörnyű volt ott látni őket, hogy 
mindenkihez kapcsolódnak. A gyökérhez, Jean-Baptiste-hoz is.  

– És az alapján, amit Lucy és Kay találtak Agee 
hotelszobájában, gyanítom, hogy benne volt a kaszinóbizniszben 
– folytatta Benton. 



A grafikonhoz hozzáírták a kaszinók szót.  
– Felhasználta a parajelenségek iránti érdeklődését és a 

befolyását, hogy kutathasson, manipulálhasson valamit. 
Újabb szó került fel a fára, a parajelenségek.  
– Talán mindezt egy gazdag francia – egy állítólagos Lecoq -

pártfogásával tette – folytatta Benton, és ez volt a következő név, 
amelyik felkerült a fára. – Valaki – valószínűleg ez a Monsieur 
Lecoq – készpénzzel fizetett Ageenek. És valószínűleg Freddie 
Maestro is. Így Lecoq és Maestro is kapcsolhatók egymáshoz, ez 
pedig összekötheti Detroitot Franciaországgal.  

– Nem tudjuk, hogy ki is ez a Lecoq, vagy hogy létezik-e 
egyáltalán – mondta Laníer Bentonnak.  

– Arra gondol, hogy ez a Lecoq fickó a Farkasember? – 
kérdezte Bentontól O’Dell.  

– Ne hívjuk így! Jean-Baptiste Chandonne nem egy 
sztereotípia. Nem egy mítosz, hanem egy férfi, aki ebben az 
időben még képes volt teljesen normálisnak tűnni. Lehet, hogy 
volt egy csomó álneve. Igazából kellett is, hogy legyen.  

– Francia akcentussal beszél? – Stockman a laptopján 
ügyködött, a fa ágaihoz adott hozzá újabb hajtásokat, amelyek 
aztán azonnal meg is jelentek a képen.  

– Képes sokféle akcentussal beszélni, vagy akcentus nélkül is, 
ha kell – közölte Benton. – A francia mellett folyékonyan beszél 
olaszul, spanyolul, portugálul, németül és angolul. Talán 
mostanra már más nyelveken is. Nem tudom.  

– És Carley Crispin miért? – kérdezte Stockman, miközben a 
grafikonon dolgozott. – És miért fizette Agee hotelszobáját? Vagy 
valaki más pénzelte a férfit, csak Carley-n keresztül jött a pénz?  

– Valószínűleg kisebb mérvű pénzmosás állhatott a háttérben. 
– Lanier jegyzetelt. – Nekem úgy tűnik, hogy sok minden zajlott 
itt, még ha relatíve kicsiben is. Az emberek készpénzzel fizetnek. 
Más embereknek fizetnek, hogy azok megint másokat 
pénzeljenek. Sehol egy hitelkártya vagy utalás, esetleg csekk, 



aminek lenne nyoma. Legalábbis a nem igazán legálisnak 
tekinthető ügyleteknél.  

– Carley ki akarta rúgni Ageet a szobából a hétvégén. – 
Benton pillantása találkozott Bergerével, akinek olyan kemény 
volt a tekintete, mint a kő. – Miért?  

– Erre is van egy elméletem – felelte a férfi. – Agee e-mailen 
keresztül olyan információval látta el Carley-t, ami egy állítólagos 
szemtanútól származott. De mi már tudjuk, hogy az egész 
hamisítás volt. Agee belebújt Harvey Fahley bőrébe, méghozzá 
úgy, hogy egy webes feliratozó szolgáltatást hívott segítségül. 
Lucy megtalálta Agee számítógépén az átiratot, és egy csomó 
másikat is. A Crispin-tudósítás producerei igencsak benne 
vannak a szarban, mert amit az a nő tegnap este élő adásban 
arról állított, hogy Hannah Starr hajszálát megtalálták egy sárga 
taxiban, egy nagy hazugság. Ezt csak Agee találta ki egy 
hamisított telefonbeszélgetés felhasználásával, Carley pedig 
elhitte. Vagy el akarta hinni, mert ez szolgálta az érdekeit. 
Akármi volt is az igazság, Carley nem akarta még nagyobb bajba 
sodorni a tévétársaságot, mint amennyire már addig megtette.  

– Tehát kirúgta Ageet – mondta Lanier.  
– Miért ne tette volna? Tisztában volt azzal, hogy ő is 

hamarosan lapátra kerül. Többé már nem volt szüksége Ageere, 
függetlenül attól, hogy ki fizette a szobát. Lehet, hogy volt ebben 
az egészben valami személyes is. Azt nem tudjuk, hogy mit 
mondott Carley Aggenek, amikor a CNN-ből felhívta tegnap este 
tizenegy óra felé. Úgy néz ki, hogy ez volt az utolsó telefonhívása.  

– Beszélnünk kell Carley Crispinnel – mondta Stockman. -
Kár, hogy Agee halott. Nekem úgy tűnik, hogy ő volt a kulcs 
mindenhez.  

– Amit a fickó művelt, Nagy Marhaság volt – közölte O’Dell.  
– Törvényszéki pszichiáter volt. Tudhatta volna. Ez a Harvey 

Fahley tagadta volna, hogy valaha beszélt vele.  



– Már megtette – szólt közbe Berger. – Beszéltem Bonnell 
nyomozóval, kávészünetben. Sikerült vele felvennie a kapcsolatot 
a tegnap esti show után. Fahley bevallotta, hogy váltott néhány e-
mailt Ageevel, de azt állítja, hogy soha nem beszélt vele, és hogy 
soha nem mondott semmit arról, hogy Hannah hajszálát 
megtalálták volna.  

– Harvey Fahley híváslistájából kiderül, hogy beszélt-e 
Ageevel... – kezdte O’Dell.  

– Egy kártyás telefonról indították a beszélgetést, és az nincs 
meg – szakította félbe Benton. – Agee egyik fiókja teli volt üres 
kártyástelefon-dobozzal. Szerintem a Fahley-féle beszélgetés csak 
színlelt volt, és Lucynek is ez a véleménye. De kétlem, hogy Agee 
szándékosan akarta volna kxrúgatni magát.  

– Akkor nem szántszándékkal – szólt közbe Lanier.  
– Ez a véleményem. – Benton szentül hitte, hogy Warner 

Agee készen állt arra, hogy elpusztítsa önmagát. – Komolyan 
kétlem, hogy a múlt éjszaka lett volna az első alkalom, hogy 
megfordult a fejében az öngyilkosság gondolata. A washingtoni 
otthonára a jelzálog miatt igényt nyújtott be a bank. A 
hitelkártyái kimerültek. Másokra szorult, akik csak csepegtették a 
pénzt. Ő maga nem más, csak egy parazita, akinek semmije 
nincs, a fogyatékosságán és a démonain kívül, azok várták a 
jövőben. Ráadásul minden jel szerint belekeveredett valamibe, 
ami aztán túlnőtt rajta. Valószínűleg tisztában volt vele, hogy el 
fogják kapni.  

– Egy újabb besorozott katona, aki nem volt valami jó 
választás – jegyezte meg Lanier. Bentonra nézett, de 
mindenkihez szólt. – Maga szerint Jean-Baptiste tudta?  

– Mit? – lobbant fel Bentonban a harag. – Hogy Agee tett 
róla, hogy a saját életem számkivetettje legyek, hogy abban a 
jutalomban részesülhettem, hogy elbocsátottak az FBI-tól, és 
hogy mindezt a Chandonne-ok miatt tudta elérni? 

Csend telepedett a konferenciateremre.  



– Azt kérdi, hogy szerintem találkozott-e Jean-Baptiste-tal, 
hogy ismerték-e egymást valahonnan? Igen, úgy hiszem – 
mondta Benton. – A törekvő Agee vágyott arra, hogy találkozzon 
egy olyan szörnyeteggel, mint amilyen Jean-Baptiste Chandonne 
is volt, bizonyára vonzódott hozzá, még ha nem is tudta 
pontosan, hogy ki ő. Agee Jean-Baptiste egyik álnéven futó 
személyiségével találkozott. Ageet biztosan vonzotta Jean-
Baptiste pszichopatológiája, az az ördögi, ami sugárzik belőle. Ez 
volt a legnagyobb kibaszott hiba, amit Agee valaha is vétett.  

– Nyilvánvaló – mondta Lanier egy kis szünet után. – Hiszen 
ott fekszik a hullaházban, miközben itt beszélgetünk.  

– A Hotel Elysée nagyon közel van a Park Avenue-n lévő 
Starr-rezidenciához. – Berger halk és nyugodt volt. Túlságosan 
is. – Három vagy négy háztömbnyire. Csak kisétál az ember a 
hotelből, és öt-tíz percen belül ott is lehet. 

Stockman gépelt, és a Hotel Elysée és a Starr-rezidencia is 
megjelentek a grafikonon.  

– És Lucy Farinelli nevét is fel kell oda tennünk – mondta 
Berger. – Ez pedig azt jelenti, hogy az enyémet is. Nemcsak azért, 
mert én nyomozok Hannah eltűnésének ügyében, és kihallgattam 
a férjét és Hap Juddot, hanem azért is, mert kapcsolatban állok 
Lucyvel. Ő pedig Rupe Starr ügyfele volt már több mint egy 
évtizede. Nehéz elképzelni, hogy soha nem találkozott volna 
Hannah-val és esetleg Bobbyval is. 

Bentonnak fogalma sem volt róla, hogy Berger miről beszél, és 
hogy honnan szedte ezt az információt. Elkapta Berger tekintetét, 
hogy így tegye fel neki a kérdést, mert nem akarta hangosan 
kimondani, és megkapta a választ abból, hogy a nő elkapta a 
pillantását. Nem Lucy mondta el neki, hanem valamilyen más 
módon jutott az információhoz.  

– Fényképek – közölte Berger, mindenkinek címezve a dolgot. 
– Többkötetnyi bőrmappa van teli velük Rupe Starr 
könyvtárának egyik kis szobájában, ahol a különlegességeket 



őrzik. Az évek során a különféle partikon és vacsorákon készült 
felvételek az ügyfelekről. Ő is benne van az egyik ilyen albumban. 
Lucy.  

– És ezt mikor tudtad meg? – kérdezte Benton.  
– Három héttel ezelőtt. 
Ha már ilyen régóta tudja, akkor a viselkedésében hirtelen 

beálló változás valami másnak tudható be. Bonnell bizonyára 
valami egyebet közölt vele a telefonban, ami még nyugtalanítóbb.  

– 1996-ban. Húszéves volt akkor, még főiskolára járt. A többi 
albumban nem láttam róla készült fényképet, talán azért, mert a 
főiskola után FBI-ügynök lett, és végtelenül óvatosnak kellett 
lennie, hogy milyen partikon és vacsorákon jelenik meg. 
Egyértelmű, hogy nem engedhette, hogy bármiféle kép készüljön 
róla – folytatta Berger. – Mint bizonyára tudják, miután a férje, 
Bobby bejelentette Hannah eltűnését, engedélyt kértünk, hogy 
elvigyünk néhány személyes tárgyat a Park Avenue-i házból, hogy 
DNS-t nyerjünk. És beszélni akartam a férjjel. 

– Bobby Floridában volt, amikor Hannah eltűnt, igaz? – 
kérdezte O'Dell. 

– Azon az estén, amikor Hannah nem jött haza az étteremből 
– mondta Berger –, Bobby a Miami Beach északi részén lévő 
lakásukban volt, és ezt megerősítették azok az e-mailek is, 
amelyeket a lakásban lévő számítógép IP-címe alapján 
azonosítottunk, azonkívül a telefonja híváslistája is ezt igazolja. 
És beszéltünk a floridai házvezetőnővel, Rosie-val is. 
Megerősítette, hogy Bobby ott volt november huszonhatodikán 
éjjel, a hálaadást megelőző napon. 

– Tények bizonyítják, hogy Bobby küldte azokat az e-maile-
ket, és hogy ő telefonált? – kérdezte Lanier. – Honnan tudják, 
hogy nem a házvezetőnő volt, hogy fedezze a főnökét? 

– Nem volt semmiféle gyanús körülmény vagy ok, hogy 
megfigyelés alá vonjuk; nem merült fel semmi gyanú, és nem volt 
bizonyíték arra sem, hogy bármiféle bűncselekményt elkövetett 



volna – közölte Berger, és a bosszankodás legkisebb jele sem volt 
a hangjában. – Hogy ez azt jelenti-e, hogy bizalommal vagyok 
iránta? Én nem bízom senkiben. 

– Tudjuk, hogy mi áll Hannah végrendeletében? – kérdezte 
Lanier. 

– Ő Rupe Starr egyetlen gyermeke, és amikor a férfi tavaly 
májusban meghalt, mindent a lányára hagyott – válaszolta 
Berger. – Nem sokkal ezután Hannah átnézte a saját 
végrendeletét. Ha meghal, minden egy alapítványé lesz. 

– Tehát kizárta Bobbyt a végrendeletből. Ezt nem találják egy 
kicsit furcsának? – kérdezte Stockman. 

– Ez a legjobb módszer arra, hogy valaki biztos lehessen 
afelől, a házastársa nem akar abból profitálni, hogy visszaél a 
bizalmával, vagy akár meg is öli – felelte Berger. – És itt a bibi. 
Hannah Starrnak alig néhány milliója maradt, és rengeteg 
adóssága. Valószínűleg a múlt szeptemberben szinte mindent 
elveszített a Ponzi- és a többi botrány miatt.  

– Valószínűleg egy jachton ül a Földközi-tengeren, és Cannes-
ban vagy Monte Carlóban manikűröztet – mondta Lanier. – Így 
Bobby semmit nem kap. Mi volt a véleménye Bobbyról? Félretéve 
azt a természetes hajlamát, hogy nem bízik senkiben.  

– Extrém módon zaklatott volt. – Berger nem címezte a 
mondandóját külön senkinek. Továbbra is az asztal 
közönségének beszélt, mintha csak egy esküdtszék előtt volna. – 
Nagyon aggódott, feszült volt, amikor az otthonukban beszéltem 
vele. Meg volt győződve arról, hogy Hannah egy bűntény 
áldozata, szerinte soha nem hagyta volna el őt. Egészen addig 
hajlamos voltam elhinni ezt a lehetőséget, míg Lucy rá nem 
bukkant azokra a pénzügyi tranzakciókra, amelyekről már 
tudnak.  

– Menjünk vissza ahhoz az estéhez, amikor Hannah eltűnt –
javasolta O’Dell. – Honnan tudta Bobby, hogy a nő eltűnt?  



– Próbálta felhívni telefonon, ez benne is van a híváslistában, 
amit a rendelkezésünkre bocsátott – közölte Berger. – Úgy volt, 
hogy a rá következő napon, hálaadás napján Hannah felszáll egy 
Miamiba tartó magángépre, hogy együtt töltsék a hosszú 
hétvégét, a következő úti cél pedig Saint Barts volt.  

– Egyedül, vagy mind a ketten mentek volna? – kérdezte 
Stockman.  

– Egyedül – felelte Berger.  
– Tehát lehet, hogy meg akart lépni az országból – mondta 

Lanier.  
– Én is ezen gondolkodtam – felelte Berger. – De ha tényleg 

így tett, akkor nem a magánrepülővel, a Gulfstreammel utazott 
most. Nem jelent meg ugyanis a repülőtéren, White Plainsben.  

– Bobby mondta ezt magának? – kérdezte Benton. – Lehet 
tudni, hogy igaz-e?  

– Ő mondta, és a jegyzéken szerepel, hogy a repülő menni 
készült. De Hannah nem jelent meg a repülőtéren, nem szállt fel 
a gépre, és Bobby nem szerepelt az utaslistán Saint Bartsba – 
felelte Berger. – Hannah pedig nem vette fel a telefont. A New 
York-i házvezetőnő...  

– Hogy hívják? – vetette közbe Lanier.  
– Nastya. – Berger elbetűzte, és ez a név is megjelent a fán. – 

Ott lakik a házban, és azt mondta, hogy a nő nem jött haza, 
miután a Village-ben vacsorázott november huszonhatodikán. De 
számukra ez nem volt elegendő indok arra, hogy értesítsék a 
rendőrséget. Néha előfordult, hogy nem ment haza. Valami 
születésnapi vacsorán vett részt a Barrow Streeten. Néhány 
barátjával volt ott, és látták, hogy beszáll egy taxiba, amikor 
mindenki eljött az étteremből. Egyelőre ennyit tudunk.  

– Bobby tudta, hogy a felesége megcsalja? – kérdezte O’Dell.  
– „Nagy szabadságot adtak a másiknak”, így jellemezte a férj a 

kapcsolatukat. Nem tudom, mennyit tudott – mondta Berger. – 
Lehet, hogy, igaz, amit Hap Judd mesélt arról, hogy Bobby és 



Hannah csak üzleti partnerek voltak, nem több ennél. Azt állítja, 
hogy szereti a feleségét, de persze mindig ezt szokták mondani.  

– Más szóval megegyeztek. Lehet, hogy mindketten 
félreléptek. De a fickó teli van pénzzel, nem? – jegyezte meg 
O’Dell.  

– De nem annyira, mint Hannah. Jómódú kaliforniai 
családból származik, a Stanfordra járt, a Yale-en szerezte a 
doktori fokozatot, aztán sikeres alternatív befektetési szakember 
lett, egy csomó tőkealapban benne volt – az egyik az Egyesült 
Királyságban, a másik Monacóban székel.  

– Ezek a fedezeti alapokban üzletelő fickók, van közöttük 
olyan, amelyik több százmilliót keresett – jegyezte meg O’Dell.  

– De már sokan nem, és olyan is van, aki börtönben csücsül. 
Na és Bobby? Elvesztette a gatyáját is? – kérdezte Stockman.  

– Mint ezeknek a befektetőknek a java része, ő is az 
energiaárak emelkedésére játszott, meg arra, hogy a bányászati 
részvények továbbra is szárnyalni fognak, míg a pénzügyiek 
tovább esnek. Ezt mondta nekem – felelte Berger.  

– Aztán júliusban megfordult a trend – mondta Stockman.  
– Ő csak vérfürdőnek nevezte – felelte Berger. – A Starr-

vagyon nélkül többé már nem engedhetné meg magának azt az 
életstílust, amihez hozzászokott, az egyszer biztos.  

– Tehát inkább fúzió, semmint házasság volt, ahogy ők ketten 
összekötötték az életüket – közölte O’Dell,  

– Nem tudhatom, hogy milyenek a valódi érzelmei. Ki a fene 
tudhatná, hogy igazából mit éreznek az emberek? – közölte 
Berger teljesen szenvtelenül. – Zaklatottnak tűnt, amikor 
beszéltem vele, amikor találkoztunk. Azt mondta, hogy amikor 
Hannah nem érkezett meg hálaadás napján a repülőtérre, ő 
pánikba esett, hívta a rendőrséget, azok pedig felvették velem a 
kapcsolatot. Bobby attól fél, hogy a felesége valami erőszakos 
bűncselekmény áldozata lett. Azt állítja, hogy Hannah-nak már 
korábban is voltak gondjai azzal, hogy valaki követte. Iderepült 



New Yorkba, találkoztunk a Park Avenue-n lévő házban. 
Végigvezetett az épületen, közben odaadta Hannah egyik 
fogkeféjét, hogy arról vehessünk DNS-t, ha esetleg szükség lenne 
rá. Ha valahol mégis felbukkanna a holtteste.  

– Na és a fotóalbumok? – Bentonnak még mindig Lucy járt a 
fejében, és azon gondolkodott, vajon milyen titkai lehetnek még a 
lánynak. – Miért mutatta meg magának? 

– Érdeklődtem Hannah ügyfelei után, hátha egyikük vette 
célba, de Bobby azt mondta, hogy nemigen tudja, kik voltak 
Hannah megboldogult apjának, Rupe Starrnak az ügyfelei. Azt 
javasolta nekünk, hogy...  

– Ki az a nekünk? 
– Marino is velem volt. Szóval azt javasolta, hogy nézzük át a 

fotóalbumokat, mert Rupe-nak az volt a szokása, hogy ha 
vendégül látott néhány új ügyfelet a villában, az inkább egyféle 
beavatás volt, nem pedig meghívás. Ha valaki nem ment el a 
vacsorára, akkor az illető ügyeit nem vállalta el. Azt akarta, hogy 
valódi kapcsolata legyen az ügyfeleivel, és minden látszat szerint 
ez így is volt. 

– Látta Lucy fényképét 1996-ból – szólalt meg Benton, és csak 
elképzelni tudta, mit érezhetett Berger. – Marino is látta?  

– Én ismertem fel őt a képen, Marino nem volt a könyvtárban, 
amikor ez történt. Nem látta.  

– És kérdezte Bobbyt a dologról? – Benton nem akarta 
megkérdezni Bergertől, hogy miért tartotta vissza az információt 
Marinótól. 

Úgy gondolta, hogy tudja az okát. Berger abban 
reménykedett, hogy Lucy majd elmondja neki az igazságot, és 
hogy nem kell majd konfrontálódnia a lánnyal. De nyilvánvaló, 
hogy Lucy nem beszélt a dologról.  

– Nem mutattam meg Bobbynak a képet, és nem is szóltam 
neki róla – közölte Berger. – Akkor még nem ismerhette Lucyt. 
Bobby és Hannah nem egészen két éve vannak együtt.  



– De az még nem jelenti azt, hogy nem tud Lucyről – felelte 
Benton. – Lehet, hogy Hannah említette neki. Meg lennék lepve, 
ha nem így lett volna. Jaime, amikor a könyvtárban voltak, egy 
polcról vette le azt a bizonyos albumot? Rupe Starrnak bizonyára 
többtucatnyi ilyen albuma lehetett.  

– Rengeteg – helyeselt Berger. – Bobby egy egész halmot tett 
le elém az asztalra.  

– Nem gondolja, hogy Bobby azt szerette volna, hogy maga 
megtalálja Lucy fényképét? – Bentonnak megint támadt egy 
érzése. Valami azt súgta neki, hogy jó nyomon jár.  

– Letette őket az asztalra, aztán kiment a szobából – felelte 
Berger. 

Játszik. Eléggé kegyetlen dolog, ha Bobby szándékosan tette, 
gondolta Benton. Ha ismerte Berger magánéletét, akkor 
tisztában kellett lennie azzal, hogy Bergert feldúlja majd, ha 
felfedezi, hogy a partnere, a törvényszéki számítógépes szakértő 
járt a Starr-rezidencián, hogy ezekkel az emberekkel vegyült, és 
nem is szólt róla.  

– Remélem, nem bánja, hogy megkérdezem, de miért 
engedte, hogy Lucy végezze ennek a nyomozásnak a 
számítógépes részét, ha tudta, hogy kapcsolatban állt az 
állítólagos áldozattal? – kérdezte Lanier. – És az egész Starr 
családdal? 

Berger először nem felelt, aztán így szólt:  
– Arra vártam, hogy majd magyarázatot ad mindenre.  
– Oké. Hát ez gond lehet – közölte Stockman. – Ha a bíróság 

elé kerül az ügy.  
– Én már most is gondnak tekintem. – Berger arca zord volt. 

– Sokkal nagyobbnak, mint ahogy azt elmondhatnám.  
– Hol van most Bobby? – Lanier most sokkal barátságosabb 

tónusban kérdezett, mint eddig.  
– Úgy néz ki, visszajött a városba. Naponta küldözget 

Hannah-nak e-maileket.  



– Hát ez baromság! – jegyezte meg O’Dell.  
– Akár az, akár nem, ezt csinálja. Onnan tudjuk, hogy 

hozzáférünk Hannah e-mail fiókjához. Tegnap késő este is 
küldött egyet, azt írta benne, úgy hallotta, hogy van valami 
előrelépés az ügyben, és ma kora reggel visszajön New Yorkba. 
Gondolom, már itt van.  

– Hacsak a fickó nem agyalágyult, akkor biztosan sejti, hogy 
valaki megnézi a nő e-mail fiókját. Nekem gyanús, hogy mindezt 
nem csak a mi kedvünkért csinálja-e – közölte O’Dell.  

– Nekem is ez volt az első gondolatom – mondta Lanier. 
Játszik – gondolta Benton, és a rossz érzés még jobban erőt vett 
rajta.  

– Fogalmam sincs, hogy mit sejt. Látszólag abban 
reménykedik, hogy Hannah életben van valahol, és elolvassa az 
e-mailjeit – mondta Berger. – Én úgy gondolom, hogy tudja, mi 
volt a Crispin-tudósításban tegnap este arról, hogy Hannah 
hajszálát állítólag megtalálták egy sárga taxiban. És ezért jön 
most hirtelen vissza a városba.  

– Ez egyenértékű azzal, mintha azt hallotta volna, hogy 
meghalt. Azok az átkozott riporterek! – fakadt ki Stockman.  

– Bármit megtennének, csak hogy emelkedjen a nézettségük, 
és fütyülnek rá, hogy ez milyen hatással lesz azokra az 
emberekre, akiknek az életét tönkreteszik! – Majd Bentonhoz 
fordult. – Tényleg ezt mondta rólunk? Tudja, az FBI-ról, hogy a 
profilalkotás elavult? 

Scarpettára gondolt, és arra, ami a CNN-kivetítőn ment, 
amivel az egész internet teli volt tegnap este. 

– Biztos vagyok benne, hogy rosszul idézték – felelte Benton 
nyugtatólag. – Szerintem azt mondhatta, hogy elmúltak az 
egykori szép napok, és hogy már soha semmi nem lesz a régi. 

 



21. 

A fedőszőrök hosszúak voltak, és durvák, négy fekete-fehér, 
összefogott szőrfonat, amelyek elvékonyodtak a végüknél.  

– Csinálhatunk DNS-vizsgálatot, ha tudni akarják, hogy 
milyen fajé – mondta Geffner a kihangosított telefonban. – 
Ismerek Pennsylvaniában egy labort, a Mitotyping Technologiest, 
arra szakosodott, hogy meghatározza, milyen fajba tartoznak az 
állatok. De abból, amit láttam, én azt mondanám, hogy farkas. 
Buffalo farkas, a szürke farkasok egyik fajtája.  

– Rendben, nem kutyaszőr, ha maga mondja. Bevallom, 
nekem úgy tűnt, mintha német juhászkutya szőre lenne – 
mondta Scarpetta a munkaállomás mellől, ahol meg tudta nézni 
a képeket, amelyeket Geffner átküldött. 

A labor túlsó végében Lucy és Marino azt figyelte, hogy mi 
történt a MacBookokon. Onnan, ahol Scarpetta ült, csak azt 
lehetett látni, hogy az adatok szédítő sebességgel táblázatokká és 
térképekké alakulnak.  

– A német juhászokon nem található ilyen csíkos nemezszőr – 
mondta Geffner.  

– És a finomabb, szürke szőrszálak, amiket itt látok? – 
kérdezte Scarpetta,  

– Összekeveredtek a fedőszőrökkel. Az az alsó réteg. A 
vudubaba-szerű bábut, ami az üdvözlőlaphoz volt ragasztva, 
szőrrel tömték ki, fedő- és piheszőrökkel, és egy kis törmelék volt 
belekeverve, talán ürülék, száraz levelek, meg ilyesmi. Minden jel 
szerint nem kezelték, valószínűleg a természetes élőhelyről 
származik, talán az állat vackáról. De persze nem néztem meg az 
összes szőrt, ami érkezett, de szerintem mind farkasszőr. 
Fedőszőrök és piheszőrök az alsóbb rétegből.  

– Honnan lehet ilyet beszerezni?  



– Egy kicsit kutatgattam utána, és rábukkantam néhány 
lehetséges lelőhelyre – felelte Geffner. – Vadasparkokból, 
farkasrezervátumokból, állatkertekből. És lehet kapni egy ismert 
boszor-kánykellékboltban is a Massachusetts állambéli 
Salemben. Az a neve, hogy Boszi. 

– Az Essex Streeten, a történelmi belvárosban – mondta 
Scarpetta. – Már jártam ott. Van egy csomó kellemes olajuk és 
gyertyájuk. De semmi fekete mágia vagy ördögi dolog.  

– Gondolom, nem kell szükségszerűen ördöginek lenni ahhoz, 
hogy ördögi dolgokra használják – jegyezte meg Geffner. – A 
Bosziban árulnak amuletteket, bájitalokat, és lehet kapni 
farkasszőrt is kis aranyszínű zacskókban. Állítólag megvédi az 
embert, és varázsereje van. Nem hinném, hogy amit ott árulnak, 
az tisztított lenne, így elképzelhető, hogy a babában lévő szőr egy 
ilyen boltból származik. 

Lucy átpillantott Scarpettára a helyiség másik végéből, mintha 
valami fontos dologra bukkant volna, amit a nagynénjének látnia 
kellene. 

Geffner tovább magyarázott.  
– A farkasoknak két réteg szőrük van. A belső, puhább, 

gyapjúszerű szőrréteg szigetel. Én ezt bélésszőrnek hívom. És van 
egy külső réteg, a fedőszőr vagy nemezszőr. Ez durvább 
szőrszálakból áll, nem engedi át a vizet, pigmentált, ez adja az 
állat színét, amit láthat is az általam küldött képen. A különböző 
fajok más-más színűek. A Buffalo farkas nem őshonos errefelé. 
Leginkább Középnyugaton él. És hát általában nem kell 
farkasszőrt vizsgálnunk a bűncselekmények java részében. 
Legalábbis itt New Yorkban nem.  

– Szerintem én sem találkoztam még ilyesmivel – felelte 
Scarpetta. – Sem itt, sem máshol. 

Lucy és Marino feszülten, nagy lendülettel beszéltek, ahogy a 
számítógépek előtt álltak a védőruhában. Scarpetta nem értette, 
miről volt szó, de valami történhetett.  



– Én már láttam ilyet más okból kifolyólag – mondta Geffner 
könnyed hangon. Nem sok minden izgatta fel. Már hosszú évek 
óta üldözte a bűnözőket a mikroszkópja segítségével. – Az a sok 
szemét az emberek otthonaiban. Megnézte már valaha, hogy mi 
van a mindenfelé fellelhető porcicákban? Sokkal érdekesebb, 
mint a csillagászat. Egy egész univerzumnyi információt talál 
arról, ki és mi kerül be valaki otthonába. Mindenféle haj- és 
szőrszálat lehet találni. 

Marino és Lucy a lefelé gördülő táblázatokat bámulták a 
MacBookok képernyőjén.  

– A francba! – kiáltott fel Marino, és Scarpettára pillantott a 
védőszemüveg mögül. – Doki! Jobb lenne, ha megnéznéd ezt! 

Geffner meg csak folytatta:  
– Sok ember tart otthon farkast, illetve leginkább hibrid fajt, a 

kutya és a farkas keresztezéséből. De egy tiszta, nem kezelt 
szőrszál egy vudu babában? Valószínűleg ez a bomba 
elkészítésének rituális jellegéből adódhat. A vizsgálataim minden 
eredménye arra mutat, hogy ez valami feketemágia-szerű dolog, 
bár a szimbolikája kissé ellentmondásos. A farkasok nem 
rosszak. Csak a többi, a bomba, a robbanószerkezet, ami 
megsebesíthette volna magát vagy bárki mást. Komoly sérülést is 
okozhatott volna.  

– Nem tudom, hogy mit talált. – Scarpetta ezzel csak arra 
szerette volna emlékeztetni Geffnert, hogy ő még csak annyit tud, 
hogy amit Marino kutyaszőrnek gondolt, Geffner pedig 
farkasszőrként azonosított, a bomba maradványai közül került 
elő.     

A túloldali egyik képernyőn térképek gördültek lefelé. 
Utcatérképek. Fotók, magassági és helyrajzi térképek.  

– Előzetesen ennyit tudok mondani – mondta Geffner. – S 
van még az a szörnyű szag. Egy kicsit olyan, mint a kátrány és a 
szar, már bocsánat a kifejezésért. Ismeri az ördögszarnak is 
nevezett asafoetidát?  



– Nem szoktam indiai ételeket főzni, de azért ismerem. Egy 
fűszer, ami hírhedt undorító szagáról. 

Marino elindult Scarpetta felé, közben surrogott a védőruhája. 
Mikor odaért hozzá, így szólt:  

– Végig viselte.  
– Micsodát? – kérdezte Scarpetta. 
~ A karórát és az egyik érzékelőt. – Marino arca – már 

amennyit a maszk és a bő sapka között lehetett látni – izzadt és 
vörös volt. 

– Elnézést – szólt oda Scarpetta Geffnernek. – Egyszerre vagy 
húsz dologgal foglalkozom. Mi van az ördöggel?  

– Nem nevezik ok nélkül az ördög ürülékének – mondta 
Geffner. – És bizonyára érdekelni fogja, hogy a farkasok állítólag 
szeretik az asafoetidát. 

Papírcipők surrogása a fehér járólapokon. Lucy odament az 
egyik munkaállomáshoz, ellenőrzött néhány csatlakozót, és 
kihúzott egy zsinórt a nagy laposmonitorból. Odalépett egy másik 
asztalhoz, és leválasztotta a monitort a számítógépről.  

– Valaki vette a fáradságot, és összedarált egy kis asafoetidát 
meg valami bitumennek látszó dolgot, majd összevegyítette 
valamiféle tisztított olajjal, szőlőmagolajjal vagy lenmagolajjal. 

Lucy eközben odavitte a monitorokat, ahol Scarpetta ült, és 
letette az asztalra. Bedugta őket egy hálózati elosztóba, és a 
képernyők elkezdtek világítani, képek gördültek rajtuk lassan 
lefelé, először homályosan, aztán élesebbé váltak. Lucy ismét a 
papír surrogásához hasonlatos hangokat adott ki, miközben 
visszasétált a MacBookokhoz és Marinóhoz, majd a két ember 
elkezdett beszélgetni. Scarpetta elkapta a kibaszottul lassú és a 
rossz sorrend szavakat. Persze Lucy megint túlzott.  

– Gázkromatográfiás tömegspektroszkópia-analízist csinálok. 
FTIR-spektroszkópiát – mondta Geffner. 

Táblázatok és térképek gördültek lefelé a képernyőn. 
Életjelek, dátumok, időpontok. Mozgásfajták és fényerősség. 



Scarpetta kutatón nézte a BioGraphbóI származó adatokat, és 
rápillantott arra a fájlra, amelyet éppen most nyitott meg a 
számítógép monitorján. Mikroszkópos felvételek voltak: ezüstös, 
csavarodó szalagok, melyeket rozsdaszínű csomók pettyeztek, és 
valami, ami golyószilánkoknak nézett ki.  

– Egyértelműen vas – hallotta Geffner hangját. – Vizuálisan 
és mágnessel is ki lehet mutatni. És össze van keveredve ezekkel 
a matt, szürke részecskékkel, amelyek relatíve nehezek. Lesüly-
lyedtek a vízzel teli tesztcső aljára. Lehet, hogy ólom. 

Toni Darien életjelenségei, azok a helyek, ahol megfordult, az 
időjárás jellemzői, dátumok, időpontok, minden tizenötödik 
másodpercben rögzítve. A múlt kedden, december 16-án délután 
két óra tizenkét perckor huszonegy Celsius-fok volt, a környező 
fehér fény intenzitása ötszáz lux, ami megfelel a tipikus beltéri 
világításnak; a lány pulzusoximetriája kilencvenkilenc százalékos 
volt, hatvannégyet vert a szíve percenként, öt lépést tett meg, és a 
Második sugárúton lévő lakásában tartózkodott. Otthon volt, 
ébren, és fel-alá sétált – feltéve, hogy ő viselte a BioGraph órát. 
De Scarpetta feltételezte, hogy igen.  

– Megerősítem majd röntgenfluoreszcens spektroszkópiával. 
De egyértelműen kvarctöredékek. Ezt is lehet várni ledarált 
kátrány esetében. Forró wolframtűvel hozzáértem a sötétbarna és 
fekete, nyúlós, viszkózus, félkemény folyós anyaghoz, hogy 
lássam; meglágyítja-e, és igen. Jellegzetesen kátrányos-
petróleumos szaga volt. 

Scarpetta pont ezt érezte, amikor felvitte a FedEx-csomagot. 
Asafoetida és kátrány. Nézte a lassan lefelé gördülő táblázatokat 
és térképeket. Követte Toni Darien útját, amely egyre közelebb 
vitte a lányt a halálhoz. December tizenhatodikán, két óra tizenöt 
perckor elindult valahova, a hőmérséklet lezuhant, négy Celsius-
fokra. A páratartalom nyolcvanöt százalékos volt, a környező fény 
nyolcszáz lux, északkeleti szél fújt. Toni kiment az épületből. 
Odakinn hideg volt, és borult volt az ég, a pulzus-oximetria 



továbbra is kilencvenkilenc százalékos maradt, de a szívverése 
elkezdett emelkedni: hatvanöt, hatvanhét, hetven, nyolcvanöt, és 
minden egyes perc elteltével csak növekedett, miközben a lány 
nyugat felé tartott a Keleti 86. utcán, tizenöt másodpercenként 
harminchárom lépéssel. Futott. 

Geffner pedig magyarázott.  
– Látok valamit, ami lehet, hogy őrölt bors, a fizikális 

jellemzője és morfológiai karaktere alapján fekete és fehér bors, 
meg paprika. Jöhet a gázkromatográfia-tömegspektroszkópia-
analízis. Asafoetida. Vas, ólom, bors, kátrány. Egy bájital 
összetevői, amivel meg akarták átkozni.  

– Vagy ahogy Marino nevezi, egy bűzbomba. – Scarpetta 
továbbra is beszélt Geffnerhez, miközben követte Toni Darien 
útját nyugat felé a Keleti 86. utcán. 

A lány délre fordult a Park Avenue-n, a pulzusoximetria 
kilencvenkilenc százalékot mutatott, a szívverése percenként 
száz-huszonhárom volt.  

– Rituálé, fekete mágia, de semmi olyat nem találok, ami egy 
bizonyos szektához vagy valláshoz kötné – közölte Geffner.—
Nem Palo Mayombe vagy Santeria, semmi nem utal az ő 
rituáléikra és varázslataikra. Csak érzem, hogy ez a bájital nem 
szándékozott jó szerencsét hozni, és ez megint csak az 
ellentmondáshoz visz engem vissza. A farkasokról azt tartják, 
hogy segítenek, képesek visszaállítani a békét és a harmóniát. 
Úgy vélik, hogy gyógyító erővel rendelkeznek, és szerencsét 
hoznak a vadászatok során. 

Három óra négy perc harminc másodperckor Toni elhaladt a 
63. utca mellett, még mindig a Park Avenue-n kocogva. A 
fényerősség kevesebb mint hétszáz lux volt, a relatív 
páratartalom százszázalékos. Még jobban beborult az ég, és 
elkezdett esni az eső. A pulzusoximetriája ugyanaz maradt, a 
pulzusa felment száznegyvenre. Grace Darien azt állította, hogy 



Toni nem szeretett kocogni borult időben. De ekkor azt tette. 
Futott hidegben és esőben. De miért? 

Scarpetta továbbra is figyelte az adatokat, miközben Geffner 
csak beszélt, beszélt.  

– Az egyedüli kapcsolat, ami a boszorkánysággal összekötheti 
a dolgot, az egy navaho szó a farkasra, a mai-cob. Ez azt jelenti, 
hogy boszorkány. Egy olyan személy, aki át tud változni valakivé 
vagy valamivé, ha felvesz egy farkasbundát. A mítosz szerint a 
boszorkányok vagy a vérfarkasok alakot váltanak, hogy 
észrevétlenül járkálhassanak. És a Pawnee törzs farkas bőrt meg 
szőrt használt arra, hogy megvédjék a kincseiket, és különféle 
vallási ceremóniákra is felhasználták ezeket. Megnéztem 
mindent, amit csak tudtam. Nem akarnám azt állítani magának, 
hogy én vagyok a világon a boszorkányság, a bálványimádás és az 
ilyesféle folklór legnagyobb tudora.  

– Úgy vélem, hogy a kérdés az, vajon ez ugyanaz a személy-e, 
aki a karácsonyi lapot küldte. – Scarpetta Benton korábbi 
betegén, Dodie Hodge-on gondolkodott, közben gördültek lefelé 
az adatok a szeme előtt. 

A pulzusoxímetria ugyanaz, de Toni pulzusa lassan kezdett 
csökkenni. A Park Avenue és a Keleti 58. utca sarkán bizonyára 
abbahagyta a kocogást. A szívritmusa százharminckettő, 
harmincegy, harminc, és tovább csökkent. Dél felé sétált a Park 
Avenue-n az esőben. Három óra tizenegy perc volt ekkor.  

– Szerintem az a kérdés, hogy annak a valakinek, aki ezt a 
bűzbombát készítette magának, van-e valami köze a Toni Darien 
gyilkossági ügyhöz – mondta Geffner.  

– Megismételné? – kérte Scarpetta, miközben a BioGraph 
karóra által a múlt kedd délután három óra tizennégy perckor 
rögzített GPS-adatokat nézte. A topografikus térképen egy vörös 
nyíl mutatott egy címre a Park Avenue-n. 

Hannah Starr házára.  



– Mit mondott Toni Dariennel kapcsolatban? – kérdezte 
Scarpetta, és a további GPS-adatokat nézte. Azt hitte, hogy 
valamit félreértelmezett, de nem. 

Toni Darien a Starr-rezidenciához futott. Ezért kocogott ilyen 
borús időben. Találkozni akart valakivel.  

– Még több farkasszőr – közölte Geffner. – 
Fedőszőrtöredékek. 

A pulzusoximetria kilencvenkilenc százalék. A pulzusszám 
nyolcvanhárom, és csökkent. Egyre jöttek az adatok, ahogy teltek 
a percek. Aztán Toni pulzusszáma visszatért a nyugalmi 
állapotba. Marino és Lucy elindultak Scarpetta felé.  

– Látod, hogy hol van? – kérdezte Lucy. Fürkésző volt a 
tekintete a szemüveg mögött. Csak biztos akart lenni abban, hogy 
Scarpetta érti a GPS-adatok jelentőségét.  

– Még korántsem végeztem annak az anyagnak az 
analizálásával, amit a Darien-üggyel kapcsolatosan küldött – 
hangzott fel Geffner hangja a laborban. – De a tegnap küldött 
anyagokhoz hasonlóan ebben is vannak farkasszőrtöredékek, 
fedőszőré, amelyek hasonlóak ahhoz, amilyet az előbb láttam, 
amikor a vudu babából származó anyagot vizsgáltam. Fehér és 
fekete, durva. Elképzelhető, hogy nem tudom majd 
farkasszőrként azonosítani, mert nem eléggé ép, de nekem is 
megfordult a fejemben, hogy az lehet. Vagy kutyaszőr. De most, 
hogy láttam az anyagot, ami a bombájával érkezett, most már 
igencsak úgy gondolom. Sőt fogadni mernék rá. 

Marino összevonta a szemöldökét, és zaklatottan így szólt:  
– Azt állítja, hogy nem kutyaszőr, hanem mindkét esetben 

farkasszőr? A Toni Darien-ügyben is, és a bomba esetében is?  
– Marino? Maga az? – Geffner mintha kissé meg lett volna 

zavarodva.  
– Igen, én is itt vagyok a laborban a Dokival. Mi a fenéről 

beszél? Biztos, hogy nem kevert össze valamit?  



– Úgy teszek, mintha ezt nem hallottam volna. Dr. Scarpetta, 
mi lesz a DNS-laborral, amiről beszéltem?  

– Egyetértek—felelte Scarpetta. – Azonosítani kell a 
farkasfajt, meg kell bizonyosodni afelől, hogy a szőrszálak 
mindkét esetben Buffalo farkastól származnak-e. 

Scarpetta beszélt Geffnerhez, és közben nézte az adatokat a 
képernyőn. A hőmérséklet három fok, a relatív páratartalom 
kilencvenkilenc százalék, a pulzus hetvenhét. Két perccel és 
tizenöt másodperccel később, délután három óra tizenhét 
perckor a hőmérséklet hirtelen felugrott húsz és fél fokra, és a 
páratartalom lecsökkent harminc százalékra. Toni Darien 
besétált Hannah Starr otthonába. 

 
Bonnell nyomozó leparkolt a mészkőépület elé, amely Bergert a 
Rhode Islanden lévő Newportra emlékeztette, és Amerikának 
abból a korszakból származó masszív emlékműveire, amikor 
bizonyos emberek hatalmas vagyonokra tettek szert szénből, 
gyapotból, ezüstből és acélból. Azokból a kézzelfogható 
árucikkekből, amelyek ma már alig játszottak szerepet.  

– Nem értem – bámulta Bonnell az egyik épület homlokzatát, 
amely majdnem egy egész épülettömböt elfoglalt néhány percnyi 
sétára a Central Park déli részétől. – Nyolcvanmillió dollár? Ki a 
fenének van ennyi pénze? – Az arcára kiült valami áhítattal teli 
undor.  

– Hát Bobbynak már nincs – válaszolta Berger. – Vagy 
legalábbis nem tudunk róla, hogy lenne. Feltételezem, hogy el 
kell majd adnia, de senki nem fogja megvenni, hacsak nem egy 
sejk Dubaiból.  

– Vagy ha Hannah előkerül.  
– Az ő és a családja vagyona már rég sehol sincs. így vagy úgy 

elapadt. 
– Jézusom! Bonnell csak nézte a házat, figyelte a tovatűnő 

kocsikat és gyalogosokat. Mindenre nézett, csak Bergerre nem. – 



Erről mindig az jut eszembe, mintha nem is ugyanazon a bolygón 
élnénk. Az én kis queensi otthonom. Fogalmam sincs, milyen 
lehet valahol máshol élni, és nem hallani állandóan azokat a 
seggfejeket, akik üvöltöznek, meg az autótülkölést és szirénáz ást 
minden reggel, délben és este. A múltkor is egy patkányt 
találtam. Átrohant a fürdőszobán, és eltűnt a vécé mögött. Azóta 
állandóan eszembe jut, ha bemegyek, ha érti, mire gondolok. De 
talán nem igaz az a mendemonda, hogy fel tudnak jönni a 
szennyvízcsatornán keresztül. 

Berger kikapcsolta a biztonsági övét, és megpróbálta újra 
felhívni Marinót a BlackBerryjén. De a férfi nem vette fel, és Lucy 
sem. Ha még mindig a DNS-részlegben voltak, akkor vagy 
nincsen odabenn jel, vagy nem lehet bevinni a mobiltelefonokat, 
attól függően, hogy melyik laborban vannak éppen. Az 
Orvosszakértői Intézet törvényszéki biológiai laboratóriuma 
valószínűleg a legnagyobb és legmodernebb ilyen jellegű labor 
volt a világon. Marino és Lucy bárhol lehettek odabenn, és Ber-
gernek semmi kedve nem volt a központot hívni, hogy kerítsék 
elő őket. Inkább hagyott egy üzenetet a férfinak.  

– Mindjárt bemegyek a Park Avenue-ra, hogy egy kicsit 
elbeszélgessünk. Tehát lehet, hogy nem lehet majd elérni egy 
darabig, ha visszahívsz. Kíváncsi vagyok, mit találtatok a 
laborban. 

Hűvösnek tűnt a hangja, monotonnak és barátságtalannak. 
Dühös volt Marinóra, és nem tudta, hogy mit érez Lucy iránt, 
sajnálatot vagy dühöt, szerelmet vagy gyűlöletet. És még valami 
mást is érzett, ami egy kicsit olyan volt, mintha haldokolna. De 
hát mit tudhatott ő a haldoklásról? Úgy képzelte, olyan lehet, 
mintha az ember lecsúszna egy szikláról, és addig kapaszkodna, 
míg elfogy az ereje, és lefelé zuhantában azon jár az agya, hogy 
kit is hibáztasson. Berger Lucyt okolta, és saját magát is. 
Tagadás. Nem szembesülni a dolgokkal. Bobby ugyanezt tette, 



amikor állandóan csak küldözgette az e-maileket Hannah-nak 
napról napra. 

Berger már három hete tudott az 1996-ban készített fotókról, 
amelyeket ugyanabban a házban csináltak, amelyikbe most ő és 
Bonnell bemenni készültek, Berger pedig úgy reagált, hogy 
kizárta az elméjéből, tagadta, megfutamodott az elől, amit nem 
volt képes kezelni. Ha valaki, akkor Berger jól tudta, hogy mi a 
hazugság, és tisztában volt a következményeivel. Állandóan 
mindent elodázó, minden elől kitérő, a valóságtól elrugaszkodott 
emberekkel beszélt, de ez nem számított. Az, hogy az ember jól 
tud bizonyos dolgokat, nem számít akkor, ha szenved, és 
hamarosan el fog veszíteni mindent. Ő pedig ma reggelig 
keményen hajszolta magát. Amíg Bonnell ki nem derítette, hogy 
ő az FBI helyi irodájában van, és át nem adott neki bizonyos 
információkat, amelyekről úgy vélte, hogy az ügyésznek tudnia 
kell róluk.  

– Azelőtt mondom, mielőtt bemennénk – közölte Berger. – 
Nem vagyok gyenge ember, és gyáva sem vagyok. Az egy dolog, 
hogy látok néhány tizenkét évvel ezelőtt készült fotót. De amit 
maga mondott nekem, az más. Okom volt feltételezni, hogy Lucy 
már főiskolás korában ismerte Rupe Starrt, de arra nem volt 
okom, hogy azt higgyem, még hat hónappal ezelőtt is pénzügyi 
kapcsolatban állt Hannah Starr-ral. De most változott a helyzet, 
és eszerint fogunk cselekedni. Szeretném, ha közvetlenül tőlem 
tudná, mert nem ismer engem. És ez itt most nem a legjobb 
módja annak, hogy megismerjen.  

– Én nem akartam túllépni a hatáskörömet – mondta Bonnell 
már ki tudja, hányadik alkalommal. – De amit Lucy Warner Agee 
hotelszobájában a számítógépen talált, az kapcsolatos az 
ügyemmel, mivel Agee eljátszotta, hogy ő Harvey Fahley, a 
tanúm. És nem lehet tudni, hogy milyen mélyen keveredett bele a 
dolgokba, hogy ezek az emberek meddig mentek el, főleg, hogy 
fennáll annak agyanúja, hogy szervezett bűnözésről is szó lehet. 



Plusz, amit maga mondott arról a genetikai rendellenességgel 
rendelkező francia fickóról.  

– Nem kell bocsánatot kérnie. 
– Én nem akartam szimatolni, nem kíváncsiskodtam, nem 

akartam túllépni a hatáskörömet rendőrként. Nem kérdeztem 
volna meg a VIFKA-t, ha nem aggódtam volna jogosan Lucy 
szavahihetősége miatt. Nemsokára függeni fogok tőle, és 
hallottam bizonyos dolgokat. Valamikor tagja volt egy félkatonai 
szervezetnek, nem? És kirúgták az FBI-tól vagy az ATF-től. És az, 
hogy Lucy segít magának a Hannah Starr-ügyben, az korábban 
semmilyen módon nem érintett engem. De most igen, mert én 
vezetem a Toni Darien-gyilkosság nyomozását.  

– Megértem – felelte Berger, és tényleg így volt.  
– Szeretnék biztos lenni ebben – felelte Bonnell. – Maga az 

államügyész, a nemi bűncselekményekkel foglalkozó egység 
vezetője. Én még csak egy éve vagyok a gyilkosságiaknál, és még 
nem dolgoztunk együtt. És ez itt most szerintem sem a legjobb 
kezdet. De nem fogok elfogadni egy szemtanút csak úgy 
bemondásra, anélkül hogy kérdéseket ne tennék fel; csak azért, 
mert az illető olyasvalaki, akit maga ismer. Az egyik barátja. Lucy 
lesz a tanúm, tehát le kellett ellenőriznem néhány dolgot.  

– Ő nem a barátom.  
– Ki kell állnia a tanúk padjára, ha a Toni Darien-ügy bíróság 

elé kerül. Vagy Hannah Starté.  
– Ő nem csak egy barát számomra. Mindketten tudjuk, hogy 

ki is ő nekem – mondta Berger, és megrohanták az érzelmek. – 
Tudom, hogy ott voltam azon az átkozott adatfalon a VIFKA-ban, 
bárki láthatott. Lucy több nekem, mint egy barát. Tudom, hogy 
maga nem naiv.  

– Az adatelemző tiszteletből nem tette ki Lucyt a falra. És 
magát sem. Csak a munkánkat végeztük az adatokkal, hogy 
megtaláljunk minden kapcsolatot. Én nem akarok beleavatkozni 
az ügyeibe. Nem érdekel, hogy az emberek mit csinálnak a 



magánéletükben, hacsak nem illegális, és nem gondolnám, hogy 
a VIFKA kiadja, amit megtudott a Bay Bridge Finance-ről. De ez 
Lucyt közvetlenül Hannah-hoz köti. Ugyanakkor nem állítom, 
hogy ez azt is jelentené, hogy Lucy benne lenne a pénzügyi 
csalásban.  

– Utánajárunk – felelte Berger.  
– Ha hajlandó elmondani nekünk, vagy ha egyáltalán tudja. – 

Bonnell Bobbyra gondolt. – És az is lehet, hogy nem lesz 
hajlandó, pontosan ugyanazon okból kifolyólag, mint ami miatt 
Lucy sem. Néhány gazdag ember nem törődik a részletekkel, nem 
is tud róluk, mert helyettük más foglalkozik a befektetésekkel és 
a menedzsmenttel. Ez történt Bernie Madoff ügyfeleivel is. Ők 
nem tudtak az egészről, és nem tettek semmi rosszat.  

– Lucy nem az a típus, aki nem tud dolgokról – jegyezte meg 
Berger, és azzal is tisztában volt, hogy Lucy büntetlenül sem 
hagyja a dolgokat. 

A Bay Bridge Finánce egy brókerügynökség volt, és 
kifejezetten a fűrészárukkal, bányászattal, kőolaj kitermeléssel, 
ingatlanügyekkel – többek között Dél-Floridában eladandó 
tengerparti lakásokkal – kapcsolatos, változatos portfoliójú 
spekulációkkal foglalkozott. Abból, amit Berger tudott a nemrég 
kipattant nagyszabású Ponzi-botrányról, nagy volt a 
valószínűsége annak, hogy Lucy óriási anyagi veszteségeket 
szenvedett. Berger meg akart tudni Bobby Fullertől mindent, 
amit csak tudott, és nemcsak Hannah pénzügyeiről, hanem a 
Hap Judd-dal való afférjáról is. Judd hajlamai meglehetősen 
nyugtalanítóak voltak, valószínűleg veszélyesek is. Itt volt az 
ideje, hogy Bobbyt szembesítsék Hap Judd-dal és számos más 
dologgal, elmeséljék neki a milliárdnyi összefüggést annak 
reményében, hogy ő esetleg tud rájuk magyarázatot adni? És úgy 
nézett ki, hogy a férfi hajlandó is erre. Amikor Berger alig egy 
órával ezelőtt felhívta a mobilján, Bobby azt felelte, hogy 



boldogan beszél Bonnell-lel és Bergerrel, feltéve, ha ném 
nyilvános helyen találkoznak. Mint a múltkor is, ide kell jönniük. 

– Menjünk! – mondta Berger Bonnellnek, és kiszálltak a 
jelöletlen kocsiból. 

Hideg volt az idő, és szeles. Sötét feliegek rohantak a sötét 
égen, mint amikor egy front áramlik befelé. Talán nagynyomású 
légáramlat érkezik, és holnap sokkal tisztább lesz az ég. Lucy az 
ilyet csak úgy hívta, hogy „zordan tiszta”, mert ilyenkor kemény 
hideg volt. Bergerék végigsétáltak a Park Avenue járdáján. A 
Starr-rezidenoia hatalmas bejárata fölött egy kék-fehér zászló 
lobogott a család címerpajzsával, mely egy ágaskodó oroszlánt és 
egy sisakot ábrázolt, és amelyen a szöveg azt hirdette: Vive en 
espoir vagyis míg élünk, remélünk. Milyen ironikus, gondolta 
Berger. A remény volt az egyetlen, amit jelen pillanatban 
egyáltalán nem érzett. 

Lenyomta a kaputelefon gombját, amelyen ez állt: Starr 
magánrezidencia. Zsebre vágta a kezét, és Bonell-lel csendben 
vártak a szélben, csak a zászló csattogott hangosan. Tudták, hogy 
a zárt láncú kamerák minden mozdulatukat figyelik, és bármit 
mondanak, azt is hallják. Hangosan kattant a zár, és a díszesen 
faragott mahagóni bejárati ajtó kinyílt. Megláttak egy fekete-
fehér egyenruhás alakot a kovácsoltvas kapu réseiben. 

Nastya lehet az, vélte Berger. A nő szó nélkül beengedte őket a 
kaputelefonnal, nem kérdezte, hogy kicsodák, mert tudta. Csak 
megnézte a monitoron, de már várták őket. A nő mostanában 
benne volt a hírekben, a bevándorlási hivatal piszkálta meg a 
státusát. A fényképe megjelent mindenhol, és szóbeszéd kapott 
szárnyra azzal kapcsolatosan, hogy milyen szolgáltatást végez 
Bobbynak azon kívül, hogy megfőzi a vacsoráját, és megágyaz, 
neki. A sajtó által csak „Nasty”-nek4 nevezett nő a harmincas évei 

4 nasty: undok, kellemetlen (A fordító megjegyzése) 
                                                   



közepén járhatott. Erőteljes arccsontja és döbbenetesen kék 
szeme volt.  

– Kérem, fáradjanak be! – lépett kissé félre, hogy 
bemehessenek. 

A szürke mészkővel borított előcsarnokban boltívek 
sorakoztak, és a hat méter magasan lévő kazettás mennyezet 
közepéről egy antik ametiszt és fustkvarc csillár lógott. Az egyik 
oldalon egy vaskorláttal szegélyezett lépcső indult felfelé. Nastya 
megkérte őket, hogy kövessék a könyvtárba. Berger emlékezett 
rá, hogy ez a harmadik emeleten volt, a ház hátsó részén. Egy 
hatalmas helyiség, ahol Rupe Starr egy életet töltött azzal, hogy 
egy palotát érő, antik könyvekből álló gyűjteményt halmozzon fel.  

– Mr. Fullernek nagyon hosszú éjszakája volt, és nagyon 
korán kelt. És egyébként is nagyon feldúltak vagyunk a miatt, 
ami megjelent a hírekben. – Nastya megtorpant, és lenézett 
Bergerre. – Tényleg igaz? – Közben folytatta az útját felfelé, 
háttal nekik, csak a fejét fordította kissé feléjük. A kövön 
kopogott a cipője. – Én mindig aggódtam a taxisofőrök miatt. Az 
ember beszáll, és ki tudja? Elindul egy idegennel, aki bárhová 
elviheti. Megkínálhatom önöket egy itallal? Kávéval, teával vagy 
valami erősebbel? A könyvtárban lehet inni, feltéve, ha 
vigyáznak, és nem teszik könyvek közelébe a poharat.  

– Köszönjük, nem kérünk! – felelte Berger. 
A harmadik emeleten végigmentek egy hosszú folyosón, a 

lábuk alatt a vörös és rózsaszín különféle árnyalataiban pompázó 
antik selyem fútószőnyeg. Elhaladtak egy sor csukott ajtó mellett, 
amelyek mindegyike a könyvtárba vezetett. Odabent Berger most 
sokkal áporodottabbnak érezte a levegőt, mint három héttel 
korábban. Az ezüstkandeláberek elektromos árammal működtek, 
a fényük alacsonyra volt állítva, és a helyiség hideg volt, élettelen, 
mintha azóta, hogy Berger hálaadáskor itt volt, senki nem járt 
volna erre. A Firenzében készült bőrkötésű albumok, amelyeket 
akkor nézegetett, most is ott hevertek felhalmozva az egyik 



asztalon. Előttük ott állt az a hímzett kárpitú szék, amelyen akkor 
ült, amikor rábukkant Lucy fotóira. Egy grifftalapzatú kisebb 
asztalon egy üres kristálypohár állt. Berger még emlékezett arra, 
hogy Bobby tette oda, miután megivott jó néhány ujjnyi 
konyakot, hogy az idegeit csillapítsa. A kandalló melletti 
berakásos állóórát sem húzta fel senki. 

– Kérem, meséljen nekem újra arról, milyen alkalmazásban 
áll itt! – kérte Berger, miután ő és Bonnell leültek a kanapéra. -
Melyik emeleten van a lakása?  

– A negyediken, hátul – felelte Nastya, és ugyanazt látta meg, 
amit Berger is az előbb: a felhúzatlan órát és a mosatlan poharat. 
– De nem voltam itt, csak ma. Mr. Fuller nem volt itthon, és...  

– Igen, Floridában volt – jegyezte meg Berger.  
– Említette nekem, hogy önök jönnek, és átsiettem. Egy 

hotelben voltam. Mr. Fuller volt olyan kedves, és elszállásolt az 
egyikben, nem messze innen, hogy kéznél legyek, ha kell, de ne 
kelljen egyedül itt aludnom. Bizonyára megértik, miért lenne 
nyomasztó a jelen körülmények között.  

– Melyik hotelben? – kérdezte Bonnell.  
– A Hotel Elysée-ben. A Starr család évekig használta, amikor 

olyan vendégeik és ügyfeleik érkeztek, akiket nem akartak a saját 
házukban vendégül látni. Csak néhány perces séta innen. És 
megérthetik, hogy miért nem szeretnék itt maradni. Nos, nagyon 
nagy volt rajtunk a nyomás az elmúlt hetekben. Ami Hannah-val 
történt, aztán a médiafelhajtás, az a rengeteg közvetítőkocsi és a 
kamerák. Soha nem tudhattuk, hol bukkannak fel, és csak még 
rosszabb lett a miatt a nő miatt, aki tegnap este azokat a dolgokat 
mondta a CNN-en. Másról se beszél minden este adásában, és 
állandóan zaklatja Mr. Fullert, hogy adjon neki interjút. Az 
emberek nincsenek tekintettel másokra. Mr. Fuller kiadta a 
szabadságomat, mert miért is akarnék itt maradni teljesen 
egyedül?  

– Carley Crispin – mondta Berger. – Zaklatja Bobby Fullert?  



– Ki nem állhatom azt a nőt, de nézem a műsorát, mert tudni 
szeretnék mindent. De most már nem tudom, hogy mit higgyek – 
mondta Nastya. – Szörnyű volt, amit tegnap mondott. Elsírtam 
magam, annyira felzaklatott.  

– És hogyan zaklatja Mr. Fullert? – érdeklődött Bonnell. – 
Úgy gondolnám, hogy nem könnyű kapcsolatba lépni vele.  

– Én csak annyit tudok, hogy az a nő már járt itt. – Nastya 
közelebb húzott egy széket, és leült. – Egy vagy két partin, 
régebben. Amikor még a Fehér Házban dolgozott, mi is volt, 
hogyan is hívják? Sajtótitkár. Én akkor még nem voltam itt, az 
még az én időm előtt történt, de biztosan hallottak már Mr. Starr 
híres vacsoráiról és partijairól. Ezért vannak ezek a fotóalbumok. 
– Nastya a kisasztal felé intett. – És még sokkal több van a 
polcokon. Több mint harminc évet fognak át. Valószínűleg nem 
látták mind, ugye? – kérdezte, mert nem volt itt azon a napon, 
amikor Berger és Marino a házban jártak. 

Akkor csak Bobby volt itthon, és Berger nem lapozta át az 
összes albumot, csak néhányat. Miután megtalálta az 1996-ban 
készült fotókat, abbahagyta az albumnézegetést.  

– Nem mintha meglepő volna, hogy Carley Crispin itt járt 
párszor vacsorán – folytatta büszkén Nastya. – Egyszer vagy 
kétszer a világ minden híres embere megfordult ebben a házban. 
De Hannah valószínűleg ismerte Carley-t, vagy már találkozott 
vele. Szörnyű, hogy milyen csend lett itt. Mióta Mr. Starr 
eltávozott, nos, hát azok az idők elmúltak. Olyan sokat 
ünnepeltünk akkoriban, olyan sok izgalom töltötte be ezt a házat, 
olyan sok ember! Mr. Fuller sokkal magának valóbb, és az idő 
java részében nincs is itthon. 

A házvezetőnő látszólag nyugodtan üldögélt a könyvtárban, 
ahol senki nem takarított, és nem tett rendet az elmúlt három 
hétben. Ha Nastya nem viselte volna a munkaruháját, akár a ház 
úrnője is lehetett volna. És az is érdekes volt, hogy a keresztnevén 
említette Hannah Starrt, és hogy múlt időben beszélt róla. De 



Bobby csak Mr. Fuller volt, és egyelőre késett. Már négy óra húsz 
perc, és híre-hamva sem a férfinak. Berger lehetségesnek 
tartotta, hogy nincs is itthon, a végén mégis úgy döntött, hogy 
nem találkozik velük. A ház rendkívül csendes volt, még a kinti 
forgalom zaja sem szűrődött be mészkőfalai közé. A könyvtárnak 
pedig nem voltak ablakai, az egész helyiség olyan volt, mint 
valami mauzóleum vagy kripta, talán azért, hogy megóvják a 
ritka könyveket, műtárgyakat és antik bútorokat a nem kívánt 
napfénytől és a nedvességtől.  

– Ahogy beszél Hannah-ról, még szörnyűbbé teszi az egészet 
– folytatta Nastya a Carley Crispinről szóló tirádáját. – Estéről 
estére. Hogy tehet ilyet olyasvalakivel, akivel már találkozott?  

– Nem tudja, hogy mikor volt itt utoljára Carley? – kérdezte 
Berger, és elővette a telefonját.  

– Nem tudom.  
– Azt mondta, hogy zaklatta Mr, Fullert. – Bonneil nem 

tágított. – Talán Ms. Starron keresztül ismeri Mr. Fullert?  
– Én csak azt tudom, hogy idetelefonált.  
– Honnan tudta a telefonszámot? – kérdezte Bonneil. 
Berger meg akarta nézni Bobby mobilszámát, hogy kiderítse, 

hol van a férfi, de nem volt térerő a könyvtárban.  
– Nem tudom. Én már nem veszem fel a telefont. Attól félek, 

hogy megint egy riporter. Tudják, az emberek olyan sok mindent 
kiderítenek manapság. Soha nem tudni, ki szerzi meg az ember 
telefonszámát – közölte Nastya, miközben a tekintetét egy 
Montague Dawson-festménynek tűnő hatalmas vászonra emelte, 
amelyen klipperek hajóztak, és amely betöltötte az egész falrészt 
két, a padlótól a plafonig érő könyvespolc között.  

– Miért szállt volna be Hannah egy taxiba? – kérdezte 
Bonneil. – Hogyan jött általában haza, amikor egy vacsorára volt 
hivatalos?  

– Saját kocsival. – Nastya nem vette le a szemét a képről. -De 
ha tudta, hogy inni fog, akkor nem vezetett. Néha vagy egy ügyfél, 



vagy egy barát elhozta, vagy rendelt egy limuzint. De tudják, ez itt 
New York, függetlenül attól, hogy ki vagy, néha beülsz egy taxiba, 
ha kell. És néha ő is megtette, ha épp az utolsó pillanatban volt. 
Van itt egy csomó autó, a legtöbbje nagyon öreg, és nem viszik ki 
őket az útra. Mr. Starr gyűjteménye. Hiszen látták. Mr. Fuller 
nem mutatta meg, amikor itt járt? 

Berger nem látta, de nem mondta.  
– Lent van az alagsori garázsban – tette még hozzá Nastya. 
Amikor Bobby Fuller körbevezette Bergert és Marinót, oda 

nem mentek le. Akkor nem tűnt fontosnak egy old timer autókból 
álló gyűjtemény.  

– Néha elállják az utat – mondta Nastya.  
– Elállják? – kérdezte Berger.  
– A Bentley-ét, mert Mr. Fuller átrendezi néha odalenn a 

dolgokat. – Nastya tekintete továbbra is a tengeri jelenetet 
ábrázoló festményre tapadt. – Nagyon büszke a kocsikra, és sok 
időt tölt közöttük.  

– Hannah nem tudott elmenni a Bentley-vel a vacsorára, mert 
valamelyik kocsi elállta az utat? – Berger biztosra akart menni.  

– És az idő is pocsék volt. Az a sok kocsi, és a legtöbbjét ki 
sem lehet vinni. A Dusenberg. A Bugati. A Ferrai. – Nem ejtette 
jól a neveket.  

– Egy kicsit összezavarodtam – vallotta be Berger. – Én úgy 
tudtam, hogy Bobby nem volt itthon aznap este. 

 



22. 

Scarpetta a munkaállomásnál ült, egyedül az oktatólaborban. 
Lucy és Marino percekkel korábban elmentek megkeresni Ber-
gert és Bentont.    

Scarpetta folytatta a Geffner által folyamatosan küldött 
anyagok tanulmányozását, a különféle festékrétegek felnagyított 
képét – az egyik krómsárga, a másik élénkvörös; és azokét az 
adatokét, amelyek egyre csak gördültek lefelé a másik két 
monitoron, amelyek Toni Darien életét követték percről percre, 
egyre közelebb érve a véghez,  

– Megvizsgáltam a mintát, amelyet Toni Darien fejsebéből és 
főleg a hajszálaiból gyűjtöttek – hallatszott Geffner hangja a 
kihangosítón át. – Készítettem metszetet azokból, amit éppen 
néz, de arra még nem volt lehetőségem, hogy Melt Mount-
oldatba helyezzem a tárgylemezen, úgyhogy ez egyelőre még a 
nyers változat, gyors és még kissé szennyezett. Megkapta már a 
képeket?  

– Igen – felelte Scarpetta. A mikroszkopikus festékmintákra 
pillantott, aztán a táblázatokra és a térképekre, meg a sok 
grafikonra. 

A BioGraph több ezer jelentést küldött, ő pedig nem tudta 
megállítani az adatok özönét, nem ugorhatott előre, nem 
játszhatta vissza őket; nem volt más választása, mint hogy 
bámulta, ahogy Lucy programjai átnézték és csoportosították 
őket. Az egész folyamat nem volt elég gyors, nem volt elég 
hatékony, és zavaró is volt. A gondot maga a CALIGULA 
jelentette. Lucynek nem volt meg az az egyedi program, amelyet 
a szakértők kimondottan a BioGraph milliárdnyi adatának 
összegyűjtésére és feldolgozására fejlesztettek ki. 



– A krómsárga szilánk olajalapú festék, akril-melamín és 
alkidgyanta, egy öregebb járműről származik – magyarázta 
Geffner. – És a vörös, hát az sokkal újabb. Egyértelmű, mert a 
pigmentanyag szerves alapú festék, ellentétben a szervetlen 
nehézfémekkel. 

Scarpetta az elmúlt huszonhét percben követte Toni mozgását 
a Starr-rezidenciában, a múlt kedden délután három óra húsz 
perctől három óra ötvenháromig. Ezalatt a Park Avenue-i ház 
hőmérséklete húsz és huszonkét Celsius-fok között ingadozott, 
attól függően, hogy Toni éppen melyik helyiségben tartózkodott. 
Lassan és csak alig változtatta a helyét, a pulzusa nem ment 
hatvanhét fölé, mintha csak relaxált volna. Lehet, hogy sétált 
valakivel a házban, és beszélgettek. Aztán hirtelen lezuhant a 
külső hőmérséklet. Húsz, tizennyolc, tizenhét fok, és egyre csak 
esett, Toni pedig egy helyben maradt, tizenöt percenként csak tíz-
húsz lépést tett meg, ráérősen. Olyan helyen tartózkodott a Starr-
rezidencián, ahol hűvös volt.  

– A festék egyértelműen nem a gyilkos fegyverről származik – 
mondta Scarpetta Geffnernek. – Hacsak nem gépjárműdukkóval 
fújták le. 

– Igen, nagy valószínűséggel ez egy passzív átvitel lehetett – 
értett vele egyet Geffner. – Vagy nekiütötte a fejét, vagy – ami 
még valószínűbb – egy olyan járműből származik, amivel a 
holttestét szállították. 

Tizenöt fok, tizennégy, tizenhárom, és egyre hűvösebb lett, 
ahogy Toni lassan továbbhaladt. Nyolc lépés. Tizenhét lépés. 
Semmi. Négy lépés. Minden tizenötödik másodpercben jött egy 
adat. A hőmérséklet tizenkét fok. Hideg volt. Toni nem mozdult. 
Sétált és megállt, lehet, hogy beszélgetett vagy valamit nézett. 

— Nem ugyanaz a forrás, hacsak nem egy újabb passzív átvitel 
– mondta Scarpetta. – A sárga festék egy öregebb járműről 
származik, a vörös pedig egy sokkal újabbról.  



– Pontosan. A krómsárga pigmentek nem szerves alapú 
festékből származnak, és ólmot tartalmaznak – mondta Geffner. 
– Már akkor tudtam, hogy találok benne ólmot, amikor még nem 
is használtam a mikro-FTIR-t, a pirolízisen alapuló 
gázkromatográfiás tömegspektrométert. A szilánkok, amiket 
most lát, könnyen elkülöníthetők a korukat tekintve. Az újabb 
festéknek vastag, jól elválasztható felső rétege van, egy vékony 
alapfedés, vörös szerves pigmentanyaggal, alatta három színes 
primer fedéssel. A krómsárga darabkán nincs meg ez a felső 
borítóréteg. A néhány fekete szilánk? Az is új festék. Csak a sárga 
régi. 

A térképek és a táblázatoknak gördültek lefelé. Toni Darien. 
Délután három óra ötvenkilenc perc. Négy óra egy perc. Négy óra 
négy perc. A pulzusoximetria kilencvenkilenc, hatvanhatot ver a 
szíve, nyolc-tizenhat lépést tesz meg két mérés között, a fény 
állandó háromszáz lux. Az életjelenségek alapján semmi 
kellemetlenség nem érte.  

– Nem használnak ólmot már... mióta is? Huszonvalahány 
éve? – jegyezte meg Scarpetta.  

– Nehézfémek csak a: hetvenes és nyolcvanas években – és 
persze korábban – voltak a festékekben, mert környezetszeny-
nyezők – mondta Geffner. – És ez nem mond ellent azoknak a 
rostszálaknak sem, amelyeket a lány fejsebéből és hajából, és a 
test különböző részeiről szedett össze. Szintetikus monoakril, 
eddig legalább tizenöt különféle fekete színű. Nekem erről a 
hulladékrongy jut az eszembe, amit a szőnyeggyártásban és a régi 
kocsik csomagtartójának béléséhez használtak.  

– Na és van fiatalabb kocsiból származó rostszál? 
– Abból az anyagból, amit átküldött, eddig ilyen 

rongyszálakat találtam.  
– Ez megfelel annak, hogy a lány holttestét egy autóban 

szállították – mondta Scarpetta. – De nem valószínű, hogy egy 
sárga taxiban. 



Toni Dariennel délután négy óta tízkor valami történt. 
Hirtelen és gyorsan valami rettenetesen döntő dolog. Harminc 
másodperc alatt a mozgása üteme két lépésnyiről nullára 
csökkent, és nem mozdult el többé. Nem mozdította sem a kezét, 
sem a lábát, egyetlen testrészét sem, és a pulzusoximetriája is 
leesett. Kilencvennyolc százalék, aztán kilencvenhét. A szívverése 
lelassult hatvanra.  

– Már vártam, hogy ezt mondja, mindazok miatt, ami a 
hírekben mostanában megjelent – mondta Geffner. – Egy New 
York-i taxi átlagos életkora kevesebb, mint négy év. Elképzelheti, 
hány kilométert futnak. Nem valószínű, sőt szerfelett 
valószínűtlen, hogy az a krómsárga festékdarab egy sárga taxiról 
származzon. E2 valami régi jármű, de ne kérdezze, hogy milyen. 

Négy óra tizenhat perc. Toni újra mozgott, de nem járt, nem 
sétált, a karórájába épített lépésszámláló nullát mutatott. 
Mozgott, de nem lépkedett, talán nem is volt felegyenesedve. 
Valaki más mozgatta. A pulzusoximetrxa kilencvenöt százalék, a 
szívritmus ötvenhét. A környező fény erőssége nem változott. 
Toni az épületnek ugyanabban a részében volt, és haldoklott.  

– ...a másik maradvány rozsda. És olyan mikroszkopikus 
részecskék, mint homok, kő, agyag, korhadt szerves anyag, és 
még valami rovarmaradvány. Más szóval kosz. 

Scarpetta elképzelte, ahogy Toni Darient hátulról leütik, 
egyetlen erőteljes csapást mérve a feje hátulsó részére, a bal 
oldalon. Valószínűleg azonnal összeesett, lerogyott a földre. Nem 
volt magánál. Négy óra húsz perc. A vérében az oxigénszaturáció 
kilencvennégy százalékos volt, a pulzusa ötvenöt. Megint 
elmozdították, de a lépésszámláló továbbra is nullán állt. Toni 
nem járt. Valaki más mozgatta.  

– ...küldhetek róla képeket – mondta Geffner, de Scarpetta 
alig figyelt oda. – Pollen, szőrszáldarabok, rajtuk 
rovarrészecskék, rovarürülék és persze poratkák. Egy csomót 
találtam, és nem hinném, hogy a Central Parkból származnak. 



Talán abból a járműből, amelyben szállították. Vagy egy olyan 
helyről, ahol nagyon sok volt a por. 

Gördültek lefelé a táblázatok. Aktigráfiai grafikonok görbéi. 
Percről percre, minden tizenöt másodpercben történt 
adatfelvétel. Állandó mozgás. Valaki ismétlődően, ritmikusan 
mozgatta.  

– ...amelyek mikroszkopikus pókmaradványok, és szerintem 
rengeteg van ilyesmiből egy régi szőnyegben, vagy egy olyan 
szobában, ahol nagyon sok a por, A poratkák elpusztulnak, ha 
már nincs mit enniük, például nincsenek lepergett bőrsejtek, 
mert erre cuppannak rá a házon belül... 

Négy óra huszonkilenc perc. A pulzusoximetria 
kilencvenhárom százalék, a szíve negyvenkilencet ver 
percenként. Lassan fellépett nála az oxigénhiány, vérének 
alacsony oxigénszaturációja miatt az agyába nem jutott elegendő 
oxigén, mivel megdagadt és vérzett a súlyos sérüléstől. Az 
aktigráfia hullámai és vonalai, ismétlődő minta szerint, a teste 
ritmikusan mozgott, múltak a másodpercek, a percek.  

– .. .más szóval házi por.  
– Köszönöm – szólt bele Scarpetta. – Most mennem kell! -

mondta még Geffnernek, és megszakította a vonalat. 
Az oktatólabor csendes volt. Grafikonok, táblázatok és 

térképek gördültek lefelé a két nagy képernyőn. Scarpetta 
megbűvölve meredt rájuk, ahogy a szabályos ütem folytatódott, 
de aztán már másmilyen lett; egy hirtelen roham, aztán megáll, 
szélsőségesen hosszú szünetek, aztán újraindul, csend, majd újra. 
Délután öt órakor Toni Darien pulzusoximetriája csak 
hetvenkilenc volt, és csupán harminchármat vert a szíve. 
Kómában volt. Egy perccel később már csak az egyenletes vonalat 
lehetett látni, megállt a mozgás. Négy perccel később 
helyváltoztatás sem volt többé. És a külső fény a háromszáz 
luxról hirtelen lezuhant nullára. Öt óra tizennégy perckor Toni 
Darien meghalt a sötétben. 



Lucy kinyitotta Marino kocsijának csomagtartóját, miközben 
Benton és egy nő szállt ki egy fekete autóból, és sietve elindultak 
a Park Avenue-n. Öt óra múlt, hideg volt, és szeszélyes szél 
verdéste a Starr-rezidencia bejárata fölött a zászlót.  

– Van valami? – kérdezte Benton, és felhajtotta a gallérját.  
– Körbejártunk, megnéztük az ablakokat, nem látunk-e 

mozgást odabenn. De eddig semmi – közölte Marino. – Lucy úgy 
gondolja, hogy zavarják a vételt. Én meg úgy gondolom, hogy be 
kellene mennünk egy faltörő kossal meg egy vadászpuskával, 
nem kellene megvárnunk a gyorsreagálású egységet.  

– Miért? – kérdezte a nő Lucy tői.  
– Ismerem magát? – Lucy élesen és barátságtalanul, belül 

dühöngve.  
– Marty Lanier vagyok az FBI-tól.  
– Én már jártam itt – közölte Lucy, kicipzárazva egy táskát és 

kicsúsztatva az egyik fiókot, amelyet Marino szerelt be a kocsiba. 
– Rupe gyűlölte a mobiltelefonokat, és nem engedte őket 
használni a házában.  

– Ipari kémkedés – kezdte volna Lanier, de Lucy 
félbeszakította.  

– Gyűlölte őket, úgy érezte, hogy nagyon udvariatlanok. Ha 
odabenn volt az ember, és megpróbálta használni a telefonját, 
vagy megpróbált felmenni az internetre, nem kapott jelet. Ő nem 
akart kémkedni, attól félt, hogy mások teszik meg vele.  

– Szerintem elég sok lefedetlen rész lehet itt amúgy is – 
jegyezte meg Benton a mészkő épületről –, a magas ablakaival és 
kovácsoltvas erkélyeivel. – Lucyt az egész a Párizs szívében lévő 
hôtel particuliers-ekre emlékeztette, azokra a hatalmas 
magánépületekre Saint-Louis szigetén. 

Ismerős volt neki az hotel Chandonne, amelyet az a romlott 
nemesi család birtokolt, amelyből Jean-Baptiste is származott. A 
Starr-rezidencia hasonlított hozzá stílusban is, és léptékben is, és 
Bonnell meg Berger valahol ott voltak benn, Lucy pedig megteszi, 



amit kell, hogy bejusson, és megtalálja őket. Titokbán 
becsúsztatott egy hidraulikus ajtófeszítőt a táskájába, aztán 
feltűnően belepakolta az infra távcsövet, amit Marino tőle kapott 
a múltkor a születésnapjára. A műszer gyakorlatilag egy kézi 
FLIR-hőkamera volt, annak a mása, ami a helikopterén is volt.  

– Mennyire gyűlölöm a politikai megfontolásokat! – mondta 
Lanier. 

– Jogosan – felelte Benton, és a hangja rekedt volt a 
türelmetlenségtől. Idegesség és csalódottság sütött a hangjából. – 
Berúgjuk az ajtót, és ott ülnek majd a nappaliban, kávézgatva. Én 
inkább amiatt aggódom, hogy ha túszejtés történt, akkor tőlünk 
csak még rosszabb lesz a helyzet. Nincs nálam fegyver – vetette 
még oda Marinónak. Úgy hangzott, mintha őt vádolná ezért.  

– Tudod, hogy mim van – mondta Marino Lucynek, egy ki 
nem mondott instrukcióval. 

Lanier különleges ügynök úgy tett, mint aki nem hallotta ezt a 
mondatot, vagy mintha nem látta volna, hogy Lucy megragad egy 
puha, fekete zsákot, amely akkora volt, mint egy teniszütő, de egy 
Beretta CX4 felirat volt ráhímezve. Lucy átnyújtotta Bentonnak, 
aki a vállára vette, Lucy pedig lecsukta a csomagtartó tetejét. 
Nem tudták, ki van odabenn vagy a közelben, de azt feltételezték, 
hogy Jean-Baptiste Chandonne. Akár ő volt Bobby Fuller, akár 
valaki más, több emberrel dolgozott, akik a parancsait 
teljesítették. Ördögi alakok voltak, és olyan mélyre görnyedtek 
előtte, amennyire csak lehet. Ha Benton találkozik velük, nem 
hajlandó puszta kézzel védekezni. Visz egy kilenc-milliméteres 
karabélyt magával.  

– Én azt javaslom, hogy hívjuk a gyorsreagálású egységet –
mondta Lanier. Óvatos volt, nem akarta megmondani a New 
York-i rendőrségnek, hogyan végezze a munkáját. 

Marino ügyet sem vetett rá, bámulta a házat, közben azt 
kérdezte Lucytől:  



– És ez mikor volt? Mikor voltál itt, mikor láttad a 
zavaróberendezést?  

– Néhány évvel ezelőtt – felelte az. – Legalábbis a kilencvenes 
évek elején még volt ilyen. Az a fajta nagy teljesítményű 
zavarórendszer, amelyik képes megbénítani a húsz- és 
harmincezer megahertzes hullámon mindent. A New York-i 
rendőrség a nyolcszázas megahertzet használja, és itt szart sem 
érne. A mobiltelefonok sem. Hogy mi a tanácsom? Egyetértek 
magával – nézett Lanier-re. – Hívják ide a gyorsreagálású 
egységet, az A csapatot, mert nem az ajtó betörése lesz a nehéz 
feladat. Ez kell, ha ellenállásba ütközünk, mivel nem lehet tudni, 
ki vagy mi a franc van odabenn. Ha egyedül mész be, lehet, hogy 
szétlövik a segged, vagy keresztre feszítenek. Válassz! 

Lucy képviselte látszólag a józan észt, de belül sikítozott, és 
nem volt hajlandó senkire sem várni.  

– Melyik taktikai egység jön? – kérdezte Marinót. 
– Az I – felelte az. 
Lucy sietve a Central Park déli része felé indult, és amikor 

befordult a sarkon, elkezdett szaladni. A ház háta mögött egy 
kikövezett kis út húzódott. A fából készült garázsajtóhoz vezetett, 
ami feketére volt festve, és bal felé nyílt. Mellette ott állt egy 
egyenruhás rendőr, akivel Lucy korábban már találkozott. A férfi 
a bokrokat pásztázta az elemlámpájával. Felette a négy emelet 
sötétbe burkolózott, egyetlen ablakban sem égett a villany. 

– Tudja mit, én majd itt maradok, és megnézem az ablakokat 
– mondta neki Lucy, miközben kicipzárazta a zsákot, és előhúzta 
az infra távcsövet. – Ha akar, maga menjen előre. Azon 
tanakodnak, hogy betörik az ajtót.  

– Engem nem hívott senki. – A rendőr Lucyre nézett, nem 
lehetett kivenni az arcvonásait a rendszertelenül elhelyezett utcai 
lámpák fényében. Ilyen finoman közölte Berger számítógépes 
zsenijével, hogy menjen a fenébe. 



– Az A csapat úton van, és senki nem fog magának szólni. 
Kérdezze meg Marinót. Az Ida-egység jön. – Lucy bekapcsolta a 
távcsövet, és a feje fölötti ablakokra irányította. Azok az 
infravörös fényben homályos zöld árnyalatot kaptak, az ablakok 
elé húzott függönyök szürkésfehérnek látszottak. 

– Talán beszűrődik egy kis hősugárzás a folyosókról – közölte, 
a rendőr pedig nekiindult. 

Eltűnt, útban az erőszakos ajtóbetörés felé, ami nem ott 
következik be nemsokára, ahová tartott, hanem éppen ott, 
ahonnan elindult. Lucy elővette az ajtófeszítőt, egy hidraulikus, 
kézi szerkezetet, amely képes volt arra, hogy hétszáz kilogramm 
nyomóerőt fejtsen ki egy négyzetcentiméteren. Benyomta a 
garázsajtó bal széléhez a villa két végét, aztán elkezdett a lábával 
pumpálni. Repedt a fa, majd néhány hangos pukkanás, ahogy a 
vaspántok és sarokvasak meghajoltak, és megadták magukat. 
Lucy felkapta a szerszámait, és belépett a résen, behúzva maga 
mögött az ajtót; hogy az utcáról ne tűnjön fel, hogy behatolt. Állt 
egy darabig a sötét hidegben, hallgatózott, megpróbált 
tájékozódni a Starr-garázs alsó szintjén. A távcső itt nem segített, 
mert csak a hőt volt képesjkimutatni, úgyhogy előhúzta az 
elemlámpáját, és bekapcsolta. 

A rezidencia riasztórendszere ki volt kapcsolva, valószínűleg 
azért, mert amikor Berger és Bonnell megérkeztek, az, aki 
beengedte őket, nem kapcsolta vissza. Talán Nastya, gondolta 
Lucy. Találkozott a nővel, amikor legutoljára itt volt. Emlékezett 
rá, hogy nemtörődöm és elbizakodott nőszemély volt. Hannah 
nemrégiben vette fel, vagy az is lehet, hogy Bobby választása, De 
Lucy már akkor nagyon furcsának találta, hogy egy ilyen nő, mint 
Nastya, hirtelen Rupe közelébe kerül, része lesz az életének. Rupe 
nem szerette az ilyen embereket, valószínűleg nem ő választotta, 
és Lucy azon gondolkodott, vajon mi történhetett a férfival. Nem 
tartotta valószínűnek, hogy meg lehet valakit gyilkolni 
szalmonellával, és az sem volt hihető, hogy félrediagnosztizálták 



a betegséget. Atlantában biztosan nem, ez a város híres volt a 
járványügyi és betegségmegelőző intézeteiről. Talán már ő maga 
is szeretett volna meghalni, mert Hannah és Bobby szétzúzta az 
életét, és tudta, mire számíthat, mi van előtte, hogy nem maradt 
semmije, öreg lesz, tehetetlen, és a könyörületükre szorul. 
Lehetséges. Az emberek néha tesznek ilyet. Rákosak lesznek, 
balesetet szenvednek, vagy siettetik az elkerülhetetlent. 

Lucy letette a zsákot, és előhúzta Glock pisztolyát a bokájára 
erősített tokból. Kipróbálta a lézerfényt a fehérre meszelt falakon 
és a terrakotta burkolólapokon. A garázsajtó mellett, közvetlenül 
jobbra volt egy kiöblösödő rész, ahol kocsikat lehetett mosni. Víz 
csepegett egy felületesen összetekert tömlőből. Mindenfelé 
piszkos rongyok hevertek a padlón, egy műanyag vödör az 
oldalára fordulva, mellette több flakon Clorox tisztítószer. 
Rengeteg lábnyom és abroncslenyomat volt mindenfelé. A 
sarokban egy talicska és egy habarcskeverő, mindkettőre 
rászáradt a cement. 

Lucy követte a keréknyomokat és a lábnyomokat. Különböző 
méretűek és lenyomatúak voltak, és mindenhol sok volt a por. 
Talán egy edzőcipő lenyomata, meg egy csizmáé. Legalább két 
ember hagyta itt, de lehet, hogy még több. Lucy hallgatózott, 
forgatta ide-oda a lámpát. Tudta, hogy egy pincének így kell 
kinéznie, de feltűnt neki valami furcsaság. Itt sehol nem volt 
nyoma olyan tevékenységnek, ami arra utalna, hogy 
karbantartják a régi autókat. Az erős fény keresztülhasított a 
sötétségen, felfedve egy műhelyrészleget tele munkapadokkal, 
sűrített levegővel működő eszközökkel, emelőkkel, 
folyadékszintmérőkkel, légkompresszorokkal, akkumulátor-
töltőkkel, olajos tartályokkal és abroncsokkal. Minden poros volt, 
csak úgy ledobálva, mintha csak odébb pakolták, de nem 
használták volna őket. 

Nem mint a régi szép időkben, amikor a padlóról enni lehetett 
volna, hiszen ez a garázs volt Rupe büszkesége és öröme. Ez és a 



könyvtár. A két helyiséget titkos átjáró kötötte össze, amely a 
hajókat ábrázoló hatalmas kép mögött nyílt. A lámpa fénye a 
vastag porral és pókhálókkal borított liftre vetült, amelyet Rupe 
akkor szereltetett be, amikor betiltották a szerelőaknákat, 
merthogy felgyülemlik bennük a széndioxid, ha jár a kocsi 
motorja. 

De régebben nem volt ott az a csupasz matrac a fal mellett, 
hatalmas barna foltokkal. Vérfoltnak tűntek, és Lucy látott 
hosszú hajszálakat is, szőkéket, és felismerni vélt egy bizonyos 
szagot is. A közelben állt egy doboz, teli sebészkesztyűvel. 

Körülbelül tízlépésnyire volt a régi szerelőakna, amelyet egy 
védőtakaró fedett. Ez sem volt itt régen. A környező padlózat 
telis-teli volt lábnyomokkal, hasonlóak azokhoz, amelyeket Lucy 
korábban látott. És itt-ott szétkent, megszáradt 
betonfröccsenések voltak. Leguggolt, hogy felemelje a vízhatlan 
takaró szélét. Széles, rétegeltlemez-táblákat pillantott meg, 
alattuk pedig az aknára vetült a lámpafény. Egyenetlen 
betonrétegre, amely nem volt nagyon mély, talán fél méter 
lehetett. Akárki is csinálta a betonbontást, nem vette magának a 
fáradságot, hogy elsimítsa még nedvesen, mivel érdes volt a 
felülete, hepehupás. Lucy úgy érezte, mintha megint megcsapná 
egy szag. Megszorította a fegyverét. 

Már sokkal gyorsabban haladt, követte a rámpát, a fal mellett 
maradva. Felment a következő szintre, ahol Rupe Starr az autóit 
tárolta, de ahogy a fordulóba ért, fényt pillantott meg. Csizmás 
lábával hangtalanul lépdelt a kőpadlón, ami régen makulátlan 
volt, de most poros, teli abroncsnyomokkal, homokkal és sóval. 
Hangokat hallott, és megtorpant. Női hangok voltak. Mintha 
Bergert hallotta volna. Valami olyasmit mondott, hogy „elállta”, 
más hangok pedig, hogy „nos, valaki igen”, meg „azt mondták 
nekünk”, és az a kifejezés többször elhangzott, hogy „nem igaz”. 

Aztán: 



- Milyen barátok? És miért nem mondta ezt nekünk 
korábban? – kérdezte Berger. 

Egy akcentussal beszélő hang felelt rá, fojtottan. Egy nő 
beszélt, gyors tempóban, és Lucy azt gondolta, ez bizonyára 
Nastya. Fülelt, nem hall-e férfihangot. Bobby Fullerét. Ő hol 
lehet? Berger azt az üzenetet hagyta Marinónak – míg ők az 
oktatólaborban voltak, és nem vehették fel a telefonjukat, hogy ő 
és Bonnell Bobbyval találkoznak, aki valószínűleg iderepült Fort 
Lauderdale-ből ma kora reggel, hallván a híreket Hannah 
megtalált hajszáláról. Berger pedig kérte, hadd beszéljen vele 
még egyszer, mert lenne még egy csomó kérdése. De a férfi nem 
volt hajlandó találkozni vele a One Hogan Place-en vagy más 
nyilvános helyen, ő javasolta ezt a házat. De hol lehet? Lucy 
utánanézett, felhívta a Westchester repülőtér irányítótornyát, és 
ugyanazzal a légi irányítóval beszélt, aki mindig olyan 
udvariatlan volt vele. 

Lech Petereknek hívták, lengyel volt, és morcos. Nagyon 
udvariatlanul viselkedett a telefonban, mert nem tudott 
másmilyen lenni, és ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy 
Lucy kicsoda vagy micsoda. Igazából egészen addig nem is tudta 
hova tenni a lányt, míg az nem közölte a férfival a gépe 
farokszámát, de még akkor is csak rémlett neki a dolog. Ekkor 
elmondta Lucynek, hogy aznap nem volt bejegyzés Dél-
Floridából érkező gépről. Az a Gulfstream sem szerepelt, amellyel 
Bobby Fuller és Hannah Starr repülni szokott – Rupe régi gépe. 
Az most is a hangárjában állt, már hetek óta; ugyanabban a 
hangárban, amelyikben Lucy gépe is volt, mert Rupe segítségével 
vette annak idején. Ő ismertette meg Lucyvel az olyan 
figyelemreméltó gépeket, mint amilyenek a Bell helikopterek és a 
Ferrarik. A lányával, Hannah-val ellentétben Rupe jót akart 
Lucynek, és a férfi haláláig mindig biztonságban érezte nála a 
pénzét, soha fel sem merült benne, hogy valaki kárt akar neki 
okozni. 



Lucy elérte a rámpa tetejét. Hozzásimult a falhoz a 
félhomályban. Csak abból az irányból, a bal sarok felől jött egy 
kis fény, ahonnan a hangokat hallotta, de látni nem látott senkit. 
Bergert és talán Bonnellt meg Nastyát is eltakarták a járművek és 
a vastag oszlopok, amelyeket mahagónival és fekete neoprénnel 
burkoltak be, nehogy véletlenül is megsérüljön a becses kocsik 
ajtaja. Lucy közelebb ment, nem hallja-e jelét annak, hogy 
Bergerék aggódnának vagy veszélyt éreznek. Nyugodtnak tűntek, 
bár az elmélyült beszélgetés helyenként igen élesnek hangzott. 

– Nos, valaki megtette. Ez egyértelmű. – Kétségtelenül Berger 
hangja. 

– Az emberek állandóan jöttek-mentek. Szórakoztak. Mindig 
is. – Megint az akcentus. 

– De azt mondta, hogy mindennek vége lett, amikor Rupe 
Starr meghalt. 

– Igen, nem volt olyan sok vendég. De azért néha jöttek 
néhányan. Nem tudom igazán. Mr. Fuller olyan zárkózott. Ő és a 
barátai le szoktak ide jönni. Én nem leskelődöm. 

– És higgyük is el magának, hogy nem tudja, ki jön és ki 
megy? – A harmadik hang bizonyára Bonnell. 

Rupe Starr autói. A gyűjtemény, amely legalább annyira nagy 
gonddal válogatott és szentimentalizmusra vall, mint amennyire 
lenyűgöző és teli van ritkaságokkal. Az 1940-es Packard olyan, 
mint amilyen az apjának is volt. Az 1957-es Thunderbird volt 
Rupe álma még főiskolás korában, mikor egy VW Bogárral járt. 
Az 1969-es Camaro pontosan olyan volt, amilyet Rupe akkor vett, 
amikor megkapta a harvardi diplomáját. Az 1970-es Mercedes 
szedánnal akkor ajándékozta meg magát, amikor elkezdett felfelé 
emelkedni a csillaga a Wall Streeten. Lucy elsétált a férfi által 
nagyon nagyra tartott 1933-as Duesenberg Speedster mellett, 
aztán a Ferrari 355 Spyder következett, majd a Rupe halála előtt 
utolsóként vásárolt autó – amelyet nem volt már ideje felújíttatni 



az 1979-ből származó sárga, kockás taxi. Elmondása szerint azért 
vette meg ezt aJkocsit, mert New York-i fénykorára emlékeztette. 

Az újabb beszerzések, a Ferrarik, a Porschék, a Lamborghinik 
már újabb vásárlások nyomán kerültek ide, és főleg Hannah meg 
Bobby ízlését tükrözték Mint amilyen a fehér Bentley Azure 
kabrió is. A szemközti falnál parkolt, orral befelé, és elállta az 
útját Bobby vörös Carrera GT-je. Berger, Bonnell és Nastya a 
Bentley hátsó lökhárítójánál álltak, és Lucynek háttal 
beszélgettek. Még nem fedezték fel őt. Rájuk köszönt, és mondta 
nekik, hogy ne ijedjenek meg. Ekkor ért a taxi mellé, és 
észrevette, hogy az abroncsain homokmaradványok vannak, és a 
hozzájuk vezető abroncsnyomokban is. Hangosan figyelmeztette 
a többieket, hogy fegyver van nála, és közelebb ment, azok meg 
hátrafordultak. Lucy azonnal felismerte Berger arckifejezését. 
Félelem. Fájdalom és bizalmatlanság.  

– Ne! – mondta Berger. Lucy volt az, akitől félt. – Tedd le a 
pisztolyt! 

– Micsoda? – kérdezte Lucy meghökkenve, és észrevette, hogy 
megrándul Bonnell jobb keze.  

– Kérlek, tedd le a fegyvert! – mondta Berger, és nem volt 
érzelem a hangjában.  

– Próbáltunk felhívni telefonon, elérni a rádión. Csak nyugi! – 
figyelmeztette Lucy Bonnellt. – Lassan emelje el a kezét a 
testétől, tartsa kinyújtva maga előtt! – Lucy ráfogta Bonnellre a 
fegyvert.  

– Akármit is tettél, nem ér ennyit. Kérlek, tedd le! – 
könyörgött neki Berger.  

– Nyugi! Közelebb jövök, és beszélünk – mondta a többieknek 
Lucy, miközben már el is indult. – Nem tudod, hogy mi történt. 
Nem sikerült kapcsolatba lépnünk veled. – Ez Bergernek szólt. – 
Jesszusom! – kiáltott Bonnellre. – Nehogy még egyszer 
megmozdítsa a kibaszott kezét! 

Nastya motyogott valamit oroszul, és elkezdett sírni. 



Berger közelebb lépett Lucyhez, majd így szólt:  
– Add ide a fegyvert, és beszélünk! Bármiről, amiről csak 

akarsz. Minden rendben van. Mindegy, hogy mit tettél. Akár a 
pénzről van szó, akár Hannah-ról.  

– Nem csináltam semmit. Figyelj rám!  
– Rendben, csak add ide a fegyvert! – Berger Lucyre bámult, 

az meg Bonnellre, figyelte, hogy nem akarja-e megszerezni a 
fegyverét.  

– Nincs rendben. Nem tudod, hogy ki ő. – Lucy Nastyát 
értette ez alatt. – Vagy hogy bármelyikük is kicsoda. Toni idejött, 
de te ezt nem tudod, mert nem volt térerő. Abban az órába, 
amelyet Toni viselt, bele van építve egy GPS, és a lány itt volt. 
Idejött kedden, és itt halt meg. – Lucy a sárga taxira pillantott.  

– És egy darabig itt tartotta. Vagy tartották. 
– Senki nem volt itt – rázta a fejét Nastya, és közben sírt. 
– Maga egy kibaszott hazug! – rivallt rá Lucy. – Hol van 

Bobby? 
– Én nem tudok semmit, csak azt teszem, amit mondanak – 

sírt tovább Nastya, 
– Hol volt Bobby kedden délután? Hol volt maga és Bobby? 
– Én nem szoktam lejönni, amikor megmutatják az 

embereknek a kocsikat. 
– Ki volt még itt lenn? – kérdezte Lucy, de Nastya nem felelt.  
– Ki jött ide le kedd délután és szerdán egész nap? Ki ment el 

innen hajnali négy óra valahány perckor kocsival tegnap? Azzal 
ott? – Lucy a sárga taxi felé intett a fejével, majd Bergerhez 
fordult. – Toni holtteste abban volt. Nem tudtuk elmondani 
neked, mert nem volt térerő. A Toni holttestéről begyűjtött sárga 
festékmaradványok valami régebbi autóról származnak. Egy pont 
olyan színűre festett kocsiról.  

– Már elég baj történt – mondta Berger. – Valahogy majd 
megoldjuk. Add ide a fegyvert, Lucy!  



A lánynak most esett le, hogy mit is akart ezzel Berger 
mondani. 

– Mindegy, hogy mit tettél. 
– Semmit nem tettem. – Lucy Bergerhez beszélt, de Bonellen 

és Nastyán tartotta a szemét. 
– Engem nem érdekel. Majd túljutunk ezen. De le kell állnod. 

Le tudod állítani. Add ide a fegyvert! 
– Ott, a Duesenberg mellett van néhány doboz – közölte Lucy. 

– Az a rendszer, amelyik megzavarja a rádiójeleket, a te 
telefonodat és a rádiót is. Ha odanézel, láthatod. Tőlem balra 
vannak a fal mellett. Úgy néznek ki, mint egy-egy kis mosógép 
vagy szárító, mindegyik elején világító lámpák sorakoznak, és 
kapcsolók a különféle sávszélességhez. Még Rupe szereltette be, 
innen is lehet látni, hogy be van kapcsolva. Pirosak a lámpák, 
mert minden frekvenciát zavarnak. 

Senki nem mozdult, és senki nem nézett oda. Mindenki 
Lucyre meresztette a tekintetét, mintha bármelyik pillanatban 
megölhetné őket, azt tehetné velük – amit Berger meggyőződése 
szerint – Hannah-val is tett. És te otthon voltál aznap este. 
Milyen kár, hogy nem láttál semmit. Berger az elmúlt hetekben 
többször is megjegyezte ezt, mert Lucy lakása a Barrow Streeten 
volt, és Hannah-t legutoljára a Barrow Streeten látták, Berger 
pedig tisztában volt vele, hogy mire képes Lucy, és nem bízott 
benne, félt tőle, úgy érezte, hogy idegen lett számára, hogy 
szörnyeteggé vált. Lucy nem tudta, mit mondjon, mit tegyen, 
hogy ez megváltozzon, hogyan forgassa vissza az idő kerekét. Azt 
biztosan nem fogja hagyni, hogy a pusztítás teret nyerjen. Meg 
fogja állítani.     

– Jaime, menj oda, és nézd meg! – mondta Lucy, – Kérlek! 
Sétálj oda a dobozokhoz, és nézd meg a saját két szemeddel. Ott 
vannak a kapcsolók a különböző frekvenciáknak. 

Berger elsétált Lucy mellett, de nem ment közel, Lucy pedig 
nem nézett rá. Csak Bonnell kezét figyelte. Marino említette, 



hogy Bonnell nem régóta volt a gyilkosságiaknál, és Lucy fogadni 
mert volna, hogy még gyakorlatlan, fogalma sincs arról, hogy mi 
folyik itt, mert nem az ösztöneire hallgatott, hanem az eszére, és 
hajlamos a pánikra. Mert ha Bonnell hallgatott volna az 
ösztöneire, akkor rájött volna, hogy Lucy most azért ilyen 
ellenséges, mert Bonnell is úgy fogadta őt, és nem Lucy miatt 
alakult ki ez a patthelyzet.  

– Itt vagyok a dobozoknál – közölte Berger.  
– Kapcsold le az összes kapcsolót! – Lucy nem nézett rá, mert 

szomorú lenne, ha egy istenverte zsaru lőné le. – Zöldre fognak 
váltani a lámpák, és a telefonodon és Bonnellén is megjelenik egy 
csomó üzenet. Abból láthatjátok, hogy rengeteg ember próbált 
elérni benneteket, és hogy az igazat mondom. 

Hallatszott, ahogy lekattantak a kapcsolók.  
– Próbálja ki a rádióját! – mondta Lucy Bonnellnek, – Marino 

odakinn van az utcán. Ha az A csapat még nem törte be a bejárati 
ajtót, akkor ott lesznek elöl. Gyerünk, szóljon bele a rádiójába! 
Marino az I taktikai egységgel van. I mint Ida. 

Azt mondta ezzel Bonnellnek, hogy az I taktikai egység 
közvetlen frekvenciáját állítsa be a rádióján, ne pedig a standard 
alkalmazást, mert akkor a hívás a diszpécserhez fut be. Bonnell 
lekapcsolta a rádióját az övéről, csatornát váltott, és lenyomta a 
gombot.  

– Füstölgő, veszed az adást? – kérdezte, közben nem vette le 
Lucyről a tekintetét. – Füstölgő, adásban vagy? 

– Igen, vettem, Los Angeles! – hallatszott Marino feszült 
hangja a rádióból. – Mi a helyzeted?  

– A pincében vagyunk Villámkézzel. – Bonnell nem felelt 
Marino kérdésére. A férfi az után érdeklődött, hogy jól van-e, ő 
meg arra felelt, hogy hol van. Személyes rejtjelezést használtak, 
bizonyára korábban megegyeztek a kódban, de ezt Lucy is 
ismerte. Lucy volt Villámkéz, de Bonnell nem bízott benne. Nem 



nyugtatta meg Marinót, hogy jól vannak. Pont az ellenkezőjét 
cselekedte.  

– Villámkéz veled van? – hallatszott Marino hangja. – Na és 
Sas?  

– Mindkettő pozitív.  
– Még valaki? 
Bonnell Nastyára pillantott, majd így szólt:  
– Mogyoró. – Ezt az álnevet most ötlötte ki.   
– Mondja meg neki, hogy kinyitottam a garázsajtót – kérte 

Lucy. 
Bonnell átadta az üzenetet, közben Berger visszasétált, és a 

BlackBerryjét nézegette, azokat az üzeneteket, amelyek 
megjelentek a kijelzőn, egymás után, igen gyorsan. Korábbi 
hívásokat jelzett a telefon, néhány Marinótól jött, meg 
Scarpettától és Bentontól. És Lucytől, legalább öt. Amikor a lány 
rájött, hogy Berger útban van ide, és nem tudja, mi történt, nem 
jutottak el hozzá az életbevágóan fontos információk, 
folyamatosan hívta Bergert, mert megrémült, annyira, mint még 
soha életében.  

– Mi a helyzeted? – Marino nagyon szerette volna tudni, hogy 
minden rendben van-e.  

– Nem tudjuk biztosan, ki van a házban, és gondjaink voltak a 
rádióval – felelte Bonnell.  

– Mikorra várható, hogy kijöttök?  
– Mondja meg neki, hogy a garázson keresztül jöjjenek. 

Nyitva van az ajtó, jöjjenek fel a rámpán az alagsor felsőbb 
szintjére. 

Bonnell ezt az üzenetet is átadta, majd így szólt:  
– Rendben vagyunk. – Ezzel azt akarta jelezni, hogy nem 

fogja elővenni a fegyverét, nem fog semmi olyan marhaságot 
tenni, hogy például lepuffantja Lucyt. 

Lucy leengedte a Glockot, de nem tette vissza a bokáján lévő 
tokba. Elkezdtek Bergerrel körbejárni, a lány pedig megmutatta 



az ügyésznőnek a sárga kockás taxit, és az abroncsokon meg a 
padlólapokon látható szennyeződést, de nem nyúltak semmihez. 
Nem nyitották ki a kocsiajtókat, csak benéztek a hátsó ablakokon 
a szakadt és korhadt szőnyegekre, a foltos és rongyos, fekete 
üléskárpitra, a felhajtható pótülésre. Egy kabát hevert a kocsi 
padlóján. Zöld rövidkabátnak tűnt. A szemtanú, Harvey Fahley 
azt állította, hogy egy sárga taxit látott. Ha nem volt a régi kocsik 
szerelmese, nem volt szükségszerű, hogy felismerje, hogy ez a 
sárga taxi van vagy harmincéves, és hogy rajta van az a jellegzetes 
kockás minta, ami a mai taxikon már nincsen. Egy átlagember 
csak a krómsárga színt, a General Motors-féle kasznit és az autó 
tetején lévő lámpát veszi észre, ha a sötétben elhalad mellette. 
Fahley úgy emlékezett, hogy a lámpa nem égett, ami azt 
jelentette, hogy a taxi nem szabad. 

Lucy elmondott néhány dolgot, amit Scarpetta osztott meg 
velük telefonon, miközben Lucy és Marino úton voltak ide, mert 
félt attól, hogy valami szörnyűség történt. Mivel Berger és 
Bonnell nem vették fel a telefont, és a rádiójuk sem működött, 
nem tudtak arról, hogy Toni Darien erre a címre kocogott 
kedden, és hogy valószínűleg itt halt meg az alagsorban, sőt még 
az is lehet, hogy nem ő az egyetlen áldozat. Lucy és Berger 
beszélgettek, várták Marinót. Lucy addig mondogatta, hogy 
sajnálja, míg végül Berger közölte vele, hogy fejezze be. 
Mindketten hibáztak azzal, hogy magukban tartottak olyan 
dolgokat, amelyeket meg kellett volna beszélniük egymással. 
Egyikük sem volt őszinte a másikkal, mondta Berger miközben a 
munkapadokhoz mentek. Kettő közülük műanyag volt, teli 
fiókokkal és rekeszekkel, amelyekben mindenféle szerszámok, 
különféle alkatrészek, motorháztetődíszek, szelepek, 
krómgyűrűk, csavarok, anyás csavarok hevertek. A 
sebességváltógomb-gyűjreményben volt egy nagy acélgömb, 
amin vagy vér, vagy rozsda látszott. Ehhez sem nyúltak, és a 



felcsévélt huzalhoz sem, meg az apró áramköröknek látszó 
valamikhez sem. Lucy szerint ezek hangfelvevő modulok voltak. 

Egy jegyzetfüzetet is találtak. Fekete szövetborítása volt, rajta 
sárga csillagok, Lucy pedig a pisztoly csövével felemelte a 
borítólapot. Varázslatok voltak benne, varázsigék és bűbájitalok 
leírásai, olyanoké, amelyek védelmet adnak, győzelmet hoznak, 
és jó szerencsét. Ott sorakoztak gyönyörű kézírással, Gotham 
betűkkel lejegyezve. Olyan precízek voltak a betűk, hogy akár 
nyomtatásnak is beillettek volna. A munkapadon hevert még 
néhány aranyszínű kis zacskó, volt, amelyikből ki volt szóródva a 
benne lévő szőr; fekete-fehér színű. Hosszú szőrszálak és 
összecsomósodott alsószőr. Farkasszőrnek tűnő szálak voltak 
mindenhol, még a padlón is, amely széles csíkokban fel volt 
törölve. Nemrégen feltakarítottak onnan valamit a fémes 
narancssárga színű Lamborghini Diablo VT mellett. A kocsi 
teteje le volt engedve, és az anyósülésen egy pár olajzöld, 
egyujjas, a tenyérrészén barna bőrbetétes nejlonkesztyű hevert. 
Lucy lelki szemei előtt megjelent Toni, ahogy a kocogás után 
belép a rezidenciába. 

Elképzelte, ahogy Toni biztonságban érezve magát belépett az 
ajtón, akárki is engedte be, akárki is kísérte le az alagsorba, ahol 
csak tizenkét fok volt. Valószínűleg nem vette le a kabátját, 
miközben megmutatták neki a kocsikat. Nagyon tetszhetett neki 
a Lamborghini. Biztosan beült a kormány mögé, és levette a 
kesztyűjét, hogy érezhesse a szénszálas borítást, fantáziálga-tott, 
és amikor kiszállt, akkor történhetett a dolog. Elfordult, valaki 
pedig felkapott valamit – talán egy sebváltót –, és hátulról fejbe 
vágta.  

– És aztán megerőszakolta – jegyezte meg Berger.  
– Elmozdították, körbevitték – mondta Lucy. – Kay néni 

szerint több mint egy óra hosszat mozgatták. Aztán amikor 
meghalt, újrakezdődött az egész. Idelenn hagyták, talán azon a 
matracon, aztán az a valaki visszajött. Másfél napig tartott.  



– Amikor elkezdte a gyilkolást – szólalt meg Berger, és Jean-
Baptiste-ról beszélt –, a testvérével, Jayjel csinálta. Jay volt a 
csinosabb fiútestvér, azzal lefeküdtek volna a nők, Jean-Baptiste 
pedig halálra verte őket. De soha nem szeretkezett velük. Őt a 
gyilkolás ajzotta fel.  

– Jay viszont igen. Tehát Jean-Baptiste-nak kellett találnia 
egy újabb Jayt – mondta Lucy.  

– Azonnal meg kell keresnünk Hap Juddot.  
– Hogyan kerültetek most kapcsolatba Bobbyval? – kérdezte 

Lucy. Közben megjelent Marino és négy, SWAT-egyenruhát 
viselő rendőr a rámpa tetején. Feléjük tartottak, kezüket a 
fegyvereiken tartva.  

– Miután volt az a megbeszélésünk az FBI helyi irodájában, 
felhívtam a mobilján – felelte Berger.  

– Akkor nem volt itthon, nem volt ebben a házban – mondta 
Lucy. – Hacsak éppen ki nem volt kapcsolva a zavaróberendezés, 
és miután veled beszélt, vissza nem kapcsolta.  

– Van fenn egy konyakospohár a könyvtárban – közölte 
Berger. – Az alapján meg tudjuk mondani, hogy Bobby-e Jean-
Baptiste Chandonne.  

– Hol van Benton? – kérdezte Lucy Marinótól, amikor azok 
odaértek. 

— Ö és Marty elmentek a Dokiért. – Marino szeme ide-oda 
járt, nézte, hogy mi van a munkapadokon és a padlón, ránézett a 
kockás taxira. – A helyszínelők már úton vannak, meglátjuk, 
sikerül-e kideríteni, mi történt idelenn. A Doki pedig hozza a 
szaglászt. 

 



23. 

A DNS-részlegben, abban a helyiségben, amit az ott dolgozók 
csak vérfröcskölős szobának hívtak, Scarpetta belemártotta a 
vattacsomót egy üveg hexánba, aztán belehelyezte egy részét egy 
Petri-csészébe. Letette a járólapra, és megnyomta az elföldelt 
maradványok bomlásakor felszabaduló szagok detektálására és 
elemzésére használt, LABRADOR-nak hívott könnyű kis 
elemzőszerkezet kapcsolóját. 

Az e-orr – vagy szaglász – egy robotkutyára emlékeztetett, 
amilyet A Jetson család című rajzfilmsorozat készítői 
terveznének. Egy S alakú pálca volt, a fogantyú mindkét oldalán 
egy-egy kis hangszóró, akár két fül; az orr egy tizenkét szenzorból 
álló lyukacsos fémrács, amely képes különféle kémiai ingerek 
észlelésére. Épp úgy, ahogy a kutyák szagolják az illatokat. 
Néhány elem volt egy szíjhoz erősítve. Scarpetta. a vállára vette, 
aztán közel tartva magához odamanőverezte az elektromos orrot 
a Petri-csé-szében lévő minta fölé. A LABRADOR egy kivilágított 
oszlopgrafikont jelenített meg a konzolon, és egy rádiójelet adott 
ki magából, amely olyan volt, mint egy szintetizátor-hárfa hangja. 
A hexánnak megfelelő, jól elkülöníthető, harmonikus hang. Az 
elektromos orr boldog volt. Figyelmeztetett alkánokra és egy 
egyszerű oldatra. Megállta a helyét, és most sokkal súlyosabb 
feladat állt előtte. 

Scarpetta elképzelése egyszerű volt. Úgy tűnt, hogy Toni 
Darient a Starr-rezidencián ölték meg, csak az volt a kérdés, hogy 
pontosan hol, és hogy más áldozatot is odacsaltak-e korábban, 
vagy Toni volt az egyedüli. A BioGraph közvetítette hőmérsékleti 
adatok és a saját vizsgálati eredményei alapján Scarpetta 
feltételezte, hogy a lány az egyik alagsori helyiségben volt. Ezek 
az adatok is azt támasztották alá, hogy a holttestet hűvös helyen 



tartották, hogy megóvják az időjárás viszontagságaitól. De a hely, 
ahol a test volt, kémiai molekulanyomokat és vegyületeket 
hagyott rajta. És szagokat is, amelyeket az emberi orr ugyan nem 
volt képes érzékelni, de az elektromos esetleg igen, tehát 
Scarpetta kikapcsolta a LABRADOR-t, és beletette egy fekete 
nylonzacskóba. Lekapcsolta a mozgatható meny-nyezeti 
lámpákat, amelyek egy tévéstúdióra és Carley Crispinre 
emlékeztették. Felvette a kabátját. Kisétált a helyiségből, és egy 
üveglépcsőn lement az előcsarnokba, majd elhagyta az épületet. 
Este kilencre járt az idő, az előkertben és a padokon egy lélek sem 
volt, fújt a szél, és sötétbe burkolózott minden. 

Jobbra fordult az Első sugárútra, és elsétált a Bellevue 
Kórházi Központ előtt. Visszafelé tartott az irodájába, ahol 
Bentonnal volt találkozója. Az épület bejárati ajtaját már zárva 
találta, így megint jobbra fordult a 30. utcánál. Észrevette, hogy 
fény szűrődik ki az egyik kiöblösödés ajtajánál, mert a fémajtó fel 
volt húzva. Bent egy fehér furgon állt, járt a motor, és nyitva 
voltak a hátsók ajtók, de senkit nem lehetett látni. Lehúzta a 
beléptető kártyáját, kinyitva ezzel a rámpa tetejéri lévő belső 
ajtót. Odabenn az ismerős kék-fehér csempe fogadta. Zeneszó 
csapta meg a fülét. Lágy rock. Filene lehet szolgálatban, de nem 
vall rá, hogy nyitva hagyja az ajtót. 

Scarpetta elsétált a padlómérleg mellett, egészen a ravatalozó 
irodájáig, de nem látott senkit. A plexiüveg előtti szék ki volt 
fordítva, Filene rádiója a földön volt, egyenruhájának dzsekije az 
ajtó hátulján lógott. Scarpetta lépéseket hallott, és egy sötétkék 
ruhás őr jelent meg az öltözők felől. Lehet, hogy a férfivécében 
volt.  

– Nyitva van az ajtó – közölte Scarpetta a férfival, akinek nem 
tudta a nevét, még soha nem látta korábban. 

– Jött egy csomag – felelte az őr, és valahogy ismerősnek tűnt 
a hangja.  

– Honnan? 



– Valami nőt elütött egy busz Harlemben. 
Vékony volt, de erős, a keze nagyon sápadt, és kidudorodtak 

rajta a vénák. Finom, puha hajcsomó lógott ki a sapkája alól. A 
szemét szürkére foncsorozott szemüveg takarta. Simára volt 
borotválva az arca, a fogai túlságosan is fehérek voltak. 
Zaklatottnak tűnt, izgatott volt, vagy ideges, és Scarpettában 
felmerült, talán kényelmetlenül érzi magát, hogy sötétedés után 
itt kell dolgoznia a hullaházban. Lehet, hogy csak beugrott valaki 
helyett. Ahogy a gazdasági helyzet egyre súlyosbodott, úgy lett 
egyre nehezebb személyzetet szerezni, és amikor súlyosan 
visszavágnak a büdzséből, sokkal kifizetődőbb több félállású 
embert felvenni, több külsőst. És most ráadásul egy csomó 
embert ledöntött a lábáról az influenza. Gondolattöredékek 
száguldottak végig Scarpetta agyán, és közben érezte, hogy 
bizsereg a fejbőre, és egyre gyorsul a pulzusa. Kiszáradt a szája, 
megfordult, hogy elszalad, de a férfi megragadta a karját. 
Lecsúsztak Scarpetta válláról a magával cipelt nejloncsomagok, 
miközben küzdött teljes erőből, de a férfi rémisztő erővel 
rángatta a járó motorú furgon, a nyitott hátsó ajtók felé. 

Scarpetta felismerhetetlen hangokat adott ki magából, nem is 
szavak voltak, csak a pánik szülte őket, miközben próbált 
elmenekülni, próbálta kiszabadítani magát a csomagok és a 
vállszíjak közül. A férfi felé rúgott, miközben az felrántotta az 
ajtót, amin Scarpetta nemrégiben átjött. Az ajtószárny olyan 
erővel ütődött neki többször is a falnak, mintha valami pöröly 
csapott volna le egy fára. Az elektromos orrot tartalmazó hosszú 
zsák valahogy beleakadt keresztben az ajtóba. Scarpetta azt 
gondolta, hogy a férfi ezért engedte el őt, de az lerogyott a földre, 
Scarpetta lábához, és egyre nagyobb vértócsa kezdett el 
összegyűlni, majd lefolyni a rámpán. Benton lépett elő a fehér 
furgon mögül egy karabéllyal a kezében. Odafutott a feleségéhez, 
és ráfogta a fegyvert a férfira, miközben Scarpetta elhátrált a 
mozdulatlan testtől. 



A földön fekvő férfi homlokából ömlött a vér, még az 
ajtókeretre is jutott belőle, csak centiméterekre attól a helytől, 
ahol Scarpetta állt. A golyó az őr koponyájának hátsó részén át 
távozott. Scarpetta érezte, hogy fázik a nyaka és az arca, annyira 
léizzadt, vért és agyvelődarabokat törölt le magáról, de előtte 
ledobott mindent a fehér járólapra. Egy nő lépett be az épületbe, 
két kezével fogva feltartott csövű pisztolyát. Közelebb jött, és 
közben leengedte a fegyvert.  

– Kész – mondta, közben Scarpettában felrémlett, lehet, hogy 
mást is lelőttek. – Úton van az erősítés.  

– Nézzen körül odakinn, én meg megnézem, nincs-e még 
valaki idebenri! – mondta Benton a nőnek, miközben átlépett a 
holttesten és a rámpán lévő vértócsán. – Van még itt valaki? – 
Körüljáratta a tekintetét, miközben ezt kérdezte Scarpettától. – 
Tudod, hogy van-e még valaki idebenn?  

– Hogy történhetett ez? – felelte erre Scarpetta.  
– Maradj velem! – mondta neki Benton. 
A férfi odalépett Scarpetta elé, benézett a folyosókra, 

leellenőrizte a hullakamra irodáját. Berúgta a férfi- és a női 
öltöző ajtaját. Állandóan csak kérdezgette Scarpettától, hogy jól 
van-e. Elmondta, hogy a Starr-rezidencián, az egyik alagsori 
helyiségben találtak mindenfélét: ahhoz hasonló ruhadarabokat, 
sapkákat, mint amilyeneket itt az intézetben hordtak a 
biztonságiak. Hogy ez az egész egy terv része volt. Hogy a férfi ide 
jön Scarpettáért. És az is nagyon csábító volt, hogy esetleg Berger 
ered utána. A fickó mindig tudta, hogy ki hol van, vagy hogy ki 
hol nincs éppen, mondogatta Benton. Mindig csak valami 
fickóról beszélt, meg azt kérdezgette, hogy Scarpetta nem 
sebesült-e meg, hogy jól van-e. 

Marino felhívta Bentont az egyenruhák miatt, mert tartott 
attól, hogy Scarpettát megtéveszthetik velük. És amikor Lanier és 
Benton odaértek az intézethez, és látták, hogy nyitva van az ajtó, 
azonnal mozgósítottak mindenkit. A 30. utcánál voltak, amikor 



Hap Judd hirtelen felbukkant a sötétből, és odafutott a 
furgonhoz, hogy bemásszon. Amikor megpillantotta őket, és 
elkezdett futni, Lanier vetette utána magát. Jean-Bapűste 
Chandonne pedig ebben a pillanatban jelent meg Scarpettával a 
belső ajtónál. 

Benton mesélés közben végigment a fehérre csempézett 
folyosón, benézett a várószobába és a nagy boncterembe. Hap 
Juddnál fegyver volt, és mostanra már halott, mondta Benton 
Scarpettának. Bobby Fuller szintén, akiről Benton sejtette, hogy ő 
lehet Jean-Baptiste Chandonne. A folyosó végén, a lift mellett, 
amivel a holttesteket szokták felszállítani a megtekintésre, 
vérpettyek látszottak a padlón. Aztán egy nagy, elkent vérfolt. 
Áthaladtak egy ajtón, ami a lépcsőházba vezetett, és a fordulóban 
ott hevert Filene, mellette egy véres kalapács, az a fajta, amivel a 
fenyőfa koporsókat szokták összeszerelni. A nőt idevonszolták. 
Scarpetta azonnal letérdelt mellé, és odanyomta az ujját a nyaka 
oldalához. 

– Hívd gyorsan a mentőket! – mondta Bentonnak. 
Megtapogatta Filene feje hátulján jobb oldalon a sebet, egy jó 

nagy, feldagadt, véres részt. Felemelte Filene mindkét szemhéját, 
hogy lássa a pupilláit, a jobb oldali ki volt tágulva. Szabálytalan 
volt a légzése, a pulzusa gyors és rendszertelen. Scarpetta 
aggódott. Sejtette, hogy az agytörzset nyomja valami.  

– Itt kell maradnom – közölte Bentonnal, aki éppen 
segítségért telefonált. – Lehet, hogy elkezd hányni, vagy kap egy 
agyvérzést. Figyelek, hogy szabadok maradjanak a légutak. Itt 
vagyok – mondta Filene-nek. – Rendbe jön – tette még hozzá. – 
Úton van a segítség. 

 



Hat nappal később 

A Two Truck emlékszobájában székeket és padokat állítottak fel 
az üdítőautomata és a fegyverszéf mellé, mert a konyhában nem 
volt elég hely ahhoz, hogy mindenki leüljön. Scarpetta rengeteg 
kaját hozott. 

A sok spenótos és tojásos pappardelle, maccheroni, penne 
színükig megtöltötte az asztalon lévő tálakat; a tűzhelyen 
melegedtek a különféle szószok, a porcini gombás ragu, meg a 
bolognai és a pármai sonkás szósz. És a külön Marinónak 
készített egyszerű paradicsomszósz, mert ő azzal szerette a 
lasagnét, ez volt a külön kérése, meg az extra adag hús és ricotta. 
Benton sült borjúhúst kért, Lucy pedig a kedvenc ánizskapros 
salátáját, míg Berger megelégedett a citromos csirkével. A 
levegőben átható parmezán-, gomba- és fokhagymaillat 
terjengett, Al Lobo hadnagy pedig már kezdett aggódni amiatt, 
hogy túl sokan lesznek.  

– Az egész körzet ide fog csődülni – mondta, és megnézte, 
mennyi kenyér van. – Vagy lehet, hogy egész Harlem. Lehet, 
hogy ez már készen van.  

– Ha enyhén megüti, olyan hangot kellene adnia, mintha 
üreges volna, akkor jó – közölte Scarpetta, beletörölve a kezét a 
kötényébe, majd benézett a sütőbe, ahonnan gőz szállt fel.  

– Nekem úgy tűnik, hogy jó. – Lobo megnyalta az ujját, 
amivel megütögette a kenyeret.  

– Ugyanígy nézi meg a bombákat is – jegyezte meg Marino, 
aki éppen akkor sétált be a konyhába, mögötte Mac, a boxer és 
Lucy bulldogja, Jet Ranger, a farkuk jó nagyokat koppant a 
padlólapokon. – Megütögeti, és ha nem robban, már mehet is 
haza, elvégezte a napi feladatot. Kaphatnak valamit? – kérdezte a 
kutyákra mutatva.  



– Nem – szólt oda Lucy jó hangosan a szobából. – Semmi 
emberi kaja! 

Az egyik nyitott ajtóban rendezgették Bergerrel a tárlóra szánt 
fehér égőfüzért. Ezekben voltak Joe Vigiano, John D’Allara és 
Mike Curtin személyes tárgyai. Ők voltak a Two hősei, a 
szeptember 11-i támadásban lelték halálukat. A romok között 
megtalált egyenruhájuk maradványai szépen elrendezve feküdtek 
a polcon, különféle bilincsek, kulcsok, tokok, drótvágók, 
elemlámpák, fémgyűrűk és Roco-hámokhoz való kapcsok 
kíséretében. Mindegyik teljesen meg volt csavarodva, meg volt 
olvadva, és a padlón a World Trade Center egyik 
acélgerendájának darabja hevert. A három ember fotói és az 
állomás többi hősi halottjáról készült fényképek függtek a juharfa 
borítású falakon, és Mac kutya vacka fölött egy amerikai 
patchwork zászló lógott, amelyet az egyik középiskolától kaptak. 
Karácsonyi zene és a rendőrségi rádióadások egyvelege szólt. 
Scarpetta lépéseket hallott a lépcső felől. 

Benton kiment, hogy Bonell-lel elhozza a kaja maradékát, a 
behűtött pisztáciahabot, a vaj nélkül készült piskótatortát és a 
kolbásszal és sajttal teli tálakat. Scarpetta jó sok előételt 
halmozott a tálakra, mert ezek elállnak, és semmi sem jobb, mint 
a maradék kaja, amikor a zsaruk körbeülik az asztalt a körletben, 
vagy a garázsban serénykednek, és bevetésre várnak. Délutánra 
járt az idő. Karácsony napja volt, hideg volt odakinn, és a 
széllökések havat hoztak magukkal. Lobo és Ann Droiden is 
benézett a hatodik körzetből. Mindenki itt, a Two Trucknál 
gyülekezett, mert Scarpetta úgy döntött, hogy a karácsonyi 
vacsorát azokkal kellene töltenie, akik a legtöbbet tették 
mostanában érte. 

Benton jelent meg az ajtóban egy dobozzal a kezében, az arcát 
kicsípte a hideg.  



– L. A. próbál leparkolni. Még a zsaruk sem tudnak megállni 
itt. Hová tegyem? – Besétált, körbenézett, de nem talált egy 
talpalatnyi helyet sem a pulton.  

– Ide. – Scarpetta odébb rakott néhány tálat. – A hab egyelőre 
a hűtőbe megy. És látom, hoztál bort is. Nos, ha jól sejtem, nem 
fogsz vészhelyzet esetén segédkezni. Szabad idefenn bort tartani? 
– kiáltott nagyot Scarpetta az emlékszobában, ahol Berger, Lucy, 
Lobo és Droiden is tartózkodtak.  

– Csak a csavaros kupakúakat, meg azokat, amelyek 
bontatlanok! – kiáltott vissza Lobo  

– Minden öt dolcsinál drágább üveg csempészáru – tette 
hozzá Droiden.  

– Ki a soros? – kérdezte Lucy. – Én nem, és Jaime sem. 
Szerintem Macnek ki kell mennie.  

– Már megint ereget? – kérdezte Lobo. 
A foltos, barna boxer öreg volt, és ízületi gyulladásban 

szenvedett, ahogy Jet Ranger is. Scarpetta megkereste a nekik 
szánt falatokat. Egészséges sütik voltak, tönkölybúzából sütötte 
mogyoróvajjal. Füttyentett egyet, és a kutyák odarohantak hozzá, 
nem eszüket vesztve, de azért lelkesen.  

– Ül! – parancsolta Scarpetta, aztán megjutalmazta a két ebet. 
– Bárcsak az emberekkel is ilyen könnyű lenne! – mondta, és 
levette a kötényt. – Gyere már, Macnek kell egy kis testmozgás! – 
parancsolt rá Bentonra is. 

A férfi fogta a pórázt, mindketten felhúzták a kabátjukat, 
Scarpetta pedig beletömött egy csomó nejlonzacskót a zsebébe. 
Levitték Macet az összekaristolt lépcsőkön, át a hatalmas 
garázson, amely teli volt vészhelyzet esetén kivonuló járművekkel 
és felszereléssel. Alig maradt annyi hely, hogy elférjenek 
mellettük a kijáratig. A Tizedik sugárúton szemben volt egy kis 
park a St. Mary’s Church mellett, oda tartottak, mert a fagyos, 
ritkás fű jobb volt, mint a járda.  



– Állapotfelmérés következik – közölte Benton. – Már két 
napja főzőcskézel.  

– Tudom.  
– Nem akarok ott előhozakodni a dologgal – kezdte Benton, 

miközben Mac elkezdett szaglászni, egy csupasz fa felé húzta a 
férfit, majd pedig egy bokor irányába. – Úgyis egész este erről 
fognak beszélni, és szerintem hagynunk kellene, majd egy idő 
múlva te meg én elmehetnénk haza. Egyedül kellene lennünk. 
Egész héten nem maradhattunk kettesben. 

És nem is nagyon aludtak. Jó pár napba beletelt, míg felásták 
a Starr-rezidencia alagsorát, mert az elektromos orr, a 
LABRADOR pontosan olyan szorgosan szaglászgatott odalenn, 
mint most Mac, mindenhová elvezette Scarpettát, és riasztott, ha 
bomlásnak indult vért szagolt. Egy darabig a Doki attól tartott, 
hogy több holttest is van a ház kétszintes alagsorában, ahol Rupe 
Starr régebben az autóit tartotta és gondozta, de végül nem 
találtak többet. Csak Hannah volt odalenn a szerelőaknában lévő 
betonréteg alatt; halálának oka nem sokban különbözött Toni 
Darienétől, csak éppen Hannah sérülése sokkal súlyosabb volt, 
sokkal hevesebb ütéstől származott. Tizenhatszor ütötték meg az 
arcát és a fejét, valószínűleg ugyanazzal a fegyverrel, amelyiket 
Toni esetében is használtak. Egy biliárdgolyó méretű 
acélgömbben végződő sebváltóval. 

Az alkatrész egy Spyker nevű, kézzel gyártott autó tartozéka 
volt. A kocsit Lucy szerint még Rupe újította fel, majd adta el úgy 
öt évvel ezelőtt, és több ember nyomát találták meg rajta: Hanna 
DNS-ét, Toniét és azét a férfiét, aki halálra verte őket, vagyis 
Jean-Baptiste Chandonne, alias Bobby Fullerét, az amerikai 
üzletemberét, aki pontosan ugyanolyan kitalált személy volt, 
mint oly sok más, Chandonne által korábban felvett név. 
Chandonne-t nem Scarpetta boncolta, de végignézte, mert úgy 
tartotta, hogy pont ugyanolyan fontos a jövője, mint a múltja 
szempontjából. Dr. Edison kapta az ügyet, és a New ’York-i 



Orvosszakértői Intézetben végzett vizsgálat úgy zajlott, mint az 
összes többi. Scarpetta képtelen volt kiverni a fejéből a 
gondolatot, hogy ez mekkora csalódást okozna Chandonne-nak. 

Nem volt több vagy különlegesebb, mint a többiek, csupán egy 
újabb holttest az asztalon, csak éppen rajta sokkal több plasztikai 
műtét nyoma látszott. Bizonyára több évig látogatta a műtőket, és 
hosszú ideig lábadozott. Elég nagy kínszenvedés lehetett. 
Scarpetta csak elképzelni tudta a fájdalmat, amelyet a teljes 
testszőrzet lézeres eltávolítása és az összes fog koronázása 
okozhatott. De a férfi talán elégedett volt a végeredménnyel, mert 
Scarpetta bármilyen sokáig kereste is valamilyen deformitás 
nyomát a férfi testén, csak nagyon keveset talált. A sebészeti 
beavatkozások apró nyomaira leltek, amikor a Benton által kilőtt 
kiiencmilliméteres golyó bemeneti és kimeneti sebe körül 
leborotválták a fejbőrt. 

Jean-Baptiste Chandonne halott volt, Scarpetta biztos volt 
benne, hogy ez ő. A DNS nem hazudik, és most már biztos lehet 
benne, hogy a férfi soha nem ül újra egy pádon a parkban, vagy 
hogy nem támadja meg őt a hullakamrában, vagy egy házban, 
vagy bárhol másutt. Hap Judd is halott volt, és mindegy, milyen 
ügyesen vitte véghez a parafíliás hajlamok miatt elkövetett 
bűntetteit, egész szép DNS-nyomokat hagyott a BioGraph órán, 
amelyet a lány a Chandonne által pénzelt kutatások, a Caligula-
projekt miatt kezdett el viselni, mert az MIT-n végzett gengszter 
apja belevitte a dologba. És megtalálták Judd DNS-ét a lány 
vaginájában is, mert a latexkesztyűk nem olyan üzembiztosak, 
mint a kondomok; és azon a piros sálon is, amelyet a lány nyaka 
köré tekerve találtak; meg azokon a papírtörölközőkön, 
amelyeket Marino talált a lány szemetesében, Hap Judd 
valószínűleg úgy hitte, hogy a használatukkal eltakarít minden 
bizonyítékot a lány lakásából. Azonkívül a lány 
éjjeliszekrényének fiókjában lévő két papírkötésű krimin is. Úgy 



gondolták, hogy Hap Judd szerepelt azokon a biztonsági kamerás 
felvételeken. Ez volt az utolsó tette. 

Felvette Toni félkabátját, és a lányéhoz hasonló edzőcipőt 
húzott, de a kesztyűvel tévedett, mert síkesztyűt vett fel, a lány 
olívzöld-barna Hestras kesztyűje ott maradt a Lamborghini 
ülésén, a drót nélküli, ujjbegyre csíptethető pulzusoximetria-
számláló még mindig benne volt az egyikben. Hap bement Toni 
házába azzal a kulccsal, amelyet a lány zsebében talált, aztán 
később visszatette, és bár Scarpetta sohasem tudta meg, mi járt 
igazán Judd fejében, gyanította, hogy többféle cél is vezérelte. 
Először is el akart tüntetni minden bizonyítékot, ami a lányhoz 
köthette. Ezeket meg is találták a férfi TriBeCa-i lakásán: a lány 
telefonját és laptopját, meg a tárcáját és egyebeket, például a 
töltőket. Ezek mind arra utaltak volna, hogy ő és Toni együtt 
voltak bizonyos ideig. Toni több száz szöveges üzenetet küldött a 
férfinak, az pedig e-mailen elküldött a lánynak néhányat 
nyugtalanító szövegkönyvei közül. Toni pedig elmentette őket a 
számítógépére. Judd SMS-eiből nyilvánvaló volt, hogy titokban 
kellett tartaniuk a kapcsolatukat, mivel a férfi híres volt. 
Scarpetta nem nagyon hitte, hogy Toni tisztában lett volna azzal, 
híres barátja vele kapcsolatos szexuális fantáziálgatásai pont 
olyan különösek voltak, mint azokban a szövegekben, amiket a 
férfi úgy szeretett olvasgatni és írni. 

Azoknak az embereknek, akik többet mesélhettek volna a 
Chandonne-klánról és a hálózatukról, meg arról, hogy mi 
történhetett volna, nyomukban volt az FBI. Dodie Hodge és az 
engedély nélkül eltávozott Jerome Wild nevű haditengerész 
hamarosan felkerül a tíz legkeresettebb bűnöző listájára. Carley 
Crispin, aki otthagyta az ujjlenyomatát Scarpetta BlackBerryjén, 
felfogadott egy neves ügyvédet. Többé már nem vezetett élő 
műsorokat, lehet, hogy soha többé nem is fog. A CNN-en 
biztosan nem. Rosie-t és Nastyát, a két házvezetőnőt kikérdezték, 
és felmerült az is, hogy Rupe Starr holttestét exhumálják, de 



Scarpetta reménykedett abban, hogy ez nem fog megtörténni, 
mert úgy gondolta, nem lenne értelme, csak egy újabb szenzációs 
hír volna. Benton megjegyezte, hogy jó hosszú a résztvevők 
listája, azoké a gonosztevőké, akiket Chandonne felfogadott, és jó 
sok időbe beletelik majd, mire meg tudják állapítani, ki volt 
valódi – mint például Freddie Maestro –, és ki volt Jean-Baptiste 
egy újabb felvett személyisége, mint például a Monsieur Lecoq 
nevű francia filantróp. 

– Jó fiú! – dicsérte meg Macet Scarpetta a tisztes halomért. 
Felszedte egy nejlonzacskóval, aztán Bentonnal együtt 

visszasétáltak a 20. sugárúton. A délutáni világosság már 
majdnem teljesen elenyészett. A hó apró pelyhekben hullott. 
Nem maradt meg, de legalább fehér volt, és különben is, itt a 
karácsony, és ez egy jel, közölte a férfi. 

– Minek a jele? – kérdezte Scarpetta. – Hogy eltöröljük a 
bűneinket? Ezt a kezemet foghatod, de a másikat nem, 

A másikban ott volt a nylonzacskó. Megnyomták a Two 
csengőjét.  

– Ha eltörölnék a bűneidet, mi maradna? – kérdezte Benton. 
– Semmi érdekes – felelte Scarpetta, miközben kattant egyet 

az ajtó. – Valójában szándékomban áll annyi bűnt elkövetni, 
amennyit csak tudok, ha ma este hazaérünk, Wesley különleges 
ügynök. 

Odafenn az apró konyha nagyon zsúfolt lett, mert Benton 
kinyitotta a borokat, és elkezdte kitöltögetni a műanyag 
poharakba. Aki akart, ihatott finom chiantit. Marino kinyitotta a 
hűtőszekrény ajtaját, és üdítőt vett elő Lobónak és Droidennek, 
magának meg egy alkoholmentes sört. Ekkorra Bonnell is 
megérkezett, és úgy határoztak, itt az ideje egy köszöntőnek. 
Mindenki átvonult az emlékszobába. Scarpetta volt a sereghajtó, 
kezében egy kosár meleg kenyérrel.  

– Szeretnék elmesélni egy családi hagyományt – mondta. – 
Az emlékkenyeret. Az anyám gyerekkoromban készített ilyet, és 



azért hívtuk így, mert úgy tartottuk, hogy ha valaki eszik belőle, 
akkor így emlékezni fog valami fontos dologra. És ez a valami 
lehet egy gyerekkori emlék vagy bármely más korszakból 
származó dolog. Úgy gondoltam, hogy mondunk egy köszöntőt, 
és iszunk, meg eszünk egy kis kenyeret annak az emlékére, amin 
keresztülmentünk, meg arra, hogy kik is voltunk, mert ezek 
vagyunk most is.  

– Biztos benne, hogy ez a hely megfelelő erre? – kérdezte 
Bonnell. – Nem szeretnék tiszteletlen lenni.  

– Ezekkel a srácokkal? – kérdezte Lobo azokra az elesett 
kollégáikra gondolva, akiknek a holmija már nem tűnt olyan 
elhagyatottnak az apró fehér lámpák fényében. – Ők lennének az 
elsők, akik azt szeretnék, hogy itt legyünk! Majdnem tettem 
nekik is egy tányért. Emlékszem, John mennyire szerette az 
állatokat – A D’Allaráról készült fotóra pillantott, Marino pedig 
megtapogatta Macet. – Még mindig megvan a kígyóbotja a 
szekrényében.  

– Én még sohasem láttam kígyót Manhattanben – jegyezte 
meg Berger.  

– Pedig minden napra jut egy – közölte Lucy. – A kígyókból 
élünk.  

– Az emberek szabadon engedik őket a parkban – tette hozzá 
Droiden. – Pitonokat, amelyekre már nincsen szükségük. Egyszer 
még egy alligátort is be kellett fogni. Ki kér?  

– Én! – közölte mindenki. 
Scarpetta körbeadta a kenyereskosarat, mindenki csípett egy 

darabot és megette. Közben Scarpetta elmagyarázta, hogy az 
emlékkenyér titka, hogy bármit bele lehet tenni, amit csak akar 
az ember, ez lehet maradék durvára őrölt gabona vagy krumpli 
vagy sajt vagy gyógyfű, mert az emberek jobban élnének, ha 
odafigyelnének arra, amijük van, és nem pazarolnák el. Az 
emlékek is olyanok, mint azok a dolgok, amiket a konyhában 
lehet találni a fiókokban és a szekrények mélyén. Oda nem 



illőnek, feleslegesnek tűnnek, de valójában hasznára lesznek 
annak, amit éppen csinálsz.  

– A barátokra! – mondta a poharát felemelve. 
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