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Róma 
 
 
Vízcsobogás. A terrakottapadlóban mély, mozaiklapokból kirakott, 
süllyesztett kád terpeszkedett. Egy régi rézcsőből lassan csordogált a víz, 
az ablakon pedig sötétség áradt be. Az öreg, torzító üveg túloldalán ott volt 
a piazza a kúttal... és az éjszaka. 

A nő némán ült a rettenetesen hideg vízben, ami olvadó jégkockákkal 
volt tele. A szeme már élettelennek látszott – többé nem sugárzott belőle 
semmi. Eleinte még olyan volt ez a szempár, mint valami segítségért 
esdeklő kéz, amely mintha könyörgött volna a férfinak, hogy mentse meg. 
De immár megtört, homályos, kék szempár tekintett rá. Ami korábban 
benne tükröződött, szinte teljesen eltűnt. A nő hamarosan aludni fog. 

– Tessék – mondta a férfi, és átnyújtott a nőnek egy vodkával telt, 
Muranóban fúvott üvegpoharat. 

Teljesen lenyűgözték a nőnek azon testrészei, amelyeket nap még 
sohasem ért: ott alabástromfehér volt a bőre. A férfi szinte teljesen elzárta a 
csapot. Már alig csepegett a víz. Figyelte, ahogy a nő lélegzete egyre 
gyorsul, hallotta, hogy vacog a foga. Melle finom, fehér virágként lebegett 
a víz alatt. A hidegtől megkeményedett mellbimbók voltak a virág telt, 
rózsaszínű szirmai. Aztán a ceruzák jutottak eszébe. Hogy lerágta a 
megcsócsált, rózsaszínű radírt a végükről, amikor iskolás volt, aztán azt 
mondta az apjának, és néha az anyjának is, hogy nincs szüksége radírra, 
mert ő nem vét hibát. De valójában rágcsálni szerette. Az az igazság, hogy 
képtelen volt leszokni róla. 

– Emlékezni fogsz a nevemre! – mondta a nőnek. 
– Nem fogok – felelte az. – El fogom felejteni. – Összekoccantak a 

fogai. 
A férfi tudta, hogy a nő miért mondja ezt. Ha elfelejti a nevét, akkor a 

sorsa talán máshogy alakul, még mindent újra lehet gondolni, mint egy 
elhibázott tervet a csata előtt. 

– Na, mi az? – kérdezte a férfi. – Mi a nevem? 
– Nem emlékszem. – A nő sírt, és remegett a hidegtől. 
– Mondd ki! – követelte a férfi, és a nő napbarnított karját bámulta, 

amely libabőrös volt, felálltak rajta a szőke szőrpihék. Aztán a kemény 
melleket vizslatta, és a víz alatt, a lába között sötétlő árnyékot. 

– Will. 



– És a másik? 
– Rambo. 
– Amit te nyilván viccesnek találsz – jelentette ki a férfi, aki meztelenül 

a vécékagyló lehajtott tetején ült. 
A nő vadul megrázta a fejét. 
Hazudik. Amikor megmondta neki a nevét, kicsúfolta. Nevetett rajta, és 

azt mondta, hogy a Rambo álnév, egy filmhős neve. Erre a férfi azt 
válaszolta, hogy svéd név. Mire a nő megjegyezte, hogy hiszen ő nem is 
svéd. Ő meg erre azt, hogy a név az igenis svéd. Mit gondolt a nő, hogy 
honnan szedte? Ez egy valódi név! 

– Rendben – felelte a nő. – Mint a Rocky – tette még hozzá nevetve. 
– Nézd meg az interneten – felelte erre ő. – Ez valódi név. – Nem 

tetszett neki, hogy magyarázgatnia kell a nevét. Mindez két nappal 
korábban történt, és nem hányta a nő szemére, de elraktározta magában. 
Megbocsátott a nőnek, mert bár a szavakkal bántotta, a nő is elviselhetetlen 
módon szenvedett. 

– Tudod a nevem, és ettől olyan lesz, mint valami visszhang – közölte. – 
Nem számít, egyáltalán nem. Csak egy hangsor, amit kimondtak. 

– Soha nem fogom kimondani! – A nő teljesen kétségbeesett. 
A körme és az ajka elkékült, és megállíthatatlanul remegett. Csak 

bámult a levegőbe. 
A férfi azt mondta neki, hogy igyon még, a nő pedig nem mert 

ellentmondani neki. Már tudta, hogy a legkisebb engedetlenségnek is 
milyen következményei vannak. Tudta, mit von maga után akár a 
legapróbb sikoly is. A férfi csendesen ült a vécétetőn, a két lába szétvetve, 
hogy a nő lássa az izgatottságát, és féljen tőle. Már nem könyörgött, és 
nem mondta neki, hogy tegyen vele, amit akar, ha ezért tartja fogva. Már 
nem mondta, mert tudta, hogy mi történik, ha megsérti a férfit, és persze 
tisztában volt vele, hogy ha a férfi csinál valamit, akkor vele csinálja. Ő 
pedig nem akarta, és nem igazán lenne készséges. 

– Ugye észrevetted, hogy kedvesen kérdeztem? – szólalt meg a férfi. 
– Nem tudom – felelte fogvacogva a nő. 
– Dehogynem tudod. Kértem tőled, hogy köszönd meg. Csak ennyit 

kértem, és kedves voltam veled. Szépen kértelek, és mégis ezt tetted – 
mondta. – Ezért kellett ezt csinálnom. Tudod – közben felkelt, és 
szemügyre vette meztelen testét a sima márványkagyló feletti tükörben –, 
mivel annyira szenvedsz, azért kell ezt tennem – szólt meztelensége a 
tükörben. – Én pedig nem akarom ezt tenni. Megsértettél. Felfogtad, hogy 



mélyen megsértettél azzal, hogy kénytelen vagyok ezt tenni? – kérdezte a 
tükörben lévő meztelen férfi. 

A nő azt felelte, hogy felfogta, a szeme ide-oda rebbent, miközben a 
férfi kinyitotta a szerszámosládát. A nő tekintete megállapodott a 
vágószerszámokon, késeken és csontfűrészeken. A férfi kiemelt egy kis 
zacskó homokot, és a mosdókagyló szélére tette. Előhúzott néhány ampulla 
levendulaszínű ragasztót, és azokat is mellé tette. 

– Mindent megteszek, amit csak akarsz! Bármit odaadok, amit csak 
akarsz! – mondta a nő, majd többször is megismételte. 

A férfi azt parancsolta, hogy ne mondja ezt többet. De a nő csak 
hajtogatta. 

A férfi belemerítette a kezét a vízbe, mire a hideg belemart. Megragadta 
a nő bokáját, és felemelte a lábát. Hideg, napbarnított lábánál, lábfejénél 
fogva tartotta, és érezte a rettegést még az izmaiban is, miközben szorosan 
fogta a bokáját. Kicsit tovább tartotta alámerülve, mint az előző 
alkalommal. A nő pedig őrjöngve küzdött, csapkodott és vergődött, a hideg 
víz nagyokat csobbant körülötte. A férfi elengedte. A nő köhögve levegő 
után kapkodott, és fojtott kiáltásokat hallatott. Már megtanulta, hogy ne 
panaszkodjon – beletelt egy kis időbe, de megtanulta. Megtanulta, hogy 
mindez az ő javát szolgálja, és hálás azért az önfeláldozásért, ami után 
megváltozik majd az élete – a férfié és nem a nőé –, méghozzá rosszabbra 
fordul. Rosszabbra fordult. Soha nem is lehetett jó. A nő hálás lehetne 
ezért a férfitól kapott ajándékért. 

A férfi felkapta a szemeteszsákot, amit megtöltött a fagyasztóból kivett 
jégkockákkal, és beleöntötte a kádba. A nő a férfira nézett, könnyek 
peregtek az arcán. Bánat. Megmutatkozik, előbukkan a sötét oldal. 

– Fel szoktuk őket lógatni a plafonra – közölte a férfi. – Rugdosni 
szoktuk oldalról a térdüket, újra és újra. Még régen, odaát. Mindenki 
bement abba a kicsi szobába, és oldalról rugdosta a térdüket. Ez pokoli 
fájdalmat okozott, és persze megnyomorította őket, néhányuk bele is halt. 
És ez még semmi azokhoz a dolgokhoz képest, amiket odaát láttam. 
Tudod, én nem dolgoztam abban a börtönben. De nem is kellett, mert 
rengeteg volt abból a típusú emberből arrafelé. Az emberek nem értik meg, 
hogy nem volt butaság lefilmezni. Vagy lefényképezni. Elkerülhetetlen 
volt. Muszáj volt. Ha nem tettük volna, akkor az olyan lenne, mintha meg 
sem történt volna. Úgyhogy az emberek fényképeket készítenek. 
Megmutatják másoknak is. Csak egy kell. Egyetlen ember, aki látja, és 
akkor az egész világ tudja. 



A nő a stukkódíszes fal előtti márványlapos asztalon lévő 
fényképezőgépre pillantott. 

– Különben is, megérdemelték – mondta a férfi. – Arra kényszerítettek 
bennünket, hogy olyanokká legyünk, amilyenek nem voltunk, úgyhogy 
kinek a hibája volt? Nem a miénk. 

A nő bólintott. Remegett, vacogott a foga. 
– Nem mindig vettem részt az egészben – mondta a férfi. – Néha csak 

néztem. Először nem volt könnyű, talán kissé traumatikus élmény is volt. 
Én elleneztem, de hát ők mit műveltek velünk? Azért, amit tettek, mi is 
arra kényszerültünk, hogy visszaadjuk, úgyhogy az ő hibájuk volt, ők 
kényszerítettek rá minket, most te is láthatod. 

A nő bólintott és remegett. 
– Az út menti robbantgatások. Emberrablások. Sokkal több minden 

történt, mint amiről hírt adtak. Az ember hozzászokott. Mint ahogy te is 
hozzászoktál a hidegvízhez, nem? 

De a nő nem szokott hozzá, csak teljesen lemerevedett, lassan kialakult 
nála a hipotermiás állapot. Mostanra már lüktetett a feje, és úgy érezte, 
mindjárt felrobban a szíve. A férfi átnyújtotta neki a vodkát, ő pedig ivott 
belőle. 

– Kinyitom az ablakot – mondta a férfi. – Akkor hallgathatod a Bernini- 
szökőkutat. Én egész életemben ezt hallgattam. Tökéletes az éjszaka. 
Látnod kellene a csillagokat. – Kinyitotta az ablakot, és kinézett az 
éjszakába, a csillagokra, a Négy folyó-szökőkútra és a térre. A piazza 
ebben az órában teljesen kihalt volt. 

– Ne sikolts! – tette még hozzá. 
A nő megrázta a fejét, sóhajtott egyet, és leküzdhetetlen remegés lett 

rajta úrrá. 
– Tudom, hogy a barátaidra gondolsz. Bizonyára ők is gondolnak rád. 

Kár. És nincsenek itt. Sehol sem lehet őket látni. – Újra kinézett az 
elhagyatott piazzára, és megvonta a vállát. – Miért is lennének itt? 
Elmentek. Már régen. 

Folyt a nő orra, ömlött a könnye, és remegett. A szeméből nem 
sugárzott élet – nem úgy, mint amikor a férfi találkozott vele, így aztán 
neheztelt rá azért, amiért a nő megfosztotta attól, amit jelentett neki. 
Korábban, sokkal korábban, olaszul beszélt hozzá, mert így olyan volt, 
mintha azzá az idegenné vált volna a nő számára, amivé válni akart. De 
most angolul beszélt, mert már nem számított. A nő rápillantott a férfi 
erekciójára. Képtelen volt nem oda nézni, állandóan visszatért a tekintete, 
mint ahogy a lepkéket vonzza a lámpafény. 



A férfi érezte magán a pillantást. A nő rettegett attól, amit ott látott. De 
nem rettegett tőle annyira, mint a többitől: a víztől, a szerszámoktól, a 
homoktól és a ragasztótól. Nem értette, mire szolgál az a vastag, fekete öv, 
ami feltekerve ott hevert a kopott padlólapokon, attól félt a legjobban. 

A férfi felemelte, és azt mondta a nőnek, hogy primitív kényszer, ha 
olyan embereket vernek, akik nem képesek védekezni. Miért? A nő nem 
felelt. Miért? A nő rettegve tekintett a férfira, és a fény a szemében tompa 
volt, szinte repedezett, mintha egy tükör darabokra tört volna szeme láttára. 
Azt mondta a nőnek, hogy álljon fel. Az megtette, remegve, majdnem 
összecsuklott a két térde. Csak állt a jeges vízben, a férfi pedig elzárta a 
csapot. A nő teste kifeszített húrú íjra emlékeztette, mert hajlékony volt és 
erős. Víz pergett a nő bőréről, ahogy ott állt a férfi előtt. 

– Fordulj meg – mondta. – Ne aggódj! Nem foglak megütni az övvel. 
Nem teszem. 

A víz kissé örvénylett, ahogy a nő elfordult a férfitól, hogy arcát a régi, 
repedezett stukkódíszek és a behúzott spaletta felé fordítsa. 

– Most pedig térdelj le a vízben! – parancsolta a férfi. – És nézd a falat! 
Ne nézz rám! 

A nő letérdelt, arccal a fal felé, a férfi pedig fogta az övet, és belehúzta a 
csatba a végét. 



Első fejezet 
 
 
Tíz nappal később  
2007. április 27.  
péntek délután 
 
 
A virtuáliskép-alkotó szobában lévő tizenkét ember Olaszország 
legnagyobb hatalommal bíró politikusa és a végrehajtó hatalom 
legjelentősebb személyisége volt. A legtöbbjük nevére Kay Scarpetta 
törvényszéki orvosszakértő nem is emlékezett. Ő és Benton Wesley 
törvényszéki orvosszakértő voltak a társaság egyedüli nem olasz tagjai. 
Mindketten az IIR nevű nemzetközi nyomozócsoport tanácsadói voltak, 
ami a Törvényszéki Tudományos Intézetek Európai Hálózatának – vagy 
angol rövidítéssel az ENFSI-nek – egyik alszervezete volt. Az olasz 
kormánynak sikerült jó pozíciót kiharcolnia. 

Kilenc nappal korábban Drew Martint, az amerikai teniszcsillagot 
meggyilkolták, amikor éppen itt nyaralt. Meztelen, megcsonkított holttestét 
a Piazza Navona mellett találták meg, Róma történelmi belvárosának 
szívében. Az ügy nemzetközi érdeklődést keltett, a tizenhat éves sztár 
életéről és haláláról szóló részletek szünet nélkül áradtak a televízióból, és 
futottak alul, az információs csíkon, kitartó monotonitással ugyanazt 
ismételgetve, amit a szakértők és műsorvezetők mondogattak. 

– Tehát, dr. Scarpetta, tisztázzuk ezt, nem egyértelmű a dolog. Ön 
szerint már aznap délután kettő-három körül halott volt – szólalt meg 
Ottorino Poma százados, aki a nyomozást vezető Arma dei Carabinieri, 
vagyis a katonai rendőrség törvényszéki orvosszakértője volt. 

– Nem szerintem – felelte Scarpetta, és lassan kezdte elveszteni a 
türelmét –, hanem maga szerint. 

A másik összeráncolta a homlokát a félhomályban. 
– Biztos voltam benne, hogy maga mondta, nem sokkal ezelőtt, amikor 

a gyomortartalomról és az alkoholszintről beszélt. Meg arról, hogy mi utal 
arra, hogy órákkal később azután, hogy a barátai látták, már halott volt. 

– Én soha nem mondtam, hogy a halál időpontja két óra körül volt. Úgy 
hiszem, maga mondogatta ezt, Poma százados. 



A férfi már fiatalon hírnevet szerzett magának, de nem feltétlenül jó 
hírnevet. Amikor Scarpetta két évvel ezelőtt először találkozott vele 
Hágában az ENFSI éves ülésén, gúnyosan mindenki csak bájgúnár 
doktorként emlegette, és rettenetesen beképzeltnek és okoskodónak 
tartotta. Jóképű, kimondottan csinos férfi volt, aki imádta a gyönyörű nőket 
és a káprázatos ruhákat. Most széles, vörös sávokkal ellátott, középkék 
egyenruhát viselt, amelyen fényes ezüstdíszek csillogtak, és fényesre 
suvickolt, fekete bőrcsizma. Amikor reggel bevonult a helyiségbe, vörössel 
szegélyezett köpeny is volt rajta. 

Szemben ült Scarpettával, az első sor közepén, és alig vette le róla a 
szemét. A jobbján ült Benton Wesley, aki nem sokat szólt eddig. Mindenki 
sztereoszkóp szemüveget viselt, amelyeket szinkronba állítottak a helyszín-
analizáló rendszerrel, ezzel a briliáns találmánnyal, ami miatt a Polizia 
Scientifica Italiana Unità per l’Analisi del Crimine Violento, az olasz 
rendőrség erőszakos bűnözéssel foglalkozó analíziscsoportját az egész 
világon irigyelték. 

– Azt hiszem, ezt újra meg kell beszélnünk, hogy mindannyian 
megértsék az álláspontomat – felelte Scarpetta Poma századosnak, aki a 
tenyerébe fektette az arcát, mintha valami bizalmas beszélgetésbe 
elegyedett volna vele egy üveg bor fölött. 

– Ha aznap délután kettő-három körül gyilkolták volna meg, akkor 
abban az időpontban, amikor a holttestet megtalálták, körülbelül másnap 
reggel nyolc harminckor, már legalább tizenhét órája halott lett volna. A 
hullafoltok, a hullamerevség és a holttest kihűlése ezt nem igazolja. 

Scarpetta egy lézeres mutatópálca segítségével a sáros építési terület 
háromdimenziós képére mutatott, ami a fal méretű ernyőre volt vetítve. 
Mintha a helyszín kellős közepén álltak volna, Drew Martin összeszabdalt 
holttestét és a körülötte lévő szemetet meg a földmozgató munkagépeket 
bámulva. A vörös lézerpötty a bal vállra vándorolt, majd a bal farpofára, a 
bal lábra és annak csupasz lábfejére. A jobb farpofa hiányzott, és a jobb 
combjából is egy darab, mintha cápa támadta volna meg. 

– A hullafoltok... – kezdte mondandóját Scarpetta. 
– Megint elnézést kérek. Nem beszélek olyan jól angolul, mint maga. 

Nem vagyok biztos abban, hogy pontosan ismerem a szó jelentését – szólt 
közbe Poma százados. 

– De már használtam korábban is. 
– Akkor sem voltam benne biztos. 



Nevetés. A tolmácson kívül Scarpetta volt az egyedüli nő. Ő és a 
tolmács nem találták olyan szórakoztatónak a századost, de a férfiak igen. 
Kivéve Bentont, aki egyetlenegyszer sem mosolyodott el a nap folyamán. 

– Tudja a szó olasz megfelelőjét? – érdeklődött Poma százados. 
– Mi lenne, ha az ősi Róma nyelvét használnánk? – kérdezte Scarpetta. 

– A latint. Mivel a legtöbb orvosi kifejezés latin eredetű. – Nem ingerülten 
mondta, de nem is minden célzás nélkül, mert nagyon is jól tudta, hogy a 
férfi jól beszél angolul, ha éppen kedve tartja. 

Poma százados 3D-s szemüvege csak bámult rá, amiről Scarpettának 
Zorro jutott eszébe. 

– Olaszul mondja, kérem! Soha nem voltam jó latinból. 
– Mindkét nyelven szinte ugyanaz. Olaszul a „livid” livido, ami azt 

jelenti, hogy horzsolás. A „mortis” pedig morte, vagyis halál. A livor 
mortis arra utal, hogy a halál beállta után keletkezett a folt. 

– Nagy könnyebbség számomra, ha az olaszt használja – jegyezte meg a 
férfi. – Ráadásul kiválóan beszéli a nyelvünket. 

Scarpettának nem állt szándékában itt olaszul beszélni, bár eléggé jól 
tudott ahhoz, hogy elboldoguljon. De jobban szerette, ha az angolt 
használják ezeken a szakmai megbeszéléseken, mert a részletek gyakran 
nagyon nagy jelentőséggel bírnak, a tolmács különben is lefordított 
mindent. A nyelvi nehézségek, no meg a politikai nyomás, a stressz és 
Poma százados hajlíthatatlansága, talányos komédiázása csak hab volt a 
tortán az amúgy is eléggé katasztrofális helyzetben. Ebben az ügyben 
ugyanis a gyilkos példa nélküli és szokatlan profillal rendelkezett. Teljesen 
összezavarta őket. Még a tudomány is csődöt mondott, őrjítő 
ellentmondásokhoz vezetett, mintha ki akarna babrálni velük, mintha 
hazudna, így aztán Scarpetta unos-untalan kénytelen volt emlékeztetni 
saját magát és a többieket is arra, hogy a tudomány soha nem állít 
valótlanságokat. Nem hibázik. Szándékosan soha nem vezeti őket félre, és 
soha nem gúnyolódik velük. 

De mindez lepergett Poma századosról. Vagy csak úgy tett, mintha nem 
érdekelné. Talán nem gondolta komolyan, amikor azt állította Drew 
holttestéről, hogy nem sok használható dolgot árul el nekik, azt is csak 
azért, hogy ők vitatkozzanak rajta. A férfi azt állította, hogy a lányon 
található, a halál után bekövetkezett változások egyvalamiről árulkodnak, a 
vérének alkoholtartalma és a gyomortartalma pedig egészen mást 
mondanak, de szemben Scarpetta meggyőződésével, a férfi úgy vélte, hogy 
inkább az ételnek és az italnak kellene hinni. Poma makacsul ragaszkodott 
az álláspontjához. 



– Amit Drew evett és ivott, az feltárja az igazságot. – Poma 
megismételte, amit kora reggel a felvezetőjében is mondott. 

– Igen, feltárja az igazságot, de a maga igazságát – felelte Scarpetta, 
sokkal udvariasabb hanghordozással, mint ahogy szokta. – A maga 
igazsága hibás értelmezésből fakad. 

– Azt hiszem, erről már beszéltünk – szólalt meg Benton az első sor 
homályából. – Úgy vélem, dr. Scarpetta egyértelművé tette a véleményét. 

Poma százados 3D-s szemüvege – és még több, más 3D-s szemüveg – 
továbbra is Scarpettára szegeződött. 

– Nagyon sajnálom, ha untatom, dr. Wesley, de a végére kell járnunk 
ennek a dolognak. Tehát kérem, nézze el nekem! Április tizenhetedikén 
Drew evett egy pocsék lasagnét, megivott négy pohár nagyon rossz 
Chiantit tizenegy harminc és tizenkettő harminc között egy a turisták 
körében kedvelt trattoriában, a Spanyol lépcső közelében. Fizetett, majd 
távozott, aztán a Piazza di Spagnán otthagyta a két barátját, de megígérte 
nekik, hogy egy órán belül újra csatlakozik hozzájuk a Piazza Navonán. De 
nem látták többé. Ennyit bizonyosan tudunk. Minden más rejtély. – 
Vastagkeretes szemüvegével Scarpettára bámult, aztán a mögötte ülő 
kollégáihoz fordult. – Részben azért, mert nagyra becsült kollégánk az 
Egyesült Államokból azt állítja, hogy meggyőződése szerint Drew nem 
közvetlenül az elfogyasztott ebéd után halt meg, sőt talán nem is 
ugyanazon a napon. 

– Végig ezt állítottam. Megint elmagyarázom, miért gondolom így. 
Mert úgy tűnik, önök kissé összezavarodtak – mondta Scarpetta. 

– Tovább kellene lépnünk – szólt közbe Benton. 
De képtelenek voltak rá. Poma századost annyira nagyra tartották az 

olaszok, olyan hírességnek számított, hogy azt tehetett, amit csak akart. A 
sajtó csak a római Sherlock Holmesként emlegette, dacára annak, hogy 
orvos volt, nem pedig nyomozó. Úgy tűnt, ezt mindenki elfelejtette, 
beleértve a carabinieri, vagyis az olasz csendőrség országos főparancsnokát 
is, aki hátul ült az egyik sarokban, és többnyire csak hallgatott. 

– Rendes körülmények között a Drew által elfogyasztott étel teljesen 
megemésztődött volna néhány órával az ebéd után – mondta Scarpetta –, és 
a véralkoholszintje nem lenne ilyen magas. A toxikológiai vizsgálat 0,2-es 
értéket mutatott ki. Tehát, igen, kedves Poma százados, a lány 
gyomortartalmának vizsgálata és a toxikológiai eredmények arra mutatnak, 
hogy nem sokkal ebéd után halt meg. De a hullafoltok és a hullamerevség 
miatt azt kell, hogy higgyem, hozzá kell tennem, teljesen határozottan, 
hogy nagy valószínűséggel tizenkét-tizenöt órával a trattoriában 



elfogyasztott ebéd után halt meg, és ezekre a halál beállta után szerzett 
sérülésekre kellene fordítanunk a figyelmünket. 

– Tehát megint ugyanoda lyukadtunk ki: a hullafoltokhoz. – Poma 
százados felsóhajtott. – Olyan sok bajom van ezzel a szóval! Kérem, 
magyarázza el újra, mivel úgy tűnik, gondjaim vannak azzal, amit ön csak 
úgy hív, hogy a halál beállta után keletkezett foltok. Mintha régészek 
volnánk, akik a romokat tárják fel éppen. – Poma százados újra a tenyerére 
támasztotta az állát. 

– Halál után keletkezett foltok, hullafoltok, a halál után előálló 
süllyedéses vérbőség, ez mind ugyanaz. Ha az ember meghal, megszűnik a 
keringés, és a gravitáció miatt a vér elkezd összegyűlni a kis erekben, 
valahogy úgy, ahogy az üledék elborítja az elsüllyedt hajót. – Scarpetta 
érezte, hogy Benton 3D-s szemüvege mögül le sem veszi róla a tekintetét. 
Nagy merészen megpróbált nem ránézni. Benton most nem valódi önmagát 
adja. 

– Kérem, folytassa! – Poma százados többször is aláhúzott valamit a 
jegyzeteiben. 

– Ha a halál után a holttest elég hosszú ideig ugyanabban a helyzetben 
marad, a vér eszerint fog leülepedni, ez a hullafolt vagy a halál után 
keletkezett süllyedéses vérbőség – magyarázta Scarpetta. – Végül 
véglegessé válik, teljesen leülepszik, emiatt a testnek ez a része pirosas-
lilássá válik, bizonyos területein pedig halványabb lesz, azok miatt a 
felületek miatt, amelyeknek nekinyomódott, vagy amelyek szorították, 
mint például egyes ruhadarabok. Láthatnánk a boncoláskor készült 
fotókat? – Scarpetta megnézte az emelvényen lévő listát. – A huszonegyest 
kérném. 

A falat betöltötte Drew holttestének acélasztalon fekvő képe a Tor 
Vergata Egyetem hullaházában. Arccal lefelé feküdt. Scarpetta a hátára 
irányította a lézerfényt, arra a vöröses-lilás területre és a halványabb 
részekre, amelyeket a hullafoltok okoztak. A szörnyű sebeket, amelyek 
sötétvörös kráternek látszottak, későbbre tartogatta. 

– Most pedig kérem, nézzük meg a helyszínt! Azt kérném megmutatni, 
amikor a hullazsákba helyezik a testet – mondta Scarpetta. 

Az építkezés háromdimenziós képe betöltötte a falat, de most a fehér 
kezeslábasban, kesztyűben és cipővédőben lévő helyszínelők éppen 
beletették Drew petyhüdt, meztelen holttestét egy hordágyon lévő, 
lepedővel bélelt, fekete zsákba. Körülöttük más helyszínelők éppen 
lepedőket feszítettek ki, hogy elfogják a látványt a kíváncsiskodók és a 
paparazzók elől, akik a helyszín körül ődöngtek. 



– Hasonlítsák ezt össze az imént látott fotóval! Mire a holttestet 
felboncolták, a hullafoltok szinte teljesen megmutatkoztak. De itt, a 
helyszínen készült fotón látszik, hogy a hullafoltok még csak korai 
szakaszban vannak. – A piros pötty a Drew hátán lévő rózsaszínes 
területekre ugrott. – Még a hullamerevség is eléggé korai szakaszban volt. 

– Nem lehet, hogy a hullamerevség viszonylag korán állt be, egy 
hullagörcs miatt? Például mi van, ha rettenetesen megerőltette magát 
közvetlenül a halála előtt? És ha esetleg küzdött a gyilkosával? Merthogy 
ezt a jelenséget eddig nem említette. – Poma százados megint aláhúzott 
valamit a jegyzeteiben. 

– Semmi értelme ebben az esetben hullagörcsről beszélni – felelte 
Scarpetta. A fél karom nem kellene? Scarpetta kísértést érzett rá, hogy 
megkérdezze. – Akár megerőltette magát a halála előtt, akár nem – mondta 
Scarpetta –, nem sokkal azelőtt állt be nála a teljes hullamerevség, amikor 
rátaláltak, úgyhogy nem lehetett hullagörcse... 

– Hacsak a hullamerevség el nem múlt. 
– Az lehetetlen, hiszen a hullaházban teljesen merev volt. Ha a 

hullamerevség feloldódik, akkor már nem tér vissza újra. 
A tolmács elnyomott egy mosolyt, miközben közvetítette az 

elhangzottakat olaszul, és néhány ember nevetett. 
– Ebből látható – folytatta Scarpetta, és a lézerrel a hordágyra éppen 

felemelt holttestre mutatott –, hogy az izmai egyáltalán nem merevek. 
Meglehetősen hajlékonyak. Becslésem szerint kevesebb mint hat órája volt 
halott, amikor megtalálták, talán jóval kevesebb ideje. 

– Maga világszerte elismert szakértő. Hogy lehet ilyen bizonytalan? 
– Mert nem tudjuk, hogy előtte hol volt, milyenek voltak a hőmérsékleti 

viszonyok, minek volt kitéve, mielőtt otthagyták az építkezés helyszínén. 
A testhőmérséklet, a hullamerevség beállta, a hullafoltok egyéntől és 
esettől függően változhatnak. 

– A test állapotából azt a következtetést vonja le, hogy lehetetlen, hogy 
nem sokkal a barátaival elköltött ebéd után gyilkolták meg? Talán akkor, 
amikor egyedül sétált a Piazza Navonán, őket keresve? 

– Határozottan az a véleményem, hogy nem így történt. 
– Akkor még egyszer. Mivel magyarázza, hogy emésztetlen ételt 

találtunk a gyomrában, és a véralkoholszintje 0,2 volt? Ezek mind arra 
utalnak, hogy a lány nem sokkal azután halt meg, hogy ebédelt a 
barátaival, nem pedig tizenöt- tizenhat órával később. 



– Elképzelhető, hogy nem sokkal azután, hogy elvált a barátaitól, 
folytatta az alkoholivást, és annyira rémült és stresszes volt, hogy leállt az 
emésztése. 

– Micsoda? Most meg azt akarja mondani, hogy eltöltött valamennyi 
időt a gyilkosával, lehet, hogy tíz-tizenkét-tizenöt órát is, és iszogatott 
vele? 

– Lehet, hogy a gyilkosa erőszakkal vette rá az ivásra, hogy 
mozgásképtelenné tegye, hogy könnyebben ellenőrzése alatt tudja tartani. 
Mint amikor begyógyszereznek valakit. 

– Tehát kényszerítette arra, hogy alkoholt igyon, talán egész délután 
meg este, egészen kora hajnalig, és annyira rémült volt, hogy az étel nem 
emésztődött meg a gyomrában? Ezt akarja nekünk elfogadható 
magyarázatként beadni? 

– Már láttam ilyen esetet korábban is – mondta Scarpetta. 
 
 
A képen az építkezés helyszíne látszott, sötétedés után. 

A környező boltok, pizzériák és éttermek zsúfolásig megteltek, 
mindenhol díszkivilágítás. Kocsik és kismotorok parkoltak az utca két 
oldalán és a járdákon. A forgalom zaja, lépések kopogása és beszélgetések 
zsivaja töltötte meg a szobát. 

Hirtelen kihunyt a fény az ablakokban. Aztán néma csend. 
Egy autó zaja, majd a körvonalai. Négyajtós, fekete Lancia parkolt le a 

Via di Pasquino és a Via dell’Anima sarkán. Kinyílt a sofőrülés melletti 
ajtó, és egy számítógép-animáció segítségével létrehozott férfialak szállt ki 
a kocsiból. Szürke ruhát viselt. Az arca nem volt kidolgozva, és a kezéhez 
hasonlóan szürke volt, amiből mindenki, aki a szobában helyet foglalt, 
tudhatta, hogy még nem sikerült megállapítaniuk a gyilkos korát, az 
embertípust vagy bármiféle külső ismertetőjegyet. 

Az egyszerűség kedvéért a gyilkost férfinak ábrázolták. A szürke alak 
kinyitotta a kocsi csomagtartóját, kivette a kék színű, pirossal, arannyal és 
zölddel átszőtt anyagba tekert holttestet. 

– A köréje tekert anyag selyemszál alapú, amit a holttestről és az alatta 
lévő sárból begyűjtött mintából tudunk – közölte Poma százados. 

Benton Wesley szólalt meg. 
– Elemi szálakat találtunk mindenfelé a holttesten. A hajban, a kézen, a 

lábfejen. Természetesen nagy mennyiségben megtaláltuk őket a sebekhez 
tapadva is. Ebből arra következtethetünk, hogy a feje búbjától a lába ujjáig 



be volt bugyolálva. Tehát egy nagyméretű, színes selyemdarabot kell 
keresnünk. Talán egy lepedő vagy függöny az... 

– Mire akar kilyukadni? 
– Két dolgot mondanék. Talán nem kellene felételeznünk, hogy lepedő 

volt, mert ne feltételezzünk semmit sem. A másik pedig, hogy 
elképzelhető, az az ember a lányt valami olyasfélébe tekerte, aminek 
valamiképpen köze van ahhoz a helyhez, ahol a gyilkos él vagy dolgozik, 
vagy ahol fogva tartotta. 

– Igen, igen – Poma százados szemüvege nem fordult el az egész falat 
betöltő helyszínről. – Azt is tudjuk, hogy voltak a lányon olyan 
szőnyegrostok, amelyek egy 2005-ös Lancia csomagtartójának 
szőnyegéből származnak, olyanból, amely szemtanúk szerint körülbelül 
reggel hatkor hajtott el onnan. Van egy szemtanúnk, ahogy már említettem. 
Egy közeli lakásban lakó hölgy felkelt, hogy megnézze a macskáját, mert... 
hogy is mondják...? 

– Nyivákolt? Nyávogott? – próbált segíteni a tolmács. 
– Felkelt, mert a macskája nyivákolt, és amikor kinézett az ablakon, egy 

sötét luxus sedant látott, amelyik mintha sietősen hagyta volna el az 
építkezés helyszínét. A nő szerint egyenesen jobbra fordult a dell’Animára, 
egy egyirányú utcába. Kérem, folytassa! 

Folytatódott a vetítés. A szürke férfi kiemelte a színes anyagba tekert 
holttestet a csomagtartóból, és odavitte egy közeli alumínium 
átjárópallóhoz, amit csak egy kötéllel kerítettek el. Ezt átlépte. 
Végigcipelte a testet egy fából készült deszkán, ami az építkezéshez 
vezetett. Az egyik oldalára letette a lányt, bele a sárba, majd leguggolt a 
sötétben, és gyorsan kitekerte a testet, ami hirtelen Drew Martin alakját 
vette fel. Ez az alak már nem volt animáció, hanem háromdimenziós fotó a 
lányról. Jól ki lehetett venni ismerős arcát, a szörnyű sebeket sudár, 
kisportolt, meztelen testén. A szürke férfi felnyalábolta a színes anyagot, és 
visszament a kocsijához, majd átlagos tempóval elhajtott. 

– Úgy véljük, hogy vitte a holttestet, és nem vonszolta – mondta Poma 
százados –, mivel csak a testen találtunk elemi szálakat, meg az alatta lévő 
talajon. Máshol nem, és bár ez nem bizonyíték, nyilvánvalóan arra utal, 
hogy nem vonszolta. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy ezt a 
helyszínt lézeres letapogatórendszerrel térképezték fel, és a perspektíva, 
amit látnak, valamint a tárgyak és a holttest helyzete pontosan ábrázolt. 
Természetesen azok az emberek és tárgyak, amelyeket nem tapogattak le, 
mint például a gyilkos és az autója, animációk. 

– Milyen nehéz volt a lány? – kérdezte a belügyminiszter a hátsó sorból. 



Scarpetta azt a választ adta, hogy Drew Martin százharminc fontot 
nyomott, majd azonnal megadta kilogrammban is, vagyis, hogy 
ötvenkilenc kiló volt. 

– Az elkövető viszonylag erős lehetett – tette még hozzá. 
Folytatódott az animáció. Csend volt az építkezés helyszínén kora 

reggel. Más nem hallatszott, csak az eső kopogása. A környéken még 
sötétek voltak az ablakok, az üzletek zárva voltak. Aztán felhangzott egy 
motor zaja. Egyre hangosabb lett. Egy vörös Ducati jelent meg a Via di 
Pasquinón, a motoros egy vízhatlan esőköpenyes animált alak volt, aki 
teljes arcot takaró bukósisakot viselt. Jobbra fordult a dell’Animán, 
hirtelen megállt, majd a motorkerékpár hangos csattanással ért a járdához, 
aztán a motor is elhallgatott. A döbbent motoros átlépett a járművön, majd 
tétovázva az alumíniumpallóra lépett, a csizmája nagyokat csattant a 
fémen. A férfi előtt a sárban heverő holttest még rémesebb, még 
hátborzongatóbb, mert a háromdimenziós fénykép hatásosabb volt a 
motoros meglehetősen elnagyolt animációja mellett. 

– Most majdnem fél kilenc van, és mint látják, eléggé borús az idő, és 
esik is az eső – mondta Poma százados. – Kérem a képet Fiorani 
professzorral a helyszínen. A tizennégyes kép lesz az. Dr. Scarpetta, ha 
megtenné, hogy megnézi a kiváló professzor mellett lévő holttestet. A 
professzor maga ma délután sajnos nem tudott itt lenni. Sajnálom, hogy ezt 
kell mondanom, de, nem fogják kitalálni, a Vatikánban van éppen. Meghalt 
egy bíboros. 

Benton a Scarpetta mögötti vetítővászonra bámult, és Scarpettának 
összerándult a gyomra arra a gondolatra, hogy a férfi milyen boldogtalan, 
és még csak rá sem néz. 

Új képek – illetve 3D-s videók – tűntek fel a képernyőn. Kék fények 
villogtak. Rendőrségi autók és egy sötétkék carabinieri helyszínelő kocsi. 
Az építkezési területet is fegyveres carabinierik őrizték. A kordonnal 
elkerített területen nyomozók gyűjtötték a bizonyítékokat, fényképeztek. 
Csattogtak a fényképezőgépek, visszafogottak voltak a hangok és ott állt a 
tömeg a kordonon kívül. Fentről pedig egy rendőrségi helikopter tompa 
dübörgése hallatszott. A professzor – aki Róma legelismertebb 
orvosszakértője volt – eredetileg fehér, de most sáros kezeslábast viselt. A 
kamera közelített, és az ő szemszögéből mutatta meg a holttestet. Olyan 
élethűnek látszott a sztereoszkóp szemüvegben, hogy az már szinte bizarr 
volt. Scarpetta úgy érezte, akár meg is érinthetné Drew testét, a tátongó 
vörös sebeket, amelyeket elborított a sár, és csillogtak az esőtől. Hosszú, 



szőke haja is nedves volt, és az arcába tapadt. A szeme szorosan le volt 
csukva, kidudorodott a szemhéj alatt. 

– Dr. Scarpetta – szólalt meg Poma százados. – Kérem, vizsgálja meg a 
testet! Mondja el, mit lát. Persze már olvasta Fioriani professzor jelentését, 
de most, hogy magát a holttestet látja háromdimenziós képen, és a 
helyszínt is tanulmányozni tudja, kérem, ossza meg velünk a véleményét! 
Nem vesszük rossz néven, ha nem ért egyet azzal, amit Fiorani professzor 
írt. 

Aki pedig annyira csalhatatlan, mint maga a pápa, akit néhány évvel 
korábban saját kezűleg balzsamozott be. 

A lézerpötty odavándorolt, ahová Scarpetta mutatott. 
– Kezdjük a holttest helyzetével – mondta Scarpetta. – A bal oldalon 

látható, hogy a karok az áll alatt vannak, a lábak kissé be vannak hajlítva. 
Szerintem a gyilkos akarattal helyezte el így a testet. Dr. Wesley! – 
Scarpetta Benton vastag szemüvegére pillantott, amely nem nézett rá. – 
Most elmondhatja a megjegyzéseit. 

– Szándékos volt. A holttestet a gyilkos beállította. 
– Mintha imádkozna – jegyezte meg az állami rendőrség 

főparancsnokságának vezetője. 
A gyéren megvilágított helyiségben elhangzott néhány csípős kérdés és 

feltételezés. 
– Római katolikus. 
– Úgy tudom, nem gyakorolta a vallását. 
– Nem nagyon. 
– Lehet, hogy van valami köze a valláshoz? 
– Igen, én is ezen morfondíroztam. Az építkezés helyszíne nagyon közel 

van a Sant’ Agnese in Agone-templomhoz. 
– Azok számára, akik esetleg nem tudják – mondta Poma százados, és 

Bentonra pillantott –, Szent Ágnes mártír volt, akit tizenkét évesen 
megkínoztak és megöltek, mert nem volt hajlandó hozzámenni egy 
pogányhoz, mint amilyen én is vagyok. 

Itt-ott gurgulázó nevetés hangzott fel. Ezt követte egy kis eszmecsere az 
olyan gyilkosságokról, amelyeknek van valamiféle vallásos színezete. De 
Benton nem vette a lapot. 

– Ez arra utal, hogy szexuálisan meg akarta alázni – mondta. – 
Közszemlére tette, meztelenül, kidobta mindenki elé egy olyan területen, 
ahol a társaival akart volna találkozni. A gyilkos azt akarta, hogy 
megtalálják, sokkolni akarta az embereket. Itt nem a vallás a mozgatórugó, 
hanem a szexuális izgalom. 



– De nem találtuk semmi nyomát nemi erőszaknak. – Ez a carabinierik 
törvényszéki laboratóriumának vezetője volt. 

Benton a tolmács segítségével elmondta még a többieknek, hogy a 
gyilkos nem hagyott ondót, vért, nyálat maga után, hacsak nem az történt, 
hogy mindezt kimosta az eső. Két különböző DNS-t is találtak a lány 
körme alól vett mintában. De a profil egyelőre használhatatlan, mert sajnos 
– magyarázta – az olasz kormány nem engedélyezi, hogy DNS-mintát 
vegyenek a bűnözőktől, mert úgy vélik, ezzel megsértenék azok 
személyiségi jogait. Egyetlen esetben kerülhetnek bele az olasz 
adatbázisokba – folytatta –, akkor, ha nem a személyektől, hanem a 
bizonyítékokból nyerik őket. 

– Tehát Olaszországban nincs olyan adatbázis, amit átnézhetnénk – tette 
hozzá Poma százados. – És egyelőre csak annyit mondhatunk biztosan, 
hogy a Drew körme alól begyűjtött DNS nem egyezik az országon kívüli 
adatbázisban talált egyetlenegy DNS-sel sem, beleértve az Egyesült 
Államokat is. 

– Úgy tudom, megállapították, hogy a Drew körme alatt talált mintából 
származó DNS egy europid férfié, vagyis fehér emberé – mondta Benton. 

– Igen – felelte a laborvezető. 
– Dr. Scarpetta, kérem, folytassa! – mondta Poma százados. 
– Kérhetném a huszonhatos számú, a boncolás során készült fotót? – 

szólt Scarpetta. – A külső vizsgálatok után készült felvételről van szó. Egy 
közeli kép a sebekről. 

A képek betöltöttek a képernyőt. Két sötétvörös, egyenetlen szélű kráter 
látszott. Scarpetta a lézerrel mutogatta a súlyos sebeket, ahol a jobb 
farpofának kellett volna lennie, meg egy másik területet, ahol a húst 
kivágták a jobb comb hátuljából. 

– Valami éles szerszámmal csinálták, valószínűleg fűrészes élű 
pengével, amely átvágta az izmokat, és felületesen megsértette a csontot is 
– közölte Scarpetta. – A sérülések a halál beállta után keletkeztek, mivel 
nem található nyoma annak, hogy a szövetek reagáltak volna a sérülésekre. 
Más szóval a sebek sárgás színűek. 

– Akkor az, hogy a csonkítás a halál beállta után következett be, azt 
jelenti, hogy nem kínozták meg, legalábbis vágásokkal nem – tette hozzá 
Benton. 

– De akkor mivel magyarázza? Ha nem kínzás volt? – kérdezte Poma 
százados Bentontól. A két férfi úgy bámult egymásra, mint két állat, akik 
természetes ellenségei egymásnak. – Mi másért követne el valaki ilyen 
szadisztikus dolgot, és csúfítana el egy másik emberi lényt ilyen sebekkel? 



Mondja meg, dr. Wesley, látott már munkája során valaha ilyesmit? Főleg, 
amikor híres profilozó volt az FBI-nál? 

– Nem – felelte Benton röviden, támadásnak véve azt, hogy a másik 
felemlegette korábbi pályafutását az FBI-nál. – Már rengeteg csonkítást 
láttam, de ilyesmit soha. Főleg olyat nem, amit a szemével tett. 

– Eltávolította a szemgolyókat, aztán megtöltötte a szemgödröket 
homokkal. Azután lezárta a szemhéjakat ragasztóval. 

Scarpetta mutogatott a lézerpálcával, miközben beszélt, Bentonon pedig 
újra végigfutott a hideg. Ezzel az üggyel kapcsolatosan mindenbe 
beleborzongott, minden megrendítette és megbénította. 

Mit akar mindez jelképezni? Nem mintha nem találkozott volna 
olyasmivel, hogy valaki kiveszi a holttest szemét. De amit Poma százados 
sugallt, az ennél sokkal messzebbre mutatott. 

– Talán már hallottak az ókori görögök sportból űzött pankrációjáról – 
mondta Poma százados. – Ennek során bármiféle eszköz megengedhető 
volt, hogy legyőzzék az ellenfelet. Nem volt szokatlan, ha kivájták az 
ellenfél szemét, vagy leszúrták, vagy megfojtották a másikat. Drew szemét 
is kivájták, és őt is megfojtották. 

A carabinierik főparancsnoka a tolmácson keresztül kérdezte Bentontól: 
– Akkor talán van valami összefüggés az ügy és a pankráció között? 

Hogy ez járt a gyilkos fejében, amikor kivájta a lány szemét, és 
megfojtotta? 

– Nem hinném – felelte Benton. 
– Akkor mi a magyarázat? – kérdezte a parancsnok, aki Poma 

századoshoz hasonlóan ragyogó egyenruhát viselt, csak az övén több volt 
az ezüst és a dísz a kézelőkön és a magas galléron. 

– Sokkal személyesebb az oka – felelte Benton. 
– Talán a hírekből szedte az ötletet – mondta a parancsnok. – Kínzások, 

halálosztagok Irakban, amik arra szakosodtak, hogy kivájják a szemeket és 
megfojtsák az embereket. 

– Csak feltételezem, hogy amit a gyilkos tett, az a saját lelkének 
kivetülése. Vagy más szavakkal, nem hinném, hogy amit a lánnyal tett, az 
utalás lenne bármire, ami akár csak kismértékben is nyilvánvaló. A lány 
sebein keresztül a gyilkos lelkivilágára láthatunk – mondta Benton. 

– Mindez csak spekuláció – felelte Poma. 
– Pszichológiai megérzés, aminek alapja az a sokéves tapasztalat, amit 

az erőszakos bűnügyek felderítése során szereztem – vágott vissza Benton. 
– Kérem, megkaphatnánk azt a boncolás során készült fotót, amely a 

test belső vizsgálata előtt készült? – kérdezte Scarpetta. – A nyakáról 



készült közeli felvételt. – Megnézte az emelvényen lévő listát: – A húszas 
számút. 

A háromdimenziós kép betöltötte a képernyőt. Drew teste a 
rozsdamentes acél boncasztalon feküdt, a bőre és a haja nedves volt a 
lemosástól. 

– Ha megnézik ezt itt – közölte Scarpetta, és a lézerrel a nyakra mutatott 
–, észrevehetnek egy vízszintes, fojtogatásra utaló nyomot. – A pötty 
végighaladt a nyak elülső részén. De mielőtt Scarpetta folytatni tudta 
volna, félbeszakította a római turizmusért felelős nagyfőnök. 

– Utána távolította el a szemeket. A halál beállta után – mondta. – És 
nem akkor, amikor még élt. Ez fontos. 

– Igen – felelte Scarpetta. – Azokban a jelentésekben, amelyeket 
olvastam, az áll, hogy csak a bokán, a kötözés következtében létrejött 
sérülések keletkeztek a lány halála előtt. Kérem a kipreparált nyakról 
készült képet, a harmincnyolcas számút! 

Scarpetta várt, majd megjelent a kép. Egy vágóasztalon volt látható a 
gége és a környező szövetek, amin bevérzések látszottak. És a nyelv. 

– A lágyszövetben és az alatta lévő izmokban lévő, a fojtogatás miatt 
bekövetkező zúzódások és a megrepedt nyelvcsont egyértelműen arra utal, 
hogy a sérülések még a lány életében következtek be – mutatott rá 
Scarpetta. 

– Pontszerű bevérzések a szemben? 
– Nem tudjuk, hogy voltak-e a kötőhártyán pontszerű bevérzések – 

közölte Scarpetta. – Hiányoznak a szemek. De a jelentések utalnak rá, 
hogy a szemhéjakon és az arcon találtak ilyen jellegű bevérzéseket. 

– Mit csinált a gyilkos a szemekkel? Találkozott már ilyesmivel a 
praxisa során? 

– Már láttam olyan áldozatokat, akiknek kivájták a szemét. De soha 
nem láttam, és nem hallottam olyan gyilkosról, aki megtöltötte volna a 
szemgödröket homokkal, aztán lepecsételte a szemhéjakat, ebben az 
esetben ragasztóval, ami a jelentés szerint ciánakrilát volt. 

– Szuperragasztó – tette hozzá Poma százados. 
– Engem nagyon érdekelne a homok – mondta Scarpetta. – Úgy tűnik, 

arrafelé nem fordul elő. Ami még fontosabb, az EDX-es pásztázó 
elektronmikroszkóp olyan nyomokat talált, amelyek lőpornyomra 
emlékeztetnek. Ólom, antimon és bárium keverékét találták benne. 

– Azaz biztosan nem a helyi tengerpartról származik – mondta Poma 
százados. – Hacsak nem lőtte le egymást ott egy csomó ember, csak mi 
nem tudunk róla. 



Nevetés harsant. 
– Az Ostiából származó homokban lenne bazalt – mondta Scarpetta –, 

és más, a vulkáni tevékenységből származó anyag. Úgy tudom, a testben 
talált homoknak és az Ostia környékéről származó homoknak is megvan az 
elemzése. 

Papírzörgés hallatszott a teremben. Kis lámpácskák gyúltak. 
– Mindkettőt Raman-spektroszkóppal vizsgálták, nyolc milliwattos 

vöröslézert használva. Ahogy önök is láthatják, a helyi, ostiai partokról 
származó homok és a Drew Martin szemgödrébe töltött homok teljesen 
más összetételű. A pásztázó elektronmikroszkóppal meg tudjuk vizsgálni a 
homok morfológiáját, és a visszaverődő elektronokról készült felvételek 
kimutatták a szóban forgó lőporrészecskéket. 

– Az ostiai partszakasz nagyon népszerű a turisták körében – mondta 
Poma százados. – De az évnek ebben a szakában nem annyira. A helyiek 
és a turisták általában kivárják, hogy melegebb legyen. A május végét vagy 
a júniust. Aztán, főleg Rómából, odaözönlik a nép, hiszen talán ha 
harminc-negyven percet kell autózni, hogy odaérjenek. De ez nem nekem 
való – tette még hozzá. Mintha valaki is kérdezte volna, hogy milyen 
személyes érzéseket táplál az ostiai partok iránt. – Én undorodom az ottani 
fekete homoktól, és soha nem mennék be a vízbe. 

– Szerintem most az a fontos, hogy honnan származik a homok. Ez az 
egész eléggé rejtélyes – mondta Benton. Késő délutánra járt, és mindenki 
eléggé türelmetlen volt. – Az, hogy miféle a homok, hogy egy bizonyos 
fajta, bizonyára jelentett valamit a gyilkos számára, és esetleg 
megtudhatjuk belőle, hogy hol ölték meg a lányt, vagy azt, hogy a gyilkos 
hol szeret időzni. 

– Igen, igen – mondta Poma százados csipetnyi arroganciával a 
hangjában. – De a szemek, meg ezek a szörnyű sebek is jelentenek valamit 
a gyilkosnak. Szerencsére ezek a részletek nem kerültek nyilvánosságra. 
Sikerült eltitkolnunk őket az újságírók elől. Így, ha előfordulna még egy 
hasonló gyilkosság, biztosak lehetünk benne, hogy nem egy utánzóval van 
dolgunk. 



Második fejezet 
 
 
Mind a hárman a Tullio nevű népszerű, szürke mészkő homlokzatú, 
gyertyafényes trattoriában ültek. Az étterem közel volt a színházakhoz, 
rövid sétára a Spanyol lépcsőtől. 

A gyertyafényes asztalok sápadtarany színű terítővel voltak letakarva, 
és mögöttük a sötét színű fával burkolt falak mélyedéseiben különféle 
borospalackok sorakoztak. Néhány falon rusztikus olasz akvarellek lógtak. 
Csend volt, kivéve az egyik asztalt, ahol részeg amerikaiak tanyáztak. 
Teljesen megfeledkeztek mindenről, belemerültek a mulatozásba, csakúgy, 
mint a bézs zakót és fekete nyakkendőt viselő pincér. Senki nem figyelte, 
hogy Benton, Scarpetta és Poma százados miről beszélgetnek. 

Ha valaki hallótávolságba ért, akkor másra terelték a szót, valami 
teljesen semleges dologra, és visszadugdosták a fényképeket és a 
jelentéseket a dossziékba. 

Scarpetta egy 1996-os Biondi Santi Brunellót kortyolgatott. Nagyon 
drága bor volt, de nem ezt választotta volna, ha megkérdezik, és általában 
megkérdezték. Úgy tette vissza az asztalra a poharat, hogy le sem vette a 
szemét a fotóról, ami a pármai sonka és dinnye mellett hevert. Az előétel 
után grillen sült tengeri süllőt fog enni, azután babot olívaolajjal. 
Desszertnek talán málnát fog kérni, hacsak Benton szörnyű viselkedése el 
nem veszi az étvágyát. És lehet, hogy így lesz. 

– Megkockáztatom, bár lehet, hogy együgyűen fog hangzani – mondta 
csendesen Scarpetta –, de végig olyan érzésem van, hogy nem veszünk 
észre valami nagyon fontosat. – Mutatóujjával a Drew Martinról a 
helyszínen készült fotót kocogtatta. 

– Tehát nem bánja, ha valamit újra meg újra megvitatunk – mondta 
Poma százados, most már nyíltan flörtölve. – Látja? A finom ételtől és a jó 
bortól máris barátságosabbak vagyunk egymással. – Ugyanúgy 
megkocogtatta a fejét, ahogy Scarpetta a fotót. 

Scarpetta elmerengett, ahogy akkor szokta, amikor céltalanul indult 
valahová. 

– Valami olyasmit, ami ott van az orrunk előtt, mégse látjuk, nem csak 
mi, mások sem – folytatta. – Néha csak azért nem látunk meg valamit, 
mert, úgy mondják, annyira nyilvánvaló. Mi lehet az? Mit akar nekünk 
mondani? 



– Rendben, nézzük azt a nyilvánvaló dolgot! – mondta Benton. 
Scarpetta ritkán látta ennyire nyíltan ellenségesnek és zárkózottnak. Nem is 
próbálta elrejteni megvetését Poma százados iránt, aki most kifogástalan, 
hajszálcsíkos öltönyt viselt. A gyertyák fénye megcsillant aranyszínű 
mandzsettagombjain, amelyekbe a carabinierik emblémája volt belevésve. 

– Igen, a nyilvánvalót. A meztelen test minden egyes 
négyzetcentiméterét, még mielőtt bárki is hozzányúlt volna. Abban az 
állapotában kell megvizsgálnunk. Érintetlen állapotban. Pontosan úgy, 
ahogy a gyilkos hagyta – mondta Poma százados, és a szemét le sem vette 
Scarpettáról. – Nem semmi, ahogy otthagyta, nem? Mielőtt elfelejteném, 
igyunk arra, hogy utoljára vagyunk így együtt Rómában. Legalábbis egy 
időre. Erre innunk kell! 

Nem tűnt helyénvalónak, hogy úgy emeljék poharukat valamire, hogy 
egy halott lány figyeli őket, meztelen, összekaszabolt teste bizonyos 
értelemben ott hever előttük az asztalon. 

– És igyunk az FBI-ra! – tette még hozzá Poma százados. – Arra, hogy 
olyan eltökélten szeretnék ezt az egészet terrorista akciónak feltüntetni. A 
könnyű préda, egy amerikai teniszcsillag. 

– Már az erre való célozgatás is időpocsékolás – mondta Benton, és 
felemelte a poharát, nem azért, hogy valamire emelje a poharát, hanem 
hogy igyon. 

– Akkor közölje a kormányával, hogy hagyja abba az erre való 
célozgatást! – felelte Poma százados. – Nyíltan kimondom, hiszen magunk 
közt vagyunk. A maguk kormánya a színfalak mögül terjeszti a 
propagandát, és erről az egészről azért nem tárgyaltunk még eddig, mert 
mi, olaszok nevetségesnek tartjuk az egészet. Még hogy a terrorizmus nem 
lehet felelős a dologért! Hogy állíthatja ezt az FBI? Marhaság. 

– Az FBI most nem ül itt. Mi ülünk itt. És mi nem vagyunk az FBI. 
Különben is elegem van az állandó célozgatásaiból az FBI-ra – felelte 
Benton. 

– De hát maga a pályafutása nagy részét ott töltötte. Egészen addig, míg 
fel nem mondott, és el nem tűnt szem elől, mintha meghalt volna. Nem 
tudom, mi okból. 

– Ha ennek az egésznek lenne valami köze a terrorizmushoz, akkor 
valaki mostanra már jelentkezett volna a követeléseivel – szólt Benton. – 
És jobban szeretném, ha nem említené többé sem az FBI-t, sem a 
személyes dolgaimat. 

– Kielégíthetetlen az étvágyuk a hírnév iránt. Az önök országa jelenleg 
mindenkit halálra akar ijeszteni, és világuralomra tör – mondta Poma 



százados, miközben újratöltötte a poharaikat. – Az önök FBI-a kikérdezte a 
szemtanúkat itt, Rómában, átlépett az Interpolon, pedig velük együtt 
kellene dolgozniuk, megvan az itteni képviseletük. Ideküldik azokat az 
idiótáikat Washingtonból, akik egyáltalán nem ismernek bennünket, még 
azt sem tudják, hogyan kell egy összetettebb gyilkossági ügyet... 

Benton félbeszakította. 
– Poma százados, mostanra tisztában kellene lennie azzal, hogy a belső 

politikai és igazságszolgáltatási csatározások a legrosszabb velejárói a 
dolgoknak. 

– Kérem, szólítson Ottónak. Ahogy a barátaim teszik. – Poma százados 
közelebb húzta Scarpettához a székét. Vele együtt kölnijének szaga is 
közelebb került hozzá. Aztán megigazította a gyertyát, majd undorral 
pillantott a részeg, otromba amerikaiak felé, és megjegyezte: – Próbáljuk 
megszeretni magukat. 

– Ne próbálja! – felelte Benton. – Más sem teszi. 
– Soha nem értettem, hogy maguk, amerikaiak miért olyan hangosak. 
– Mert nem figyelünk oda rendesen – felelte Scarpetta. – Ezért 

választottuk meg George Busht is. 
Poma százados felvette a tányérja melletti fotót, és úgy nézegette, 

mintha korábban soha nem látta volna. 
– Nézem, és csak a szemmel láthatót, a nyilvánvalót látom – közölte. 
Benton figyelte, hogy azok ketten milyen közel ülnek egymáshoz, a 

férfi jóvágású arca olyan volt, akár a gránit. 
– Jobb, ha feltételezzük, hogy semmi sem nyilvánvaló. Ez csak egy szó 

– mondta Scarpetta, miközben kicsúsztatott még néhány fényképet egy 
borítékból –, és csak az egyén személyes vonatkozásaira utal. És lehet, 
hogy az enyémek teljesen mások, mint a magáé. 

– Úgy vélem, erre kellőképpen rá is mutatott a rendőrségi 
főhadiszálláson – felelte a százados, miközben Benton csak bámult rá. 

Scarpetta ránézett Bentonra, amivel jelezni próbálta, tudja, a férfi mire 
gondol, és hogy teljesen felesleges aggódnia. Semmi oka nem volt arra, 
hogy féltékeny legyen. Ő semmit nem tett, hogy bátorítsa Poma százados 
közeledését. 

– Szemmel láthatót. Nos, miért nem nézzük meg egy kicsit közelebbről 
a lány ujjait? – kérdezte Benton, aki alig nyúlt a vízibivaly-tejből készült 
mozzarellájához, viszont már a harmadik pohár borát itta. 

– Ez jó ötlet – mondta Scarpetta, és elkezdte tanulmányozni a lányról 
készült fotókat, például a csupasz lábfejeiről készült közelképet. – Szépen 
ki vannak manikűrözve. A körmöket nemrégen festették, ami alátámasztja, 



hogy pedikűrösnél volt, mielőtt eljött New Yorkból. – Scarpetta felsorolt 
mindent, amit eddig megtudtak. 

– Számít ez valamit? – Poma százados egy fotót nézegetve olyan közel 
hajolt Scarpettához, hogy a karja hozzáért az övéhez, a nő érezte a belőle 
áradó hőt és illatot. – Nem hinném. Azt hiszem, sokkal fontosabb, hogy 
mit viselt. Fekete farmert, fehér selyemblúzt és fekete, selyemmel bélelt 
bőrdzsekit, valamint fekete bugyit meg melltartót. – Elhallgatott. – 
Érdekes, hogy a testén nem találtunk ezekből származó rostszálakat, csak a 
lepedőből valókat. 

– Még nem tudjuk biztosan, hogy lepedő volt-e – emlékeztette éles 
hangon Benton. 

– A ruháját, az óráját, a nyakláncát, bőrből készült karkötőit és a 
fülbevalóit nem találták meg. Tehát a gyilkos magával vitte ezeket – 
mondta Poma százados Scarpettának. – De miért? Talán megtartotta őket 
emlékbe. De beszéljünk a pedikűrről, mivel fontosnak tartják. Drew nem 
sokkal azután, hogy New Yorkba érkezett, elment a Central Park déli 
részén lévő gyógyfürdőbe. Erről mindent tudunk, hála Drew 
hitelkártyájának, illetve az apja hitelkártyájának. Nekem azt mondták, 
hogy nagyon elnéző volt vele szemben. 

– Azt hiszem, joggal állíthatjuk, hogy elkényeztették – mondta Benton. 
– Szerintem óvatosan kellene bánnunk az ilyen szavakkal – mondta 

Scarpetta. – Megdolgozott a pénzéért, napi hat órát gyakorolt, keményen 
edzett. Nemrégiben megnyerte a Family Circle Cup teniszbajnokságot, és 
joggal hitték, hogy meg fog nyerni más... 

– Maga ott él, ugye? – vágott a szavába Poma százados. – 
Charlestonban, Dél-Karolinában, ahol a Family Circle Cup meccseket 
játsszák. Hát nem fura, hogy aznap éjjel odarepült New Yorkba, és onnan 
ide? Ezért. – Ujjával a képekre mutatott. 

– Csak azt akarom mondani, hogy pénzen nem lehet bajnoki címeket 
vásárolni, és az elkényeztetett emberek általában nem játszanak olyan nagy 
szenvedéllyel, mint ő – mondta Scarpetta. 

Benton így szólt: 
– Az apja elkényeztette, de szülőként már nem nagyon foglalkozott 

vele. Ugyanez volt a helyzet az anyjával is. 
– Igen, igen – értett vele egyet Poma százados. – Melyik szülő engedi 

meg a tizenhat éves lányának, hogy két tizennyolc éves barátjával utazzon 
külföldre? Főleg, ha elég szeszélyes mostanában? Lelkileg egyszer fent 
van, másszor lent. 



– Ha az ember gyereke elkezd nehezen kezelhető lenni, könnyebb 
dolog, ha beadjuk a derekunkat, nem ellenkezünk vele – mondta Scarpetta, 
és az unokahúgára, Lucyre gondolt. Amikor Lucy még gyerek volt, 
istenem, de sokat veszekedtek! – Na és mi a helyzet az edzőjével? Tudunk 
valamit a kettejük kapcsolatáról? 

– Gianni Lupanónak hívják. Beszéltem vele, azt mondta, tudta, hogy a 
lány idejön, és nem nagyon örült neki, mert lesz néhány nagyobb 
bajnokság az elkövetkező néhány hónapban, például a wimbledoni. Nem 
volt túl segítőkész, úgy tűnt, nagyon dühös a lányra. 

– A jövő hónapban pedig itt, Rómában lesz az olasz bajnokság – 
jegyezte meg Scarpetta, furcsállva, hogy a százados nem említette. 

– Igen, persze. Edzenie kellett volna, nem a haverjaival szórakozni. Én 
nem nagyon nézek teniszt. 

– Hol volt az edző akkor, amikor a lányt megölték? – kérdezte 
Scarpetta. 

– New Yorkban. Leellenőriztük a hotelt, ahol megszállt, és be volt 
jelentkezve abban az időben. És ő is megerősítette, hogy a lánynak 
hangulatváltozásai voltak mostanában. Egyik nap le volt törve, másik nap 
fel volt dobva. Nagyon makacs volt, nehezen kezelhető és 
kiszámíthatatlan. Az edző nem tudta, meddig lesz képes még együtt 
dolgozni a lánnyal. Azt mondta, jobb dolga is van, mint hogy a 
viselkedésével bajlódjon. 

– Jó lenne tudni, hogy előfordult-e ilyesféle hangulatingadozás a 
családjában – jegyezte meg Benton. – Feltételezem, nem kérdezett rá. 

– Nem. Sajnálom, hogy nem voltam elég körültekintő, hogy gondoljak 
erre! 

– Nagy hasznunkra lenne, ha tudnánk, volt-e valami pszichiátriai 
betegsége, amit a családja eltitkolt. 

– Ismeretes, hogy táplálkozási zavarai voltak – mondta Scarpetta. – 
Teljesen nyíltan beszélt róla. 

– A hangulatváltozásairól nem tett említést? A szülei sem? – Benton 
továbbra is kihallgatásszerűen, hűvösen tette fel a kérdéseit Poma 
századosnak. 

– Csak a szokásos hangulatingadozásokról. Mint amilyenek a 
tinédzsereknek lenni szoktak. 

– Vannak gyerekei? – kérdezte Benton, és a bora után nyúlt. 
– Tudomásom szerint nincsenek. 



– Mi nem stimmel? – kérdezte Scarpetta. – Valami nem volt rendben 
Drew körül, olyasmi, amiről senki nem beszél. Pedig az orrunk előtt van? 
A viselkedéséről tudunk. Arról is, hogy ivott. De mégis, mi történt? 

– A charlestoni bajnokság – mondta Poma százados Scarpettának. – 
Ahol az ön magánpraxisa van. Hogy is hívják? Lowcountry? Mit is jelent? 
Mélyföldet? – Lassan körbelötykölte a bort a poharában. 

– Szinte a tengerszinttel egy magasságban van. Szó szerint alacsony 
vidék. 

– A helyi rendőrséget nem érdekli az ügy? Pedig két nappal a 
meggyilkolása előtt ott játszott a bajnokságon. 

– Igen, valóban furcsa... – kezdte Scarpetta. 
– A charlestoni rendőrségnek semmi köze az ügyhöz – szólt közbe 

Benton. – Nem az ő hatáskörük. 
Scarpetta szúrósan nézett rá, a százados pedig mindkettőjüket jól 

megnézte. Egész nap figyelte, milyen feszültség van közöttük. 
– Az még soha nem akadályozott meg senkit abban, hogy megvillantsa 

a jelvényét, és beleüsse az orrát a dolgokba – jegyezte meg Poma százados. 
– Ha megint az FBI-ra céloz, akkor a dolog talált. Ha megint arra, hogy 

korábban én is FBI-ügynök voltam, akkor is. De ha dr. Scarpettára és rám 
céloz, bennünket maguk hívtak. Nem csak úgy feltűntünk a nagy 
semmiből, Otto. Arra kért, hogy így szólítsuk. 

– Én vagyok az oka, vagy ez nem jó? – A százados felemelte borral teli 
poharát, és úgy nézegette, mintha valami hibátlan gyémánt volna. 

Benton is felemelte a poharát. Scarpetta többet tudott nála az olasz 
borokról, de ma este a férfinak nagyon fontos volt, hogy bizonyíthassa 
fölényét, mintha ötven fokot zuhant volna a képzeletbeli evolúciós létrán. 
Miközben a fotókat nézegették, Scarpetta érezte, hogy Poma százados 
érdeklődik iránta. Hálásak voltak, hogy a pincérnek nem nagyon 
akaródzott a közelükbe jönni. Lefoglalta a hangos amerikaiak asztala. 

– Itt egy közeli kép a lábáról – mondta Scarpetta. – A bokái körül 
horzsolások látszanak. 

– Friss horzsolások – tette hozzá Poma százados. – Lehet, hogy annál 
fogva ragadta meg. 

– Lehet. Nem kötélnyomok. 
Scarpetta jobban szerette volna, ha Poma százados nem ülne ilyen közel 

hozzá, de semmi hely nem maradt ahhoz, hogy arrébb húzódjon, hacsak 
neki nem löki a székét a falnak. Arra gondolt, bárcsak ne érne hozzá a férfi 
minden egyes alkalommal, amikor a képekért nyúl. 



– Nemrég szőrtelenítette a lábát – folytatta. – Talán a halála előtt 
huszonnégy órával lehetett. Szinte sehol nem nőtt még ki. Fontos volt neki, 
hogyan néz ki, még akkor is, amikor csak a barátaival volt. Ez lehet, hogy 
fontos. Találkozni akart valakivel? 

– Hát persze. Három fiatal nő fiatalembereket keres – mondta Poma 
százados. 

Scarpetta figyelte, ahogy Benton int a pincérnek, hogy hozzon még egy 
üveg bort. 

– Drew híres volt. Elmondták nekem, hogy nagyon óvatos volt az 
idegenekkel, nem szerette, ha háborgatják. 

– Nem nagyon értem, miért ivott – jegyezte meg Benton. 
– Ha rendszeresen ivott volna, tényleg nem lenne érthető – mondta 

Scarpetta. – Nézd meg ezeket a fényképeket! Lehet látni, milyen 
kiemelkedően jó kondícióban volt, szálkás, remek izmai voltak. Ha 
rendszeresen sokat ivott volna, akkor sem tarthatott régóta, a nemrégiben 
elért sikerei is erre utalnak. Megint csak azt mondom, valami történhetett 
vele mostanában. Esetleg valami érzelmi válság. 

– Depresszió. Labilis lélekállapot. Alkohol. Ez mind-mind még 
sebezhetővé tette a ragadozó szemében. 

– Szerintem is ez történt – szólalt meg Poma százados. – Véletlenszerű 
volt. Könnyű célpont. Egyedül volt a Piazza di Spagnán, ahol találkozott az 
aranyra festett pantomimossal.  
 
 
Az aranyra festett pantomimos úgy tett, mint többi hasonszőrű társa. Drew 
odadobott neki egy érmét a csészébe, és az alak mozdult egyet, Drew nagy 
örömére. 

Drew nem akart a barátnőivel menni. Az utolsó dolog, amit mondott 
nekik, az volt: az aranyfesték alatt nagyon jóképű olasz fickó van. 

Az utolsó, amit a barátnői mondtak neki, az volt: miért vagy olyan 
biztos benne, hogy olasz? 

Jogos volt a megjegyzés, hiszen a pantomimosok nem beszélnek. 
Drew mondta a barátnőinek, hogy menjenek csak tovább, nézzék meg a 

boltokat a Via dei Condottin, és megígérte nekik, hogy majd újra találkozik 
velük a Piazza Navonán, a Négy folyó kútjánál, ahol aztán csak vártak és 
vártak. Elmondták Poma századosnak, hogy megkóstolták az ingyen 
osztogatott, tojásból, cukorból és keményítőből készült ropogós süteményt, 
és vihogtak, amikor az olasz fiúk rágógumival dobálták őket, azt akarva, 
hogy vegyenek egyet. Ám ehelyett Drew barátai inkább csináltattak egy 



hamis tetoválást, és rávették az utcazenészeket, hogy játsszanak amerikai 
zenét a nádfuvolájukon. Bevallották, hogy kissé becsíptek az ebédnél, és 
ostobán viselkedtek. 

Azt is elmondták, hogy Drew is „berúgott egy kicsit”, és elmesélték, 
hogy a lány csinos volt, de nem hitte el magáról. Azt hitte, az emberek 
azért bámulják meg, mert felismerték, pedig legtöbbször azért történt, mert 
jól nézett ki. 

– Azok, akik nem szoktak teniszt nézni, általában nem ismerték fel – 
mondta Drew egyik barátnője Poma századosnak. – Nem volt vele 
tisztában, hogy milyen szép. 

Poma századosnak be nem állt a szája az első fogás alatt, Benton pedig 
leginkább csak ivott, Scarpetta meg tudta, hogy a férfi mire gondol – arra, 
hogy neki ki kellene térnie a százados flörtölése elől, valahogy ki kellene 
kerülni a hatósugarából. Az igazság az, hogy ehhez fel kellene állnia az 
asztaltól, de lehet, hogy magát az éttermet is ott kellene hagynia. Benton 
úgy vélte, hogy a százados marhaságokat beszél, mert ellentmondott a 
józan észnek, hogy egy törvényszéki orvos kérdezze ki a szemtanúkat, 
mintha ő volna az ügyvezető nyomozója, és a százados soha nem említette 
senki más nevét, aki benne volna a nyomozásban. De Benton elfeledkezett 
arról, hogy Poma százados a római Sherlock Holmes, vagy inkább az volt a 
helyzet, hogy a gyomra nem igazán vette be, nem nagyon tudta elviselni, 
annyira féltékeny volt rá. 

Scarpetta jegyzeteket készített, miközben a százados részletesen 
elmesélte, hogyan kérdezte ki az aranyra festett pantomimost, akinek úgy 
tűnt, biztos alibije van. Még sokáig azután is mozdulatlan számát adta elő 
egy helyben, a Spanyol lépcső lábánál, hogy Drew barátnői visszatértek, a 
lányt keresve. Állítólag halványan emlékezett a lányra, de fogalma sem 
volt, ki is lehetett valójában, neki részegnek tűnt, és hamar el is ment. Egy 
szó mint száz, nem nagyon figyelt a lányra. Ő pantomimos. Állandóan úgy 
is viselkedik. Amikor pedig nem ezzel foglalkozik, akkor ajtónálló a 
Hassler Hotelben, ahol Scarpetta és Benton is megszálltak. Rómában a 
Spanyol lépcső tetején lévő Hassler volt az egyik legjobb hotel, és Benton 
valami okból ragaszkodott hozzá, hogy a legfelső emeleten lévő 
lakosztályban szálljanak meg, amit még nem magyarázott meg. 

Scarpetta alig nyúlt a halhoz. Továbbra is a fényképeket nézegette, 
mintha először látná őket. Nem szólt bele Benton és Poma százados 
vitájába arról, hogy bizonyos gyilkosok miért rendezik el furcsa módon a 
holttesteket. Nem szólt semmit arra, amikor Benton azt mondta, hogy 
ezeket a szexuális ragadozókat mennyire felvillanyozzák az újságok 



szalagcímei, vagy talán még jobban az, ha ott ólálkodhatnak a tömegben, 
figyelve a testek megtalálásának drámai pillanatát és az azt követő pánikot. 
Scarpetta inkább Drew meztelen, megcsonkított holttestét tanulmányozta, 
ahogy oldalra volt fordulva, a két lába szorosan összezárva, a térdek és a 
könyökök behajlítva, a két kézfeje pedig az álla alatt. 

Mintha csak aludt volna. 
– Nem vagyok biztos benne, hogy ez a megvetés jele – mondta. 
Benton és Poma százados azonnal abbahagyták a beszélgetést. 
– Ha megnézed ezt itt – mondta Scarpetta, és Benton felé csúsztatta az 

egyik fotót –, és nem feltételezed a szokásos módon azt, hogy az volt a 
célja, hogy szexuálisan megalázza az áldozatot, akkor észreveheted, hogy 
ez itt valami más. És nem is a vallásról szól. Ez nem az imádkozó Szent 
Ágnes. De fontos, hogy hogyan rendezték el a testet. – Scarpetta kimondta 
a gondolatait, ahogy egymás után felötlöttek benne. – Szinte mintha lenne 
az egészben valami gyengédség. 

– Gyengédség? Ugye csak viccel?– kérdezte Poma százados. 
– Olyan, mintha aludna – felelte Scarpetta. – Nem úgy tűnik, mintha 

úgy rendezték volna el, hogy szexuálisan megalázzák... akkor az áldozat a 
hátán fekszik, a karja és a lába szétvetve satöbbi. Minél többet nézem, 
annál inkább így gondolom. 

– Talán igazad van – mondta Benton felvéve a képet. 
– De teljesen meztelen, hogy mindenki láthassa! – vetette ellen Poma 

százados. 
– Nézze meg jól, milyen helyzetben van. Persze lehet, hogy tévedek, 

csak próbálok nyílt maradni más értelmezések előtt is, félretenni az 
előítéleteimet, az előfeltételezéseimet, hogy ez a gyilkos tele van 
gyűlölettel. Csak van egy megérzésem. Ez csak ötlet, hogy lehet, 
másképpen van a dolog, talán azt akarta, hogy megtalálják a lányt, de nem 
állt szándékában szexuálisan megalázni – mondta Scarpetta. 

– Nem látják a megvetést? A dühöt? – Poma százados meglepődött, úgy 
tűnt, valóban hitetlenkedik. 

– Azt hiszem, erősnek érzi magát attól, amit tett. Szüksége volt arra, 
hogy megalázhassa a lányt. És lehet még sok olyan vágya, amit nem 
ismerhetünk – tette hozzá. – De persze ezzel nem azt akarom sugallni, 
hogy egyáltalán nincs a dologban szexuális indíték. És düh. Csak éppen 
nem gondolom, hogy ezek vezérlik. 

– Charleston nagyon szerencsés, hogy magáénak tudhatja önt – mondta 
Poma százados. 



– Én nem vagyok benne biztos, hogy Charleston érez ilyesfélét – felelte 
Scarpetta. – A helyi halottkém biztosan nem. 

A részeg amerikaiak egyre hangosabbak lettek. Benton figyelmét 
látszólag az kötötte le, amit ők beszéltek. 

– Egy ilyen szakértő, mint ön is. Ha én volnék a halottkém, biztosan 
nagy szerencsének tartanám. Ő pedig nem használja ki a maga tehetségét? 
– érdeklődött Poma százados, és újra Scarpettához dörgölőzött, miközben 
azért a fotóért nyúlt, amit újra meg akart nézni. 

– A Dél-karolinai Orvosi Egyetemre küldi az ügyeket, aminek korábban 
soha nem kellett versenyeznie egy magánpatológiával. Sem Charlestonban, 
sem másutt. Nekem olyan halottkémekkel van szerződésem, akik kívül 
esnek az ő fennhatóságán, ahol egyáltalán nincs orvosszakértő és labor – 
magyarázta Scarpetta, miközben Bentonra figyelt. 

Az jelezte neki, hogy hallgasson bele abba, amit a részeg amerikaiak 
beszéltek. 

– ...nekem az a véleményem, ha ezt sem, azt sem hoznak 
nyilvánosságra, ott bűzlik valami – jelentette ki egyikük. 

– Miért akarná, hogy bárki is tudomást szerezzen róla? Nem hibáztatom. 
Olyan, mint Oprah vagy Anna Nicole Smith. Ha az emberek megtudják, 
hol vannak, azonnal odaözönlenek. 

– Milyen szörnyű! Képzeld el, hogy ott vagy a kórházban... 
– Vagy Anna Nicole Smith esetében a hullaházban. Vagy az átkozott 

föld alatt... 
– ...és tömegek özönlik el a járdát, a te nevedet kiabálva. 
– Aki könnyen leég, ne menjen a napra, én azt mondom. Ez az ára 

annak, ha gazdag vagy és híres. 
– Mi folyik ott? – kérdezte Bentont Scarpetta. 
– Úgy hallom, régi barátnőnknek, dr. Selfnek akadt egy kis problémája 

ma reggel, és egy darabig nem lesz adásban – felelte Benton. 
Poma százados megfordult, és a hangoskodó amerikaiak asztala felé 

fordult. 
– Ismerik azt a nőt? – kérdezte. 
– Már volt vele dolgunk – felelte Benton. – Főleg Kaynek. 
– Mintha olvastam volna valamit, amikor önöknek utánanéztem. Egy 

nagy port felverő, nagyon brutális, Floridában történt gyilkosság kapcsán, 
amin mind a ketten dolgoztak. 

– Örömmel hallom, hogy leinformált bennünket – jegyezte meg Benton. 
– Nagyon lelkiismeretes. 



– Csak hogy kissé megismerjem önöket, mielőtt megérkeznek – nézett 
mélyen Scarpetta szemébe Poma százados. – Egy nagyon csinos nő, akit 
ismerek, rendszeresen nézi dr. Self műsorát, és elmondta, hogy a múlt 
ősszel is nézte az egyik adást. Valami olyasmiről volt szó, hogy a 
teniszcsillag megnyert valami bajnokságot New Yorkban. Be kell, hogy 
valljam, nem nagyon érdekel a tenisz. 

– Az amerikai nyílt teniszbajnokság, a U. S. Open volt az – mondta 
Scarpetta. 

– Nem is tudtam, hogy Drew is szerepelt a műsorban – jegyezte meg 
Benton, és összevonta a szemöldökét, mintha nem hinne a másiknak. 

– Szerepelt. Leellenőriztem. Nagyon érdekes ez az egész. Hirtelen 
családi bajok szólították el dr. Selfet. Próbáltam kapcsolatba lépni vele, de 
eddig még nem válaszolt a megkereséseimre. Talán maga közbenjárhatna 
az érdekemben – kérte Scarpettától. 

– Nagyon kétlem, hogy menne vele valamire – felelte az. – Dr. Self 
gyűlöl engem. 
 
 
Visszasétáltak a Via Due Macellin a sötétben. 

Scarpetta elképzelte, ahogy Drew Martin is itt sétált, ezeken az utcákon. 
Vajon kivel találkozhatott? Hogyan nézett ki a fickó? Mennyi idős? Mit 
tett, hogy elnyerje a lány bizalmát? Találkoztak már korábban is? Nappal 
volt, rengeteg ember járt az utcán, de eddig még egyetlen szemtanút sem 
találtak, aki meggyőző információval szolgálhatott volna, aki, miután 
Drew otthagyta a pantomimost, látott volna egy a Drew személyleírására 
illő lányt. Hogy lehet ez? 

Ő volt az egyik leghíresebb sportoló a világon, és egyetlen ember sem 
ismerte fel Róma utcáin? 

– Ami történt, vajon véletlenszerűen történt? Mint ahogy a villám csap 
le valahová? Ez az a kérdés, aminek a megválaszolásához nem jutottunk 
közelebb – mondta Scarpetta, miközben Bentonnal a balzsamos éjszakában 
sétáltak, az árnyékuk rávetült az öreg kövekre. 

– Egyedül volt, be volt csípve, lehet, hogy el is tévedt valamelyik kihalt 
mellékutcában, és a férfi meglátta őt. És aztán? Felajánlotta neki, hogy 
megmutatja az utat, elvezeti oda, ahol összeszedheti magát? Vagy talán 
oda, ahol lakott? Vagy a kocsijához vitte? Ha így volt, akkor legalább egy 
kicsit beszélnie kellett angolul. Hogy lehet az, hogy senki nem látta a 
lányt? Egyetlen ember sem? 



Benton nem szólt semmit, a cipőjük talpa surrogott a járdán, az utcán 
emberek zajongtak éttermekből és bárokból kilépve, nagyon hangosak 
voltak, kismotorok és autók húztak el közel mellettük, majdnem elütve 
őket. 

– Drew nem beszélt olaszul, talán egy szót sem, legalábbis így tudjuk – 
tette hozzá Scarpetta. 

Feljöttek a csillagok, a hold a Casina Rosa felett függött. Ez az a 
stukkódíszes ház, ahol Keats meghalt huszonöt éves korában, 
tuberkulózisban. 

– Vagy lehet, hogy becserkészte – folytatta. – De az is lehet, hogy 
ismerte a lányt. Nem tudjuk, és valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni, 
hacsak a gyilkos le nem sújt még egyszer, és el nem kapják. Nem fogsz 
hozzám szólni, Benton? Vagy folytassam meglehetősen töredezett, 
terjengős monológomat? 

– Fogalmam sincs, mi az ördög folyik kettőtök között, csak nem így 
akarsz megbüntetni? – kérdezte Benton. 

– Kire gondolsz? 
– Arra az átkozott századosra. Ki másra? 
– A kérdésed első részére a válaszom az, hogy semmi, nevetséges vagy, 

ha másképpen gondolod, de erre majd visszatérünk. Engem inkább a 
mondatodnak az a része érdekelne, hogy meg akarlak büntetni. Mivel nem 
szokásom megbüntetni sem téged, sem senki mást. 

Elindultak a Spanyol lépcsőn, az erőfeszítést még jobban nehezítette, 
hogy meg voltak bántva, és kissé sokat ittak. Körülöttük egymásba 
gabalyodott szerelmespárok, fiatalok viháncoltak, hangoskodtak, nem is 
figyelve rájuk. Messze, a távolban, vagy másfél kilométerre felfelé a 
Hassler Hotel kivilágítva, hatalmas palotaként magasodott a város fölé. 

– Egyvalami teljesen hiányzik belőlem – folytatta Scarpetta. – Az, hogy 
képes legyek valakit megbüntetni. Az rendben, hogy megvédem magam és 
másokat, de hogy büntessek? Olyanokat főleg nem, akik számomra 
fontosak. Soha nem lennék képes – teljesen kifogyott a szuszból – téged 
büntetni valamiért. 

– Ha másokkal is akarsz találkozni, ha más férfiak is érdekelnek, nem 
tehetek érte szemrehányást. De mondd meg! Csak ennyit kérek. És ne tedd 
közszemlére, mint ahogy ma is tetted egész nap. És este. Ne játssz 
kibaszott tiniként velem. 

– Közszemlére? Játszani? 
– Teljesen rád mászott – mondta Benton. 
– Én meg próbáltam elmászni előle, minél messzebbre húzódni. 



– Egész álló nap rajtad volt. Jobban már nem is tapadhatott volna rád. 
Bámult téged, előttem taperolt. 

– Benton... 
– Tisztában vagyok vele, hogy jóképű fickó, lehet, hogy... nos, 

vonzódsz hozzá. De én nem tűröm ezt el. Az orrom előtt. A fenébe is! 
– Benton... 
– Ugyanígy volt azzal a hogyishívjákkal is. Ott lenn, délen. Tudnom 

kellene valamiről? 
– Benton! 
Hallgatás. 
– Bolondokat beszélsz. Mióta világ a világ, nem kellett aggódnod 

amiatt, hogy megcsallak. Vagy kellett? Őszintén! 
Nem jött válasz, csak nehéz zihálásukat és a lépteik hangját lehetett 

hallani a köveken. 
– Őszintén! – ismételte meg Scarpetta. – Mert az egyetlen alkalom, 

amikor valaki mással voltam, az volt, amikor azt hittem, hogy... 
– ...meghaltam – fejezte be Benton. – Rendben. Azt mondták neked, 

hogy halott vagyok. Aztán egy perc múlva olyan fickó ágyában feküdtél, 
aki a fiad lehetett volna. 

– Ne csináld ezt! – Scarpettában kezdett gyűlni a düh. – Ne merészeld! 
A férfi hallgatott. 
Még így is, hogy egymagában megivott egy egész üveg bort, tisztában 

volt vele, nem kellene erőltetnie a témát, a megrendezett haláláét, amikor 
belekényszerült egy tanúvédelmi programba. Amibe belerángatta 
Scarpettát is. És tudta azt is, nem vádolhatja egyedül őt érzelmi 
kegyetlenséggel. 

– Sajnálom – mondta. 
– Mi bajod van igazából? – kérdezte a nő. – Úristen, ezek a lépcsők! 
– Azt hiszem, nem változtathatunk rajta. Amit mondtál a hullafoltokról 

és a hullamerevségről. Kész. Ennyi. El kell fogadnunk. 
– Nem fogom elfogadni, akármi is az. És amennyire én tudom, nincs az. 

A hullafoltok és a hullamerevség holtakon jelentkeznek. És mi nem 
vagyunk azok. Éppen most mondtad, hogy soha nem is voltál. 

Mindkettőjük kifogyott a lélegzetből. Scarpetta szíve erősen zakatolt. 
– Sajnálom. Tényleg – mondta Benton arra utalva, ami régebben történt, 

a megrendezett halálra és Scarpetta romba dőlt életére. 
– Túlontúl kitüntetett a figyelmével. Na és? Ugorjunk! 
Benton már hozzászokott ahhoz, hogy a férfiak kitüntetik a 

figyelmükkel Scarpettát, világéletében higgadtan fogadta, talán még 



szórakoztatta is a dolog, mert ismerte a nőt, és saját magát is, hogy milyen 
nagy hatással van másokra, és különben is, Scarpettának ugyanezt kellett 
elviselnie – a nőket, akik bámulták Bentont, nekidörgölőztek, 
szégyentelenül felkínálkozva a férfinak. 

– Kialakítottad az életedet Charlestonban – mondta Benton. – Nem 
látom, hogy felszámolnád. Nem hiszem, hogy megtetted. 

– Nem hiszed? – A lépcsők csak folytatódtak felfelé, az 
örökkévalóságig. 

– Tudván, hogy én Bostonban vagyok, és nem költözhetek délre. Akkor 
ez mit jelent? 

– Azt jelenti, hogy féltékeny vagy. Hogy azt mondod, „kibaszott”, pedig 
soha nem káromkodsz. Istenem! Gyűlölöm a lépcsőket. – Továbbra is alig 
kapott levegőt. – Semmi okod arra, hogy fenyegetve érezd magad. De nem 
is ez a baj. Mi van veled? 

– Túl sokat vártam. 
– Mit vártál, Benton? 
– Nem érdekes. 
– Dehogyisnem! 
Másztak a véget nem érő lépcsőkön, és nem szóltak többet, mert a 

kapcsolatuk olyan volt, hogy nem lehetett róla úgy beszélgetni, hogy 
közben az embernek kihagy a lélegzete. Scarpetta tisztában volt vele, hogy 
Benton azért mérges, mert fél. Úgy érzi, itt, Rómában erőtlen. Hogy 
tehetetlen, már ami a kapcsolatukat illeti, mert ő Massachusettsben van, 
ahová Scarpetta áldásával költözött, hogy a Harvardhoz tartozó McLean 
Kórházban törvényszéki pszichológusként dolgozhasson, amely állás túl jó 
volt ahhoz, hogy kihagyhassa a lehetőséget. 

– Mit képzeltünk? – kérdezte Scarpetta, amikor már elfogytak a lépcsők. 
Benton keze után nyúlt. – Gondolom, a szokásos módon idealisták voltunk. 
Adhatnál egy kis energiát, ha megfogod a kezem, már ha te is akarod. 
Tizenhét éve soha nem éltünk ugyanabban a városban, egy házban meg 
főleg nem. 

– Szerinted ezen nem változtathatunk? – Benton összekulcsolta az ujjait 
Scarpettaéval, közben vett egy mély lélegzetet. 

– Hogyan? 
– Titokban eljátszadoztam azzal a gondolattal, mi lenne, ha elköltöznél. 

A Harvardra jöhetnél, a MIT-re. A Tufts Egyetemre. Taníthatnál is egy 
orvostudományi intézetben, vagy lehetnél félállásban tanácsadó a 
McLeanben. Vagy jöhetnél Bostonba, az Orvosszakértői Hivatalba. A 
végén még akár főnök is lehetnél. 



– Soha nem akarnék újra ilyen életet magamnak – felelte Scarpetta. 
Besétáltak a hotel előcsarnokába, amit a nő csak „boldog békeidők”– 

nek hívott, mert az az időszak gyönyörű volt. De most megfeledkeztek a 
márványról, az antik szobrokról, a muranói üvegekről és a selymekről, 
mindenről és mindenkiről, még Romeóról is – tényleg ez volt a neve –, aki 
napközben aranyra festett pantomimos volt, a legtöbb éjszakán pedig 
ajtónálló, mostanában pedig meglehetősen csinos, de mogorva olasz 
fiatalember, akinek már elege volt a Drew Marton meggyilkolásával 
kapcsolatos kihallgatásokból. 

Romeo udvarias volt, de kerülte a tekintetüket, és – mint ahogy az egy 
pantomimoshoz illik – teljes némaságba burkolózott. 

– A legjobbat szeretném neked – mondta Benton. – És teljesen 
nyilvánvaló, hogy pontosan ezért nem álltam az utadba, amikor 
eldöntötted, hogy magánpraxist nyitsz Charlestonban, bár eléggé ki voltam 
miatta bukva. 

– Soha nem mondtad. 
– Most sem kellene. Amit tettél, helyesen tetted, tisztában vagyok ezzel. 

Évekig úgy érezted, hogy igazából nem tartozol sehová. Bizonyos 
értelemben hontalan voltál, és talán boldogtalan is, mióta elhagytad 
Richmondot, illetve mióta, bocs, hogy erre emlékeztetlek, elbocsátottak 
onnan. Az az átkozott, szemét kormányzó! Életednek ebben a szakaszában 
pontosan azt teszed, amit tenned kell. – Miközben beszálltak a liftbe, még 
így szólt: – De azt hiszem, már nem vagyok képes tovább elviselni. 

Scarpetta megpróbálta legyűrni magában a feltörekvő, leírhatatlanul 
szörnyű félelmet. 

– Mit akarsz ezzel mondani, Benton? Hogy adjuk fel? Ezt akarod 
mondani? 

– Lehet, hogy pont az ellentétét akarom mondani. 
– Lehet, hogy nem értem, mit akar ez jelenteni, különben pedig nem 

flörtöltem. – Kiszálltak az emeleten, ahol a szobájuk volt. – Nem 
szokásom. Csak veled. 

– Nem tudhatom, mit csinálsz, amikor nem vagyok ott. 
– De azt tudod, hogy mit nem teszek. 
Benton kinyitotta a felső emeleti lakosztályukba vezető ajtót. Gyönyörű, 

antik bútorok, fehér márvány és egy kövezett, zárt, belső udvar fogadta 
őket, ahová akár egy egész kis falu is elfért volna. A távolban az ősi város 
kirajzolódott az éjszakai égboltra. 

– Benton – szólalt meg Scarpetta. – Kérlek, ne veszekedjünk! Te holnap 
reggel visszarepülsz Bostonba, én meg Charlestonba. Ne lökjük el 



magunktól a másikat azért, mert talán úgy könnyebb elviselni a másik 
hiányát. 

Benton levette a kabátját. 
– Micsoda? Mérges vagy, mert végre találtam egy helyet, ahol 

letelepedhetnék, újra kezdhetem egy olyan helyen, ami jó nekem? – 
kérdezte Scarpetta. 

Benton egy székre hajította a kabátot. 
– Csak hogy méltányosak legyünk – mondta Scarpetta –, én vagyok az, 

akinek mindent elölről kellett kezdenie, a semmiből meg kell teremtenie 
valamit, fel kell vennie a telefonokat, ráadásul saját magamnak kell 
kitakarítani az átkozott hullaházat is. Én nem a Harvardon vagyok. Nincs 
többmilliós házam Beacon Hillen. Nekem csak Rose van, Marino meg 
olykor Lucy. Ennyi, úgyhogy néha az időm felét azzal töltöm, hogy 
felveszem a telefonokat. Kezelem a helyi médiát. Az ügyvédeket. A 
járványügyeseket. Van egy csoport, amelyik azt szeretné, ha én lennék az 
ünnepi szónokuk. A minap a Kereskedelmi Kamara hívott, hogy hányat 
akarok rendelni az átkozott címjegyzékükből. Mit képzelnek, hogy 
szeretnék benne lenni a cégjegyzékben, mintha valami ruhatisztító 
szalonom vagy ilyesmim lenne? 

– Miért? – kérdezte Benton. – Hiszen mindig Rose intézte a 
telefonjaidat. 

– Öregszik. Már nem bír annyit. 
– Miért nem veszi fel Marino a telefonokat? 
– Miért, miért? Már semmi nem a régi. Az, hogy mindenkit arra 

kényszerítettél, hogy halottnak higgyen, igencsak megrázott, összetört 
mindenkit. Tessék, most kimondtam. Mindenki megváltozott ennek 
következtében, beleértve téged is. 

– Nem volt más választásom. 
– Ez az érdekes a választásokban. Ha neked nincs választási 

lehetőséged, másoknak sincs. 
– Ezért eresztettél gyökeret Charlestonban. Nem engem akartál 

választani. Akár újra meghalhatnék. 
– Úgy érzem magam, mintha egyedül állnék egy kibaszott robbanás 

kellős közepén, minden röpködne körülöttem, én meg csak állnék ott. Te 
romboltál le mindent. Te döntöttél romba, Benton. 

– Na és, most ki mondja azt, hogy „kibaszott”? 
Scarpetta megtörölte a szemét. 
– Megríkattál. 



Benton közelebb lépett Scarpettához, megérintette. Egy kanapén ültek, 
kibámultak az ablakon, a Trinità dei Monti kettős harangtornyára, a 
Pincian-domb szélén lévő Villa Medicire, és még távolabb a Vatikánra. 
Scarpetta Benton felé fordult, és újra szíven ütötték a férfi tiszta 
arcvonásai, ezüstös haja, szikár, magas eleganciája, ami éles ellentétben áll 
azzal, amit csinált. 

– Most milyen? – kérdezte Scarpetta. – Hogyan érzel, azzal 
összehasonlítva, amit akkor éreztél? 

– Más. 
– A más eléggé vészjóslónak hangzik. 
– Más, mert olyan sok mindenen mentünk keresztül ennyi idő alatt. Már 

nagyon nehezen tudok visszaemlékezni arra az időre, amikor még nem 
ismertelek. Alig emlékszem vissza arra, hogy házas voltam, mielőtt veled 
találkoztam. Az az ember valaki más volt, egy FBI-os fickó, aki a 
szabályok embereként élt, nem voltak szenvedélyei, nem volt saját élete, 
egészen addig a reggelig, amíg be nem sétált abba a konferenciaterembe, 
ahol az a nagyon fontos úgynevezett profilozó tartott előadást, akit azért 
hívtak meg, hogy kisegítsen bennünket abban az ügyben, amikor is szerény 
kis városunkat rettegésben tartotta valaki a gyilkosságaival. Ott álltál a 
laboratóriumi köpenyben, letetted a nagy halom aktát a kezedből, és kezet 
fogtál velem. Emlékszem, arra gondoltam, hogy te vagy a 
legfantasztikusabb nő, akivel valaha is találkoztam. Le sem tudtam venni a 
szememet rólad. A mai napig nem tudom. 

– Más. – Scarpetta emlékeztette Bentont arra, amit az imént mondott. 
– Ami két ember között zajlik, az mindennap más és más. 
– Ezzel nincs is semmi baj, amíg ugyanazt érzik egymás iránt. 
– Te így érzel? – kérdezte Benton. – Még mindig ugyanúgy érzel? Mert 

ha... 
– Mert ha micsoda? 
– Megtennéd? 
– Megtennék, mit? Azt akarod, hogy csináljak ezzel valamit? 
– Igen. Egyszer s mindenkorra. – Benton felállt, megkereste a zakóját, 

belenyúlt a zsebébe, és visszament a kanapéhoz. 
– Egyszer vagy mindenkorra? – kérdezte Scarpetta, kissé megzavarodva 

attól, ami a férfi kezében volt. 
– Ne viccelj! Én komolyan gondolom. 
– Tehát nem akarsz elveszíteni valami bolond flört miatt? – Scarpetta 

magához húzta a férfit, szorosan átölelte, és beletúrt a hajába. 
– Talán nem – felelte Benton. – Kérlek, vedd ezt el! 



Szétnyitotta az ujjait, és a tenyerén egy összehajtogatott lap feküdt. 
– Az iskolában szoktunk leveleket küldözgetni egymásnak – jegyezte 

meg Scarpetta, és félt kihajtogatni a lapot. 
– Gyerünk! Ne légy gyáva nyúl! 
Scarpetta kinyitotta, belül pedig ez állt: Hozzám jössz? És egy gyűrű. 

Régi, vékony, gyémántokkal kirakott platinagyűrű. 
– A dédanyámé volt – mondta Benton, és ráhúzta Scarpetta ujjára. 

Ráillett. 
Megcsókolták egymást. 
– Ha mindez azért van, mert rettenetesen féltékeny vagy, az szörnyű ok 

lenne – mondta Scarpetta. 
– És csak úgy nálam lett volna, miután vagy ötven évig egy széfben 

pihent? Tényleg feleségül akarlak venni. Kérlek, mondj igent! 
– Hogy fogunk boldogulni? Mindazok után, amit a különélésünkről 

mondtál az előbb? 
– Az ég szerelmére, ez egyszer ne légy már olyan racionális! 
– Gyönyörű – mondta Scarpetta a gyűrűről. – Jobb is, ha komolyan 

gondolod, mert nem fogom visszaadni. 



Harmadik fejezet 
 
 
Kilenc nappal később, vasárnap. 
 
 
Egy hajókürt gyászos hangja szólalt meg odakinn a tengeren. 
Templomtornyok meredtek az esőre hajló hajnali égboltra Charlestonban, 
és egy harang elkezdett kongani. Aztán számtalan másik is csatlakozott 
hozzá, egy titkos nyelven zengve, amely a világnak minden pontján 
ugyanazt mondja. A harangszóval megérkezett a hajnal első sugara is, és 
Scarpetta elkezdett mozgolódni az úri lakosztályban, ahogy a 
tizenkilencedik század első felében épült kocsiszínből kialakított ház 
második emeletén lévő lakást hívta. Összehasonlítva a korábbi pazar 
lakhelyeivel, ez a mostani eléggé szokatlan választás volt. 

A hálószoba és a dolgozószoba ugyanaz volt, és olyan zsúfolt, hogy alig 
tudott úgy mozdulni, hogy ne ütötte volna be magát egy antik komódba 
vagy könyvszekrénybe, vagy abba a hosszú asztalba, amelyet fekete 
szövettel takart le. Egy mikroszkóp és a hozzá tartozó lemezek voltak rajta, 
meg latexkesztyűk, porfogó maszkok, fényképezőgép-tartozékok és 
különböző, helyszínelés során használható kellékek – mindegyik eléggé 
furán hatott ezen a helyen. Nem volt beépített gardrób, csak néhány 
egymás mellé elhelyezett cédrusfa ruhásszekrény. 

Az egyikből kiválasztott egy fekete kosztümöt, szürke-fehér csíkos 
selyemblúzt és fekete, lapos sarkú cipőt. 

Scarpetta nehéz napnak nézett elébe, úgyhogy ehhez öltözött. Az 
íróasztalánál ült, kinézett a kertre, figyelte, hogyan változnak az árnyak és 
a reggeli fények. Megnézte az e-mailjeit, kíváncsi volt, hogy a nyomozója, 
Marino küldött-e neki valamit, ami esetleg felboríthatja az aznapra 
tervezett dolgait. De nem volt üzenet. Aztán, hogy biztosra menjen, fel is 
hívta a férfit. 

– Igen? – Marino részegnek tűnt a telefonban. A háttérből egy Scarpetta 
számára ismeretlen nő nyavalygott. 

– A francba! Mi van? 
– Biztos, hogy bejössz? – Scarpetta biztos akart lenni a dolgában. – 

Tegnap este későn, Beaufortból jövet tudtam meg, hogy van egy 



holttestünk, gondolom, elmész körülnézni. És ott van az a megbeszélés ma 
délután. Hagytam üzenetet, de nem hívtál vissza egyszer sem. 

– Ja. 
A háttérben a nő ugyanazon a panaszos hangon így szólt: 
– Most meg mit akar az a nő? 
– Azt mondták, egy órán belül – mondta Scarpetta határozottan. – 

Azonnal indulj, különben senki nem lesz, aki beengedje. A Meddick 
Temetkezési Vállalattól jön. Én nem ismerem. 

– Ja. 
– Ott leszek tizenegy körül, hogy befejezzem a kisfiú vizsgálatát, amit 

még tudok. 
Mintha a Drew Martin-ügy nem lenne elég szörnyű. Ez Scarpetta első 

napja, mióta visszajött Rómából, és íme itt egy újabb szörnyűséges eset: 
egy kisfiút meggyilkoltak, a nevét még mindig nem tudni. A kisfiú 
befurakodott a gondolatai közé, és amikor a legkevésbé várta, olyankor 
állandóan felbukkant lelki szemei előtt szép kis arca, sovány kis teste, 
göndör, barna haja. És a többi. Például ahogy kinézett, amikor Scarpetta 
végzett vele. Még oly sok év után, több ezer ügy után is egy része gyűlölte 
azt, amit a holttestekkel tennie kellett, amiatt, amit valaki más előtte tett 
velük. 

– Ja. – Marino csak ennyit mondott. 
– Ingerült, udvariatlan... – mormolta Scarpetta, miközben lefelé ment. – 

Már annyira elegem van ebből. – Bosszankodva nagyot sóhajtott. 
A konyhában élesen koppantak cipősarkai a terrakotta kőlapokon. Saját 

kezűleg rakta le őket, napokat töltött térdepelve, miközben lerakosgatta 
halszálkamintában a lapocskákat, miután beköltözött a kocsiszínből 
átalakított házba. Fehérre festette a falakat, hogy rásegítsen a kertből 
érkező fényre, helyreállította a ciprusfa gerendákat a plafonon, amelyek 
még eredetiek voltak. A konyhában – ami a ház legfontosabb helyisége – 
rozsdamentes acél szerelvények álltak. Volt ott néhány réztál és serpenyő 
(amelyek állandóan tükörfényesen ragyogtak), vágódeszkák és egy komoly 
szakácshoz illő német, kézzel készített vágókészlet is. Az unokahúga, Lucy 
itt lehet bármelyik pillanatban, ami Scarpettát nagyon boldoggá tette, de 
ugyanakkor kíváncsi is volt. Elég ritkán fordult elő, hogy Lucy telefonált, 
hogy meghívassa magát reggelire. 

Scarpetta előszedett mindent, ami a tojásfehérjés, ricotta sajttal, 
cherryben és olívaolajban kisütött csiperkegombával töltött omletthez kell. 
Kenyér nélkül. Még olyan kenyeret sem szolgál most fel, amit egy 



terrakottalapon – az úgynevezett testón – szokott pirítani. Az 
alkalmatosságot még akkor hozta a kézicsomagjában Bolognából, amikor a 
repülőtéri biztonságiak még nem tekintették fegyvernek a konyhai 
eszközöket. 

Lucy könyörtelen diétán volt – mert edz, ezt szokta mondani. Miért, 
szokta kérdezni Scarpetta. Az életemért, szokta felelni Lucy. Scarpetta 
elmerült gondolataiban, miközben a tojásfehérjét verte, és azon 
morfondírozott, hogy mi is lesz az aznapi programja, ezért összerezzent, 
amikor az egyik emeleti ablak felől fenyegető puffanást hallott. 

– Jaj, ne! – kiáltott fel rémülten ledobva a habverőt, és odafutott az 
ajtóhoz. 

Hatástalanította a riasztót, és kisietett a kertes kisudvarra, ahol egy sárga 
pinty verdesett tehetetlenül a szárnyával egy régi téglán. Gyengéden 
felemelte, a kismadár feje ide-oda csuklott, a szeme félig csukva. Beszélt 
hozzá, hogy megnyugtassa, simogatta selymes tollait, miközben 
megpróbált magához térni, és elrepülni, de a feje még mindig ide-oda 
bicsaklott. Talán nem fog meghalni. Micsoda bolond vágyálom ez 
olyasvalaki részéről, aki annyira pontosan tisztában van mindennel! 
Bevitte a házba a madarat. A konyhapult alsó fiókjában van egy zárható 
fémdoboz, abban pedig egy üveg kloroform. Kiült a hátsó kőlépcsőre, és 
addig nem is kelt fel, amíg meg nem hallotta Lucy Ferrarijának dübörgését. 
A kocsi befordult a King Streetről, és leparkolt arra a felhajtóra, ami a ház 
előtt volt. Nem sokkal később Lucy is megjelent az udvaron, kezében egy 
borítékkal. 

– Nincs kész a reggeli, még kávét sem főztél – mondta. – Csak ülsz ott, 
és piros a szemed. 

– Allergia – felelte Scarpetta. 
– Legutoljára, amikor az allergiára fogtad, amitől egyébként nem 

szenvedsz, egy madár repült neki az ablakodnak. És csakúgy, mint most, 
akkor is egy piszkos ültetőfa volt az asztalon – jegyezte meg Lucy és a régi 
márványasztalra mutatott a kertben, amin egy ültetőfa hevert. Nem messze 
tőle, egy kínai enyvesmagbokor alatt frissen ásott föld látszott, rajta 
cserépdarabok. 

– Egy pinty – közölte Scarpetta. 
Lucy a nagynénje mellé ült, és azt mondta: 
– Úgy tűnik, Benton nem jön el a hétvégére. Ha várod, telepakolod a 

pultot zöldségekkel. 
– Nem tud elszabadulni a kórházból. – A kicsi, sekély tavacskában, ami 

a kert közepén állt, kínai jázmin és kaméliaszirmok lebegtek konfettiként. 



Lucy felszedte a japán naspolya egyik lehullott levelét, amit a nemrégen 
jött eső vert le, és elkezdte csavargatni a száránál fogva. 

– Remélem, tényleg ez az egyedüli oka. Óriási hírrel tértetek vissza 
Rómából, és mi változott? Semmi, annyit mondhatok. Ő ott van, te itt. 
Nincs változás a tervekben, igazam van? 

– Hirtelen milyen szakértője lettél a párkapcsolatoknak! 
– Szakértője azoknak, amelyek nem működnek. 
– A végén még miattad sajnálni fogom, hogy bárkinek is elmondtam – 

jegyezte meg Scarpetta. 
– Én is voltam így Janettel. Már arról beszélgettünk, hogy elkötelezzük 

egymásnak magunkat, hogy összeházasodunk, ha végre törvényileg is 
engedélyezik, hogy a perverzeknek valamivel több joguk legyen, mint a 
kutyáknak. De hirtelen nem tudta kezelni, hogy homokos. És már vége is 
lett, mielőtt igazán elkezdődött volna. És nem túl szépen lett vége. 

– Nem szépen? Nem inkább megbocsáthatatlan módon? 
– Nekem kellene annak lennem, aki nem bocsát meg, nem neked – 

mondta Lucy. – Te nem voltál ott. Nem tudod, milyen ott lenni. Nem is 
akarok róla beszélni. 

Egy kis őrangyalszobor figyelte őket a tavacska felett. Hogy mit véd, 
arra Scarpetta még nem jött rá. Az biztos, hogy nem a madarakat. De lehet, 
hogy semmit sem. Scarpetta felállt, és lesimította a szoknyája hátulját. 

– Erről akartál velem beszélni – kérdezte –, vagy csak eszedbe jutott 
most, hogy itt ültem, és szörnyen éreztem magam, mert a halálba kellett 
segítenem egy újabb madarat? 

– Nem ezért hívtalak fel tegnap este, és nem ezért mondtam, hogy 
beszélnem kell veled – mondta Lucy, még mindig a levéllel játszadozva. 

Fénylő vadcseresznyeszínű haja, amibe aranyszínű tincsek keveredtek, 
frissen volt mosva, és csak úgy a füle mögé tűrte. Fekete póló volt rajta, 
ami érvényre juttatta gyönyörű alakját, amit a rengeteg kemény edzésnek 
és a jó géneknek köszönhetett. 

Scarpetta gyanította, hogy készült valahova, de nem akarta 
megkérdezni. Újra leült. 

– Dr. Selfről van szó. – Lucy a kertet bámulta úgy, ahogy azok 
bámulnak, akik nem is látnak semmit, csak azon gondolkodnak, ami 
foglalkoztatja őket. 

Scarpetta nem várta, hogy Lucy ezt fogja mondani. 
– Mi van vele? 
– Mondtam neked, hogy tartsd a közelben, az ellenséget mindig a 

közelünkben kell tartani – mondta Lucy. – De nem figyeltél rám. Nem 



törődtél vele, hogy amiatt a bírósági ügy miatt állandóan becsmérel minden 
egyes alkalommal, amikor csak teheti. Hazugnak nevezett, és profi 
csalónak. Csak keress rá a Google-ban. Én nyomon követtem, az egész 
szarságot továbbítottam neked, de alig nézted meg. 

– Honnan tudod, hogy alig nézek meg valamit? 
– Én vagyok a rendszergazdád. A hűséges informatikusod. Pontosan 

tudom, hogy mennyi ideig tartasz nyitva egy fájlt. Megvédhetnéd magad. 
– Mitől? 
– Az olyan vádaktól, hogy manipuláltad az esküdtszéket. 
– Ez valóban te vagy? Vagy valaki idegen ül itt velem szemben? Ha 

gúzsba vagy kötve, megkínoznak, és hallod, ahogy a szeretteid 
sikoltoznak, mert kegyetlenkednek velük, és megölik őket a szomszéd 
szobában, te pedig elveszed a saját életedet, hogy ne juss az ő sorsukra, 
akkor az nem egy átkozott öngyilkosság, Lucy. Az gyilkosság. 

– Na és jogi szempontból? 
– Nem érdekel. 
– Régebben érdekelt. 
– Nem érdekelt. Nem tudhatod, mi járt az eszemben, amikor ezekben az 

években a különféle ügyeken dolgoztam, és gyakran találtam magam olyan 
helyzetben, amikor én voltam az áldozatok egyetlen szószólója. Dr. Self 
gonoszul elrejtőzött a titkolózás álcája mögé, ezért nem hozott 
nyilvánosságra egy olyan információt, ami megakadályozhatott volna 
nagyon sok szenvedést és a halált. Sokkal rosszabbat érdemel, mint amit 
kapott. Miért beszélünk erről az egészről? Miért zaklatsz fel megint? 

Lucy elkapta Scarpetta tekintetét. 
– Mit is mondanak? Hogy édes a bosszú? Már megint kapcsolatba lépett 

Marinóval. 
– Istenem! Mintha ez az elmúlt hét nem volna elég! Teljesen elment az 

esze annak az embernek? 
– Amikor visszajöttél Rómából, és elterjedt a hír, mit gondoltál, boldog 

lesz az eljegyzés miatt? Hol élsz? Egy másik bolygón? 
– Úgy tűnik, igen. 
– Hogyhogy nem vetted észre? Hirtelen elkezdett eljárogatni 

szórakozni, minden este berúg, szerzett egy újabb selejtes barátnőt. Most 
tényleg jól beleválasztott. Vagy nem is tudod? Az újabb nő Shandy Snook, 
mint a Csípős Snook Chips. 

– Csípős micsoda? Ki? 
– Az az olajtól csöpögő, rettenetesen sós burgonyaszirom, amit 

jalapenóval és pirospaprikaszósszal ízesítenek. Az apja ebből gazdagodott 



meg. A nő körülbelül egy éve költözött ide. A Lórúgás nevű kocsmában 
találkozott Marinóval múlt hétfő éjjel, és szerelem volt az első látásra. 

– Ezt Marino mondta neked? 
– Jess. 
Scarpetta megrázta a fejét, fogalma sem volt, ki az a Jess. 
– Övé a Lórúgás. Marino kedvenc motoroskocsmája, tudom, hogy már 

mesélt róla neked is. Jess azért hívott fel engem, mert aggódik Marino 
miatt és a legutóbbi, lakókocsiból szalajtott szerelme miatt, meg amiatt, 
hogy teljesen kifordult önmagából. Jess azt állítja, hogy soha nem látta 
még ilyennek Marinót. 

– Honnan tudhatja dr. Self Marino e-mail címét, hacsak nem ő 
jelentkezett a nőnél először? – kérdezte Scarpetta. 

– Dr. Self magán e-mail címe nem változott azóta, amióta Marino a 
betege volt Floridában. Úgyhogy azt hiszem, utánajárhatunk, ki írt először 
kinek. Én biztosan ki tudom deríteni. Nem mintha tudnám a doktornő 
jelszavát az otthoni számítógépének magán e-mailjeihez, de az ilyen 
apróságok soha nem akadályoztak meg semmiben. Kellene... 

– Tudom, mi kellene. 
– Tényleges hozzáférés. 
– Tudom, mit akarsz csinálni, és nem szeretném, ha azt tennéd. Ne 

tegyük még ennél is rosszabbá a helyzetet. 
– Néhány olyan e-mail, amit Marino dr. Selftől kapott, még ott van az 

irodai gépén, hogy akárki láthassa – mondta Lucy. 
– Ennek nincs sok értelme. 
– Dehogy nincs. Ezzel feldühíthet és féltékennyé tehet téged. 

Visszafizethet valamit. 
– Te hogyan szúrtad ki az irodai gépén? 
– A tegnapi kis vészhelyzet miatt. Amikor felhívott, és azt mondta, 

értesítést kapott, hogy az egyik riasztó elromlott, mert azt jelzi, hogy az 
egyik hűtő nem üzemel. Ő nem volt a közelben, úgyhogy én mentem oda 
ellenőrizni a dolgot. Azt mondta, ha fel akarom hívni a társaságot, ahová a 
riasztó be van kötve, a számuk ott van azon a listán, ami a falra van 
felragasztva. 

– Riasztó? – ismételte meg Scarpetta zavartan. – Nekem senki nem szólt 
erről. 

– Mert nem is történt meg a dolog. Odamentem, és mindent érintetlenül 
találtam. A hűtővel minden rendben volt. Bementem az irodába, hogy 
megnézzem a társaság telefonszámát, hogy leellenőrizzem, tényleg minden 
rendben van-e, és találd ki, mi volt az asztalán! 



– Ez nevetséges! Úgy viselkedik, mint egy gyerek. 
– Marino nem gyerek, Kay néni. Hamarosan ki kell rúgnod. 
– És hogyan? Most is alig boldogulok. Nincs elég emberem, és egyetlen 

használható ember sincs a láthatáron, akit felvehetnék. 
– Ez még csak a kezdet. Még rosszabb lesz, majd meglátod – mondta 

Lucy. – Marino már nem az az ember, akit valaha ismertél. 
– Nem hiszem el, és soha nem lennék képes kirúgni. 
– Igazad van – felelte Lucy. – Te nem lennél rá képes. Olyan lenne, 

mint egy válás. Szinte a férjed. Isten a tudója, hogy sokkal több időt 
töltöttél vele, mint Bentonnal. 

– Az egyszer biztos, hogy nem a férjem. Kérlek, ne piszkálj! 
Lucy felvette a lépcsőn heverő borítékot, és átnyújtotta Scarpettának. 
– Hat ilyen jött, mind attól a nőtől. Érdekes módon az egész a múlt 

hétfőn kezdődött, az első munkanapodon, miután visszajöttél Rómából. 
Azon a napon, amikor megláttuk a gyűrűdet, és amilyen zsenik vagyunk, 
azonnal rájöttünk, hogy nem a kindertojásban találtad. 

– Marino is küldött e-mailt dr. Selfnek? 
– Nem akarhatta, hogy meglásd, akármit is írt. Azt javaslom, erősítsd 

meg a lelked egy kicsit. – A borítékra és a tartalmára utalt, amit elkezdett 
elmondani Scarpettának. – Hogy van, és hogy mennyire hiányzik neki. 
Köszönetet mond. Meg hogy te egy zsarnok vagy, már lecsúsztál, milyen 
nehéz lehet neki, hogy kénytelen neked dolgozni, mit segíthet stb., stb. 

– Marino soha nem tanul semmiből? Szörnyen elszomorító. 
– Nem kellett volna vele megosztanod minden információt. Hogy nem 

láttad előre, milyen hatással lesz rá ez az egész? 
Scarpetta felfigyelt a bíborszínű mexikói petúniára, ami felfutott a kert 

északi falára. Észrevette a levendulaszínű lantanacserjét is. Kissé 
kókadtnak tűntek. 

– Nos, nem nézed meg ezt az átkozott izét? – lökte a borítékot Scarpetta 
felé Lucy. 

– Nem adok a kezükbe most ilyen adut – felelte Scarpetta. – Sokkal 
fontosabb dolgom is akad. Ezért öltöztem így ki, ezért megyek be az 
istenverte irodába ezen az elcseszett vasárnapon, mikor pedig itt, a kertben 
kellene dolgoznom, vagy el kellene mennem valahová sétálni. 

– Leellenőriztem azt a fickót, akivel ma délután találkozol. Nemrégiben 
megtámadták. Nincs gyanúsított. És megvádolták marihuána birtoklásával, 
de ejtették a vádat. Ezen kívül semmi, még csak sebességtúllépésért sem 
kapták el soha. De azért nem hinném, hogy jó ötlet kettesben maradni vele. 



– Na és mi van a kisfiúval, akivel olyan kegyetlenül elbántak, és ott 
fekszik egyedül a hullaházban? Mert erről nem mondtál semmit. 
Gondolom, hiába keresgéltél a számítógépen, nem találtál semmit. 

– Mintha nem is létezne. 
– Pedig igenis létezik. És olyan szörnyűséget tettek vele, amilyet még 

sohasem láttam. Szerintem itt az ideje, hogy lépjünk valamit. 
– Mit tegyünk? 
– Arra gondoltam, csináljunk egy genetikai statisztikavizsgálatot. 
– Érthetetlen számomra, hogy miért nem csinálja senki – jegyezte meg 

Lucy. – A technológia adott. Létezik. Olyan hülyeség az egész! Az allélek 
a rokonok esetében hasonlóak, és mint más adatbázisok esetében is, az 
egész csak a valószínűségen alapul. 

– Egy apa, egy anya és a gyerekük magasabb értéket érnek el. Mi majd 
rátalálunk, és arra összpontosítunk. Szerintem meg kellene próbálnunk. 

– De ha ezt a módszert használjuk, mi történik akkor, ha kiderül, a 
kisfiút az egyik rokona gyilkolta meg? Egy bűnügyben használjuk a 
genetikai statisztikát, és akkor mi lesz a bíróságon? – kérdezte Lucy. 

– Ha rájövünk, ki is ez a gyerek, akkor ráérünk azzal foglalkozni, mi 
lesz a bírósággal. 
 
 
Belmont, Massachusetts 
 
 
Dr. Marilyn Self a szobájában ült, és a kilátásban gyönyörködött. 

Lankás lejtők, erdők és gyümölcsfák, öreg téglaépületek idézték vissza 
azt a kort, amikor a gazdagok és híresek még el tudtak tűnni szem elől, 
hátra tudták hagyni az életüket, rövid időre, vagy amennyire akarták. Vagy 
néhány reménytelen esetben esetleg örökre, és olyan tisztelettel és 
gondoskodással bántak velük, ahogy megérdemelték. A McLean 
Kórházban teljesen megszokott volt a híres színészek, zenészek, sportolók 
és politikusok látványa, ahogy sétálgattak a falusias stílusú épületek között, 
amelyeket a híres tájépítész, Frederick Law Olmsted tervei alapján 
rendeztek el. Ő tudhatta magáénak az olyan híres projekteket is, mint a 
New York-i Central Park, az Egyesült Államok Capitoliuma körüli parkok 
megalkotása vagy a Biltmore Estate és az 1893-as Chicagói Világkiállítás. 

Nem teljesen szokványos, hogy dr. Marilyn Selfet is itt lehet látni. De 
nem akart hosszabb időt itt tölteni, és amikorra nyilvánosságra kerül a 
dolog, akkorra ittlétének oka is teljesen nyilvánvaló lesz. Hogy 



biztonságban legyen, elvonulhasson, és aztán – ahogy az élete során 
máskor is – jöjjön a végzet. Amit ő csak úgy hív, hogy így rendeltetett. 
Elfeledkezett arról, hogy Benton Wesley is itt dolgozik. 

Döbbenetes, titkos kísérlet: Frankenstein. 
Nézzük csak! Majd folytatja az első show-műsor kéziratát, ha visszatér 

az adásba. Miközben elzárkóztam a világtól, hogy megóvjam az életem, 
öntudatlanul és akaratlanul is szemtanúvá váltam – vagy ami még 
rosszabb, kísérleti nyúllá – egy titkos és visszaélésekkel teli kísérletben, 
amit a tudomány nevében követtek el. Mint ahogy Kurtz mondta a Sötétség 
mélyénben: „Borzalom! Borzalom!” Alanya lettem modern formájában 
valami olyasminek, amit a legsötétebb idők legsötétebb napjaiban az 
elmegyógyintézetekben műveltek, amikor azokat az embereket, akiknek nem 
voltak meg a megfelelő képességeik, eszközeik, nem tekintették embernek, 
és úgy kezelték, mint... mint? Majd később eszébe jut a megfelelő 
párhuzam. 

Dr. Self elmosolyodott, amikor elképzelte Marino elragadtatását, amint 
felfedezte, hogy válaszolt neki. Valószínűleg azt hitte, hogy ő (aki a 
leghíresebb pszichiáter a világon) nagyon boldog, amiért hallhat a férfi 
felől. Marino még mindig azt hiszi, hogy törődik vele! Pedig soha nem 
érdekelte a férfi. Még akkor sem, amikor Marino a páciense volt a kevésbé 
szép floridai napokban. Kicsivel több volt, mint egy kis szórakozás egy 
terapeuta számára, és (igen, ezt hajlandó bevallani) csipetnyi fűszer, mert a 
férfi rá irányuló csodálata majdnem olyan szánalmas volt, mint megszállott 
szexuális vágya Scarpetta iránt. 

Szegény, szerencsétlen Scarpetta. Milyen bámulatos, mire képes egy 
jókor megeresztett telefonhívás. 

Dr. Self gondolatai ide-oda csapongtak. Bent, a Pavilonban lévő 
szobájában állandóan járt az agya. Itt, a Pavilonban szolgálták fel az ételt, 
kapus is volt, ha valaki színházba vagy egy Red Sox-meccsre óhajtott 
menni, vagy esetleg gyógyfürdőbe. A Pavilon kivételezett páciensei 
majdnem mindent megkaptak, amit csak akartak. Ez dr. Self esetében azt 
jelentette, hogy saját e-mail címe volt, és egy szobája, amit történetesen 
egy Karen nevű másik beteg birtokolt rövid ideig, amikor őt kilenc nappal 
ezelőtt felvették a kórházba. 

Az elfogadhatatlan szobakiosztást dr. Self természetesen könnyedén, 
mindenféle adminisztrációs beavatkozás és késedelem nélkül orvosolta 
első ott töltött napján, amikor belépett Karen szobájába hajnal előtt, és 
felébresztette azzal, hogy gyengéden ráfújt lehunyt szemére. 



– Ó! – kiáltott fel Karen megkönnyebbülten, amikor rájött, hogy dr. Self 
hajol fölé, nem pedig egy erőszaktévő. – Nagyon furcsa álmom volt. 

– Tessék! Hoztam egy kis kávét. Mélyen aludt, mint a bunda. Lehet, 
hogy tegnap este túl sokáig bámulta a kristálycsillárt? – Dr. Self 
felpillantott a viktoriánus kristálycsillár-foglalat homályos körvonalaira az 
ágy felett. 

– Micsoda?! – kiáltott fel Karen rémülten, letéve a kávét az antik 
éjjeliszekrényre. 

– Nagyon óvatosnak kell lenni, ha valaki valamilyen kristályból készült 
dolgot bámul. Hipnotikus hatása lehet, és transzközeli állapotba juttathatja 
az embert. Mit álmodott? 

– Dr. Self, olyan volt, mintha valóság lenne! Úgy éreztem, valaki az 
arcomba fúj, és megijedtem. 

– Tudja, ki volt az? Talán valaki a családjából? Vagy egy közeli barát? 
– Amikor kicsi voltam, az apám az arcomhoz szokta dörzsölni a 

szakállát. Még a leheletét is éreztem. Milyen érdekes! Most már 
emlékszem rá! De lehet, hogy csak képzelem. Néha nem tudom eldönteni, 
mi valódi, és mi nem – mondta csalódottan Karen. 

– Elfojtott emlékek, kedvesem – közölte dr. Self. – Ne kételkedjen a 
belső Énjében. Mindig ezt mondom a tanítványaimnak. Tehát miben nem 
szabad kételkedni, Karen? 

– A belső Énben. 
– Úgy van. A belső Én tudja az igazságot. A belső Énje tudja, mi a 

valódi. 
– Az igazságot az apámról? Valami valósat, amire nem emlékszem? 
– Az elviselhetetlen igazságot, a hihetetlen valóságot, amivel akkor nem 

volt képes szembenézni. Tudja, kedvesem, voltaképpen minden a szexről 
szól. Én segíthetek magának. 

– Kérem, segítsen! 
Dr. Self türelmesen visszavezette a lányt az időben, amikor még csak 

hatéves volt, és valamiféle éleslátó irányítással visszavitte az eredendő 
pszichikus megrázkódtatás helyszínére. Karen végül, kilátástalan, 
agyonhajszolt életében először, visszaemlékezett arra, amikor az apja 
bemászott az ágyába, és nekidörzsölte meztelen, felágaskodó péniszét az ő 
fenekének, italtól bűzlő lehelete az arcába csapott, aztán meleg, ragadós 
valami lepte el a pizsamája elejét. Dr. Self tovább segítette Karent az úton, 
hogy döbbenten felismerje, ami történt, nem egyszeri dolog volt, mert a 
szexuális zaklatás – nagyon kevés kivételtől eltekintve – megismétlődik; és 
hogy az anyjának is tudnia kellett róla, mert látnia kellett Karen pizsamáját 



és a lepedőt, ami azt jelentette, hogy az anyja nem volt hajlandó meglátni, 
hogy a férje mit művelt a kisebbik lányukkal. 

– Emlékszem, az apám forró csokit hozott egyszer nekem az ágyba, és 
én kiöntöttem – mondta végül Karen. – Emlékszem a meleg ragacsra a 
pizsamafelsőmön. Lehet, hogy erre emlékszem, és nem... 

– Mert sokkal veszélytelenebb volt az hinni, hogy forró csoki volt. 
Aztán mi történt? – Nem érkezett válasz. – Amikor kiöntötte? Kinek a 
hibája volt? 

– Az én hibám volt. Én öntöttem ki – mondta könnyek között Karen. 
– Talán ez az oka, hogy azóta iszik és drogozik? Mert úgy érzi, hogy a 

maga hibája? 
– Nem azóta. Csak tizennégy éves koromban kezdtem el inni és füvezni. 

Ó, nem tudom! Nem akarok megint transzba esni, dr. Self! Nem tudok 
elviselni több emléket! Ha nem lenne igaz, most nem gondolnám, hogy 
úgy van! 

– Pontosan úgy, ahogy Pitres írta a Leçons cliniques sur l’hystérie et 
l’hypnotisme című 1891-es művében – mondta dr. Self, miközben az erdő 
és a gyep elkezdett gyönyörűen kirajzolódni a hajnal fényében, feltárult a 
látvány, ami hamarosan csak az övé lesz. Elmagyarázta a delíriumot és a 
hisztériát, néha pedig felpillantott a kristálycsillárra Karen ágya felett. 

– Képtelen vagyok tovább ebben a szobában maradni! – kiáltott fel 
Karen. – Kérem, cseréljen velem szobát! – könyörgött dr. Self-nek. 
 
 
Lucious Meddick egy gumiszalaggal rácsapott a jobb csuklójára, miközben 
leparkolta a fényes, fekete halottaskocsit a dr. Scarpetta háza mögötti 
fasornál. 

Ezt itt lovak számára tervezték, nem pedig nagyméretű járműveknek, 
miféle lehetetlen helyzet ez? A férfi szíve még mindig zakatolt. Tiszta 
idegroncs volt. Átkozott szerencse, hogy nem karcolta meg a kocsit, nem 
ment neki egy fának vagy a magas téglakerítésnek, ami elválasztotta a régi 
házakkal teli kis utcácskát a mellette lévő közkerttől. Micsoda 
megpróbáltatást mértek rá, és mintha a vadonatúj halottaskocsi is érezte 
volna, hogy nem a megfelelő úton jár, le is tért róla, nekiütközve a 
szegélyköveknek, felverve a port és felkavarva a száraz faleveleket. 
Lucious kikászálódott, hagyta, hogy járjon a motor. Észrevette, hogy egy 
öregasszony bámul kifelé az egyik ház emeleti ablakából. Rámosolygott, 
de képtelen volt szabadulni a gondolattól, hogy az öreglánynak nemsokára 
szüksége lesz a szolgálataira. 



Megnyomta a kaputelefon gombját a hatalmas, kovácsoltvas kapu 
mellett, és bejelentkezett: 

– Meddick. 
Hosszú szünet után – ami miatt megismételte a bejelentkezést – 

határozott női hangot hallott. 
– Ki az? 
– A Meddick Temetkezési Vállalat. Hoztam egy fuvart... 
– Ide hozott valakit? 
– Igen, asszonyom. 
– Maradjon a kocsiban! Azonnal jövök! 
Akár csak Patton tábornok lefegyverző déli bája, gondolta Lucious, 

kissé megalázottan és bosszankodva, miközben visszamászott a kocsiba. 
Feltekerte az ablakot, és eszébe jutottak a hallomásból ismert sztorik. Dr. 
Scarpetta egykor nagyon híres volt a szakmában. De valami történt, amikor 
még ő volt a vezető orvosszakértő... Lucious már nem emlékezett, 
pontosan hol is történt, annyit tudott csak, hogy kirúgták, vagy nem bírta a 
nagy nyomást, és maga mondott fel. Lehet, hogy mindkettő egyszerre. De 
az biztos, hogy összeomlott. Volt valami botrány. Aztán ott volt az a nagy 
port felvert eset Floridában néhány évvel ezelőtt, amikor egy meztelen nő, 
akit egy szarufához kötöztek, és addig kínoztak, míg már nem bírta tovább, 
öngyilkos lett, felakasztotta magát annak a kötélnek a segítségével, amivel 
megkötözték. 

Egy páciens annak az agykurkásznak a show-műsorából. Lucious 
megpróbált visszaemlékezni. Mintha nem is csak egy embert kínoztak 
volna és öltek volna meg. Abban biztos volt, hogy az ügyben dr. Scarpetta 
tanúként szerepelt, és kulcsfontosságú szerepe volt abban, hogy az 
esküdtszék dr. Selfet bűnösnek találta valamiben. Azóta is olvasott egy 
csomó cikket, amiben úgy emlegették dr. Scarpettát, hogy „alkalmatlan és 
elfogult”, „titokban leszbikus” és „lejárt lemez”. Lehet, hogy mindez igaz. 
A legtöbb hatalommal bíró nő olyan, mint a férfiak, vagy legalábbis 
olyanok szeretnének lenni. Amikor ő kezdte, akkor még nem nagyon 
voltak nők ebben a szakmában. Most már biztosan több ezren is vannak. 
Kínálat és kereslet, már semmi különleges nincs benne, mindent elleptek a 
nem-uram-féle, állandóan ellentmondó nők – és fiatalok! –, akik ötleteket 
merítenek a tévéből, és ugyanazt művelik, amit dr. Scarpetta is. Ez, meg 
minden, amit róla mesélnek, igazán megmagyarázza, miért költözött ide, 
Lowcountryba, és miért egy – valljuk be, korábban istállónak használt – 
kocsiszínből kialakított házban dolgozik, nem úgy, mint Lucious. 



Ő a Meddick család által Beaufort megyében vezetett Temetkezési 
Vállalat épületének felső emeletén lakott. Már több mint száz éve létezett a 
cég. A háromemeletes udvarház mellett – ami korábban egy ültetvény 
központja volt – a mai napig megtalálhatók azok a kis kalyibák, 
amelyekben a rabszolgák laktak. Az egyszer biztos, hogy az udvarház nem 
egy ósdi, keskeny kis mellékutcában található, icipici kocsiszín. 
Döbbenetes, kimondottan döbbenetes. Egy dolog holttesteket balzsamozni, 
és előkészíteni őket a temetéshez egy profi módon berendezett, az 
udvarházban található helyiségben, és megint más boncolásokat végezni 
egy kocsiszínben, olyan testeken – főleg vízi hullákon –, amiket ő csak úgy 
hívott, hogy kizöldültek –, és akiket igencsak nehéz olyan állapotba hozni, 
hogy meg lehessen mutatni a holttestüket a családnak is, hiába próbál az 
ember rengeteg D-12 illatosító port használni, hogy ne bűzölögjenek 
annyira a kápolnában. 

Egy nő jelent meg a kettős kapu mögött, Lucious pedig belefeledkezett 
kedvenc elfoglaltságába, a leselkedésbe, fürkészte a nőt a sötét 
oldalablakok mögül. Fém csörrent, ahogy a nő kinyitotta, majd bezárta az 
első fekete kapuszárnyat, aztán a külsőt – ami magas, csavart rácsos kapu 
volt, a közepében két J alakú hajlítással, amelyek szív alakot adtak ki. 
Mintha ennek a nőnek lenne szíve. De Lucious mostanra már biztos volt 
benne, hogy nincs. Scarpetta válltöméses kosztümöt viselt, és szőke volt. 
Lucious úgy becsülte, hogy kb. százhatvanöt centi lehet, körülbelül 
harmincnyolcas szoknyát hord és negyvenes blúzt. Lucious csalhatatlan 
volt, ha azt kellett megbecsülnie, hogy az emberek hogyan néznének ki 
meztelenül a balzsamozóasztalon, néha viccelődtek is vele, hogy 
„röntgenszeme” van. 

Mivel a nő olyan határozottan ráparancsolt, hogy ne szálljon ki a 
kocsiból, nem is tette. Scarpetta kopogott a sötét ablaküvegen, Lucioust 
pedig elfogta az izgatottság. Az ölében az ujjai elkezdtek rángatózni, 
mindenáron azt akarták, hogy a szájához emelje őket, mintha saját akaratuk 
lenne, de ő nemet mondott nekik. Erőteljesen rácsapott a kezére a 
gumiszalaggal, ami rátekeredett a csuklójára, ezzel jelezte a kezének, hogy 
álljon le. Újra lecsapott a szalaggal, majd megragadta a hamis faerezetű 
kormányt, hogy lefoglalja az ujjait. 

A nő újra kopogott. 
Lucious beleszopogatott a mentolos cukorkába, majd letekerte az 

ablakot. 
– Nem gondolja, hogy ez nem igazán alkalmas hely arra, hogy kitegye a 

cégérét? – jegyezte meg a férfi jól begyakorolt műmosoly kíséretében. 



– Nem jó helyre jött – mondta neki Scarpetta, és még csak egy jó napot 
vagy egy nagyon örülök sem hangzott el a szájából. – Mi a fenét keres itt? 

– Rosszkor, rossz időben. Az olyan emberek, mint maga vagy én 
pontosan ebből élnek – felelte Lucious Scarpettára villantva a fogait 
mosolygás közben. 

– Honnan szerezte ezt a címet? – kérdezte Scarpetta ugyanazon a 
barátságtalan hangon. Úgy tűnt, nagyon siet. – Ez itt nem az irodám. És 
nem is a hullaház. Sajnálom, ha vesződséget okozok, de menjen innen 
azonnal! 

– Én Lucious Meddick vagyok a beauforti Meddick Temetkezési 
Vállalattól, ami a Hilton Head mellett van. – Nem fogott Scarpettával 
kezet. Ha egy mód volt rá, nem fogott kezet senkivel sem. 

– A temetkezési vállalatok legjobbikának is nevezhetne minket. Családi 
vállalkozás, három testvér, az egyik én vagyok. A vicc az, hogy ha egy 
medicet hív, mert orvost akar, mi azt hisszük, hogy a személy már nem él. 
– Az ujjával a halottaskocsi hátulja felé bökött. 

– Otthon halt meg, valószínűleg szívroham vitte el. Ázsiai volt, és öreg, 
mint az országút. Gondolom, már minden információt megkapott róla. 
Mondja, ott fönn a szomszédja valami kém, vagy mi? – Felnézett az 
ablakra. 

– Beszéltem erről az esetről tegnap este a halottkémmel – mondta 
Scarpetta ugyanabban a hangnemben. – Honnan vette ezt a címet? 

– A halottkém... 
– Ezt a címet adta meg magának? Nagyon jól tudja, hol van az irodám... 
– Hé, várjunk csak! Először is, nekem még új ez az egész fuvarozósdi. 

Már halálra untam magam az íróasztalnál, a gyászoló családokkal, 
úgyhogy úgy döntöttem, ideje újra a volán mögé ülni. 

– Nem itt kellene lefolytatnunk ezt a párbeszédet. 
De igenis itt fogják. Úgyhogy Lucious így folytatta: 
– Tehát megvettem ezt az 1998-as, 12 szelepes Cadillacet, kettős 

karburátorral és kipufogóval, alufelnikkel, zászlótartóval, ibolyaszínű 
fényekkel és fekete ravatallal. Ennél több extrát már nem is lehetett volna 
belezsúfolni, hacsak a cirkuszi óriásnőt bele nem teszem. 

– Mr. Meddick, Marino nyomozó már úton van a halottasház felé. 
Éppen most beszéltem vele. 

– Másodszor: magának még soha nem szállítottam holttestet. Úgyhogy 
fogalmam sem volt, hol van az irodája, amíg utána nem néztem. 

– Mintha azt mondta volna, hogy a halottkémtől tudta meg. 
– Ő nem ezt a címet mondta nekem. 



– Kérem, tényleg távoznia kell! Nem hagyhatom, hogy egy 
halottaskocsi álljon a házam mögött. 

– Tudja, ennek az ázsiai nőnek a családja bennünket bízott meg a 
temetéssel, úgyhogy azt mondtam a halottkémnek, hogy akár én is 
elvihetem a holttestet. Na mindegy, utánanéztem a címének. 

– Utánanézett? Hol? És miért nem hívta fel a nyomozómat? 
– Megtettem, de nem vette a fáradságot, hogy visszahívjon, úgyhogy, 

mint már mondtam, meg kellett néznem a címét. – Lucious újra lecsapott a 
csuklójára a gumiszalaggal. – Az interneten. Az iparkamara honlapján. – A 
cukorka elpattant a fogai között. 

– A címem titkos, és soha nem is volt fenn az interneten. Soha nem 
keverték össze az irodám címével, ami a halottasházban van, pedig már két 
éve itt vagyok. Maga az első. 

– Ne sértődjön meg rám! Nem tehetek róla, hogy mi van az interneten. – 
Megint lecsapott a gumiszalaggal. – De ha korábban engem hívtak volna, 
amikor azt a kisfiút megtalálták, akkor én szállítottam volna a holttestét, és 
akkor most nem lenne ez a kis problémánk. Maga elment mellettem a 
helyszínen, nem is vett tudomást rólam. Ha együtt dolgoztunk volna abban 
az ügyben, akkor tuti biztos, hogy a megfelelő címet kaptam volna. – 
Csapott egyet a szalaggal, mert dühös volt, amiért a nő nem tiszteli jobban. 

– Miért volt ott a helyszínen, ha a halottkém nem magát kérte fel, hogy 
elszállítsa a holttestet? – Scarpetta kezdett kissé számon kérő lenni, és 
egyre gyanakvóbban bámult a férfira, mintha az csak bajt szimatolt volna. 

– A mottóm hasonlít a Nike reklámhoz. „Just do it”. Nos, az enyém az, 
hogy „Just Show Up”. Csak légy kéznél. Néha csak azon múlik, hogy 
maga az első, aki megjelenik a helyszínen. 

Lecsapott a gumiszalaggal, miközben Scarpetta szúrós tekintettel 
bámulta, és belesett a halottaskocsiba, a rendőrségi radarra. Lucious 
végigfuttatta a nyelvét azon az áttetsző, műanyag védőgyűrűn, amit a 
fogain viselt, azt megakadályozandó, hogy állandóan rágja a körmét. Újra 
csattant a gumiszalag. Keményen, mint egy ostor, nagyon fájdalmas 
lehetett. 

– Kérem, menjen a halottasházhoz! – Scarpetta felnézett a szomszédos 
öregasszonyra, aki lebámult rájuk. – Felhívom Marino nyomozót, hogy 
várja magát. – Ellépett a halottaskocsitól, és hirtelen felfigyelt valamire a 
hátuljában. Előrehajolt, hogy közelebbről is megnézze. 

– Egyre érdekesebben alakul ez a mai nap – jegyezte meg, miközben 
megcsóválta a fejét. 

A férfi hitetlenkedve szállt ki a kocsiból. 



– A francba! – kiáltott fel. – A fenébe! A fenébe! A fenébe! 



Negyedik fejezet 
 
 
A Törvényszéki Patológia Parti Részlege,  
a Charleston Főiskola peremén 
 
 
A kétemeletes téglaépület még a polgárháború előtt épült. Kissé meg volt 
dőlve, mert megroggyant az alapja az 1886-ban bekövetkezett földrengés 
miatt. Legalábbis az ingatlanügynök ezt mondta Scarpettának, amikor 
megvette a helyet, de hogy miért, azt Marino a mai napig nem értette. 

Sokkal szebb épületek is voltak, akár teljesen újat is megengedhetett 
volna magának. De valami okból kifolyólag Lucy, ő és Rose úgy 
döntöttek, hogy azt az épületet választják, amin sokkal több tennivaló 
akadt, mint amit Marino szeretett volna, amikor elvállalta ezt a munkát. 
Hónapokig vakarászták a festéket és a lakkot, falakat döntöttek, kicserélték 
az ablakokat és a meglazult cserepeket a tetőn. Összeszedték a kidobott 
holmikat, főleg a temetkezési vállalatoktól, kórházakból, éttermekből, 
végül sikerült összehozniuk egy viszonylag megfelelő halottasházat, 
amiben volt egy speciális szellőztető berendezés, vegyi védőfelszerelés, 
egy pótgenerátor, hűtőtepsik, egy helyiség a bomló anyagok számára, 
kerekes hordágyak, műszertartó kocsik. 

A falakat és a padlót epoxi festékkel kenték be, amit le lehetett mosni, 
Lucy pedig beépíttetett egy vezeték nélküli biztonsági és számítógépes 
rendszert, ami Marino számára pont olyan rejtélyes volt, mint a Da Vinci-
kód. 

– Ki a fene akarna betörni ide? – mondta Shandy Snooknak, miközben 
beütötte a kódját, ami hatástalanította annak az ajtónak a riasztóját, ami a 
halottasházba vezetett. 

– Fogadni mernék, hogy egy csomó ember megtenné – felelte a lány. – 
Járjunk kicsit körbe. 

– Nem. Itt lenn nem. – Marino egy másik beriasztott ajtóhoz terelte 
Shandyt. 

– Látni akarok néhány holttestet! 
– Nem lehet. 
– Mitől félsz? Döbbenetes, hogy be vagy ijedve tőle! – mondta Shandy, 

miközben léptei csikorgó hangot hallattak. – Mintha a rabszolgája lennél. 



Shandy rengetegszer mondogatta már ezt Marinónak, és a férfit minden 
egyes alkalommal egyre jobban bőszítette a dolog. 

– Ha félnék tőle, akkor nem hoztalak volna ide, akármennyire is 
nyaggattál érte. Mindenütt ott vannak azok az átkozott kamerák, tehát hogy 
hozhattalak volna be, ha félnék tőle? 

A lány felnézett az egyik kamerába, belemosolygott és integetett. 
– Hagyd abba! – mordult rá Marino. 
– Miért, ki látja? Senki nincs itt, csak mi, a Nagyfőnöknek pedig semmi 

oka, hogy megnézze azokat a szalagokat, vagy igen? Különben nem 
lennénk itt, nem? Félsz tőle, mint a tűztől. Mindjárt hányok. Egy ilyen erős 
férfi, mint te. Csak azért engedtél be, mert annak az agyalágyult 
gyászhuszárnak durrdefektje volt. És a Nagyfőnök egy ideig nem jön be, 
azokat a szalagokat meg senki nem fogja megnézni. – Megint 
beleintegetett a kamerába. – Nem lenne merszed körbevezetni, ha valaki 
rájöhetne, és beárulhatna a Nagyfőnöknek. – Újra felvette a műmosolyt, és 
beleintegetett egy másik kamerába. – Jól mutatok benne. Jó fényképarcom 
van. Te már voltál a tévében? Az apám állandóan szerepelt benne, ő 
csinálta a saját hirdetéseit. Én is szerepeltem néhányban, lehet, hogy nagy 
karriert is befuthattam volna, de ki akarja, hogy állandóan őt bámulják a 
reklámokban? 

– Rajtad kívül? – húzta egy kicsit Marino a lányt, és rácsapott a 
fenekére. 

Az irodák az első emeleten voltak. Marinónak a mostani irodája volt az 
eddigiek közül a legklasszabb, fenyőfa padlóval, divatos szegő- és 
díszlécekkel. 

– Látod, olyan, mintha visszacsöppentünk volna az ezernyolcszázas 
évekbe – mondta Shandynek. – Valószínűleg az én irodám volt az ebédlő. 

– A mi ebédlőnk Charlotte-ban tízszer ekkora volt – felelte erre a lány, 
miközben rágógumit rágva körülnézett. 

Még soha nem volt Marino irodájában, sőt bent az épületben sem. 
Marino soha nem mert volna engedélyt kérni Scarpettától, de az amúgy 
sem egyezett volna bele. De egy Shandyvel töltött, átmulatott éjszaka után 
a lány megint elkezdte Marinót azzal piszkálni, hogy Scarpetta rabszolgája, 
és felhúzta vele a férfit. Aztán Scarpetta felhívta Marinót azzal, hogy 
Lucious Meddick durrdefektet kapott, és késni fog. Shandy is egyre jobban 
erősködött. Csak mondta és mondta, hogy Marino a nagy semmiért pitizik 
Scarpettának, és hogy igazán körbevihetné őt, ami miatt már egész héten 
könyörgött neki. Végül is a barátnője, vagy mi. Igazán megérdemelné, 



hogy lássa, hol dolgozik. Úgyhogy a végén Marino mondta neki, hogy 
menjen utána a motorjával északra, a Meeting Streeten. 

– Ezek aztán valódi ereklyék – sajnálta le a berendezést Shandy. – 
Egyenesen a használtcikk-kereskedésből. Talán maga a doki újította fel. 
Nem semmi, mi? Életemben először ülök olyan asztalnál, ami öregebb, 
mint én vagyok. 

Shandy letelepedett a bőrfotelbe Marino asztala mögé, és elkezdte 
nyitogatni a fecskefark illesztékű fiókokat. 

– Rose és én elég sok időt eltöltöttünk azzal, hogy körbejártuk a házat, 
és megpróbáltuk kitalálni, mi mi lehetett. Nagyjából egyetértettünk abban, 
hogy az ő irodája lehetett valamikor a fő hálószoba, a doki irodája pedig, 
ami itt a legnagyobb helyiség, társalgóként funkcionálhatott 

– Micsoda marhaság! – Shandy közben az egyik fiókba bámult. – Hogy 
tudtok itt bármit is megtalálni? Azért tömködtök mindent a fiókokba, mert 
nem akartok az akták iktatásával bajlódni? 

– Nagyon is tudom, mi hol van! Megvan a saját iktatási rendszerem, az 
anyag fiókonként van elrendezve. Mint a Dewey-féle tizedes osztályozás a 
könyvtárakban. 

– Akkor hol vannak a katalógusszekrények, nagyfiú? 
– Itt benn. – Marino megkocogtatta fénylő, kopaszra borotvált fejét. 
– Nincs valami jó kis gyilkossági ügy? Esetleg néhány fotó? 
– Nincs. 
Shandy felállt, és megigazította bőrnadrágját. 
– Tehát a Nagyfőnöké a társalgó. Látni akarom! 
– Nem lehet. 
– Jogom van megnézni, hol dolgozik, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy 

az övé vagy. 
– Nem vagyok az övé, és nem megyünk be. Különben sincs ott semmi 

látnivaló, csak könyvek meg egy mikroszkóp. 
– Fogadni mernék, hogy néhány jó kis gyilkossági ügy aktája van 

elzárva abban a társalgóban. 
– Nincs. A kényes ügyeket elzárva tartjuk. Az olyanokat, amiket te 

jónak tartasz. 
– Minden szobában lehet társalogni, nem? Akkor miért hívták úgy, hogy 

társalgó? – Shandy képtelen volt befogni a száját. – Nagy hülyeség volt. 
– A régi szép időkben azért hívták társalgónak, hogy 

megkülönböztessék a fogadószobától – magyarázta Marino, és büszkén 
nézett körül az irodájában, végighordozta tekintetét a faburkolattal ellátott 
falakon lógó okleveleken, azon a nagy szótáron, amit soha nem használt, 



az érintetlen kézikönyveken, amiket Scarpetta továbbpasszolt neki, amikor 
megkapta az átdolgozott, újabb kiadásokat. És persze a teketrófeáin, 
amelyek szépen elrendezve ott sorakoztak kifényesítve a beépített 
polcokon. – A fogadószoba volt a vendégek fogadására szolgáló helyiség, 
a bejárati ajtóhoz közel, ahová azokat a vendégeket vezették, akiket nem 
marasztaltak sokáig. Ennek pont ellenkezője volt a társalgó vagy szalon, 
ami a mai nappalinak felel meg. 

– Úgy beszélsz, mint aki örül annak, hogy az a nő megvette ezt a helyet. 
Pedig állandóan panaszkodsz miatta. 

– Nem is olyan rossz ahhoz képest, hogy olyan régi. De azért jobban 
szeretnék egy újat. 

– A te öreg micsodád sem rossz – mondta Shandy, és addig szorongatta 
Marinót ott lenn, amíg fájdalmat nem okozott neki. – Sőt, nekem egészen 
virgoncnak tűnik. Mutasd meg Scarpetta irodáját! Mutasd meg, hogy hol 
dolgozik a Nagyfőnök! – Újra megmarkolta Marinót. – Miatta vagy 
miattam vannak nehézségeid? 

– Hallgass már el! – mondta Marino, és eltolta a nő kezét, közben 
zavarban volt a szavai miatt. 

– Mutasd meg, hogy hol dolgozik! 
– Mondtam már, hogy nem. 
– Akkor mutasd meg a hullaházat! 
– Azt sem lehet. 
– Miért nem? Mert annyira kibaszottul félsz tőle? Mit tehet veled? Hívja 

a hullaházi rendőrséget? Mutasd meg! – követelte. 
Marino felpillantott a bejárat sarkában lévő apró kamerára. Senki nem 

fogja látni a szalagokat. Shandynek igaza van. Kit érdekelne? Miért is ne? 
Megint elfogta az a bizonyos érzés, a kicsinyesség, az agresszió és a 
bosszúvágy keveréke, amitől bármilyen szörnyűségre képes lett volna. 
 
 
Dr. Self ujjai kip-kop, fürgén kopogtak a laptop billentyűzetén. Egyre csak 
jöttek az új üzenetek (ügynökök, ügyvédek, menedzserek, tévések, 
különleges páciensek és válogatott rajongók). 

De tőle semmi. A Homokembertől. Ez nagyon rosszulesett neki. A 
Homokember azt akarja elhitetni vele, hogy megtette az elképzelhetetlent. 
Kínozza őt. Fenntartja a feszültséget azzal, hogy elhiteti vele, mégis 
megtette. Attól a pillanattól fogva megváltozott dr. Self élete, hogy egy 
végzetes pénteken, a reggeli szünetben megnyitotta a férfi legutolsó 
üzenetét. 



„Ne hagyd, hogy igaz legyen!” 
Milyen bolond és hiszékeny is volt, hogy válaszolt neki, amikor tavaly 

ősszel a személyes e-mail címére megérkezett a férfi első levele. De 
kíváncsi volt, hogyan juthatott hozzá a személyes, teljesen magánjellegű e-
mail címéhez. Meg kellett tudnia. Visszaírt neki, és megkérdezte, de a férfi 
nem mondta el neki. Elkezdtek levelezni. Az a férfi nagyon furcsa, nem 
mindennapi ember. Visszatért Irakból, ahol hatalmas trauma érte. Dr. Self 
titokban arra gondolt, micsoda nagyszerű vendég lenne belőle az egyik 
tévéműsorában, ezért kiépített vele egyféle terapeuta-beteg kapcsolatot 
online, de az eszébe sem jutott, hogy a férfi képes megtenni az 
elképzelhetetlent. 

„Kérlek, ne hagyd, hogy igaz legyen!” 
Bárcsak visszacsinálhatná az egészet! Bárcsak soha ne válaszolt volna a 

férfinak! Bárcsak ne próbált volna meg segíteni neki! Az a fickó tényleg 
őrült, bár dr. Self nagyon ritkán használta ezt a szót. Híres elve az volt, 
hogy mindenki képes megváltozni. De ez az ember nem. Nem, ha képes 
volt megtenni az elképzelhetetlent. 

„Kérlek, ne hagyd, hogy igaz legyen!” 
Akárki is ő valójában, nem tud rajta segíteni, sem ő, sem senki más a 

világon. Most pedig lehet, hogy megtette, amit dr. Self soha nem 
feltételezett volna róla. Lehet, hogy megtette az elképzelhetetlent! Ha 
tényleg így van, akkor ő, dr. Self csak egyetlen módon mentheti meg 
magát. Soha nem fogja elfelejteni azt a napot, amelyen erre rádöbbent. 
Amikor megpillantotta a fotót, amit a férfi küldött neki, ráébredt arra, hogy 
valószínűleg több okból kifolyólag is komoly veszélyben van. Ezért 
kénytelen volt azt mondani a producereinek, hogy olyan családi problémák 
miatt tűnik el, amikről nem beszélhet. Egy darabig nem lesz adásban, 
remélhetőleg csak néhány hétig. Azzal a már jól bevált pszichológussal 
lesznek kénytelen helyettesíteni őt, aki cseppet sem volt szórakoztató, de 
legalább nem lehetett igazi vetélytársa sem, bár ő hajlamos volt az 
ellenkező hitben ringatni magát. Éppen ezért nem teheti meg, hogy néhány 
hétnél tovább távol legyen. Mindenki az ő helyére pályázik. Felhívta Paulo 
Maronit (azt mondta, fontos, és azonnal kapcsolták), aztán (álcázva magát) 
beült egy limuzinba (nem használhatta a saját sofőrjét), majd (még mindig 
álca mögött) felszállt egy sugárhajtású magánrepülőre, és titokban 
bejelentkezett a McLeanbe, ahol biztonságban tudhatta magát, ahol 
elrejtőzhetett, és reményei szerint hamarosan elegendő információt 
szerezhet arról, hogy az elképzelhetetlen mégsem történt meg. 



Ez az egész csak egy beteges csel. Nem tette meg. Az őrültek állandóan 
hamis beismerő vallomásokat tesznek. 

(De mi van, ha mégsem?) 
Fel kell készülnie arra a legrosszabb forgatókönyvre is, hogy az 

emberek őt fogják hibáztatni. Azt fogják mondani, ő az oka annak, hogy az 
az őrült kinézte magának Drew Martint, miután a lány megnyerte az U. S. 
Opent tavaly ősszel, és szerepelt dr. Self show-jában. Fantasztikus 
műsorok voltak, exkluzív riportokkal. Rendkívüli órákat töltöttek a 
stúdióban Drew-val a pozitív gondolkodásról beszélgetve. Arról 
társalogtak, hogy megfelelő eszközök segítségével milyen sokat elérhet az 
ember, és voltaképpen képes lehet eldönteni, hogy nyerjen vagy veszítsen. 
Dr. Self arról kérdezte Drew-t, hogy mindez miképpen segítette hozzá alig 
tizenhat évesen, hogy a tenisz történetének egyik legnagyobb ígéretévé 
nője ki magát. Dr. Self sajtódíjjal is jutalmazott sorozata, a Mikor nyerjünk 
rendkívüli sikereket ért el. 

Dr. Self pulzusa felgyorsult, miközben újra a rettenet kellős közepén 
találta magát. Újra kinyitotta a Homokember e-mailjét, mintha az, hogy 
újra hosszan nézegeti, valamin is változtatna. Nem volt szöveg, csak egy 
melléklet, egy szörnyűséges, nagy felbontású kép, ami Drew-t ábrázolja, 
ahogy meztelenül ül egy szürke, a terrakottapadlóba süllyesztett, 
mozaiklapos fürdőkádban. A víz a derekáig ér, és amikor dr. Self 
kinagyította a képet, ahogy már oly sok alkalommal megtette, tisztán 
kivehető volt, hogy a lány karja libabőrös, hogy el van kékülve a szája és a 
körmei, amiből tudni lehetett, hogy a víz, ami egy régi rézcsőből folyt, igen 
hideg lehetett. A lány haja vizes volt, csinos arcának kifejezése leírhatatlan. 
Meg volt döbbenve? Irgalomért esedezett? Sokkos állapotban volt? Úgy 
tűnt, begyógyszerezték. 

A Homokember a korábbi e-mailjeiben megírta dr. Selfnek, hogy 
Irakban rendszeresen merítették vízbe a meztelen foglyokat. Megverték, 
megalázták és arra kényszerítették őket, hogy egymásra vizeljenek. Azt 
tette az ember, amit tennie kellett, írta. Egy idő után már teljesen 
helyénvalónak tűnik, és a fotózást sem bánják. Ő sem bánta, egészen 
addig, míg meg nem tette azt a bizonyos dolgot. De soha nem árulta el dr. 
Selfnek, hogy az a bizonyos dolog valójában mi is volt. 

Dr. Self meg volt róla győződve, hogy akkortájt kezdett a férfi 
átalakulni szörnyeteggé. Feltételezve, hogy megtette az elképzelhetetlent, 
hacsak nem átverés minden, amit küldött. 

(De még ha átverés is az egész, amit a képen tesz Drew-val, az csak egy 
szörnyeteg műve lehet!) 



Dr. Self valami jelét kereste a képen annak, hogy hamisítvány, 
kinagyította, aztán újra kicsinyítette, más szögből nézte, csak bámulta. 
„Nem, nem, nem” – próbálta győzködni magát. 

(De mi van, ha mégsem ez a helyzet?) 
Gyötörte ez a gondolat. Ha bebizonyosodik, hogy felelősség terheli, a 

karrierjének vége, már ami a televíziót illeti. Legalábbis időlegesen. Több 
millió rajongója azt fogja mondani, az ő hibája. Neki látnia kellett volna, 
mi következik, soha nem lett volna szabad Drew-ról beszélnie az e-
mailekben egy ismeretlen beteggel, aki Homokembernek nevezte magát, és 
azt állította magáról, hogy látta Drew-t a tévében, olvasott róla, és úgy véli, 
hogy nagyon kedves lány, de kibírhatatlanul magányos lehet; és biztos 
abban, hogy ha találkoznának, beleszeretne, és akkor a lánynak már nem 
kellene tovább elviselnie a fájdalmat. 

Ha mindez a nyilvánosság elé kerül, akkor ugyanaz történik, mint 
Floridában, csak még rosszabb lesz a helyzet. Őt vádolták, igazságtalanul. 
De legalább csak rövid ideig. 

„Láttam Drew-t a tévéműsorban, és éreztem, milyen elviselhetetlenül 
szenved – írta a Homokember. – Köszönetet fog nekem mondani.” 

Dr. Self a képernyőn lévő fotóra bámult. Bírálni fogják azért, hogy nem 
hívta a rendőrséget azonnal, amikor megkapta az e-mailt, pontosan kilenc 
nappal korábban, és senki nem fogja elfogadni azt a kifogást, ami pedig 
teljesen logikus, nevezetesen, hogy ha az, amit a Homokember küldött, 
igazi, akkor már túl késő bármit is tenni; ha pedig csak beteges trükk (amit 
az egyik képszerkesztő programmal raktak össze), akkor mi értelme 
nyilvánosságra hozni, és ezzel talán egy másik őrült fejében is elültetni az 
ötletet? 

Komor gondolatai visszatértek Marinóra. Bentonra. 
És Scarpettára. 
Scarpetta jelent meg a lelki szemei előtt. 
Fekete, egymástól távol eső csíkok mintázta halszálkás kosztümöt 

viselt, hozzá illő kék blúzzal, amitől kék szeme még kékebbnek tetszett. 
Szőke haja rövidre volt vágva, és nagyon kevés smink volt rajta. Feltűnő 
jelenség volt, erősnek tűnt, de ugyanakkor könnyednek is ott, a tanúk 
padján, ahogy az esküdtekkel szembenézett. Szinte hipnotizálta őket, 
ahogy a kérdésekre válaszolt és magyarázott. Soha nem pillantott bele a 
jegyzeteibe. 

– Igaz az, hogy majdnem minden akasztás öngyilkosságra utal, így 
ebben az esetben is lehetséges, hogy voltaképpen a nő öngyilkos lett? – 



kérdezte dr. Self egyik ügyvédje, s közben fel-alá járkált a floridai 
tárgyalóteremben. 

Ő már befejezte a tanúvallomását, és elbocsátották a tanúk padjáról, de 
képtelen volt ellenállni a kísértésnek, és követte a fejleményeket. Figyelte 
Scarpettát. Arra várt, hátha elszólja magát, vagy hibát követ el. 

– Statisztikailag igaz, hogy újabban a legtöbb akasztásos eset, legalábbis 
amennyire tudjuk, öngyilkosság – mondta Scarpetta az esküdteknek, és 
nem nézett dr. Self ügyvédjére, úgy válaszolt neki, mintha egy intercomon 
keresztül felelne neki a másik szobából. 

– Amennyire tudjuk? Csak nem azt akarja mondani, Mrs. Scarpetta, 
hogy... 

– Dr. Scarpetta. – Rámosolygott az esküdtekre. 
Azok visszamosolyogtak, teljes odaadással figyeltek rá, nyilvánvalóan 

egészen el voltak olvadva tőle. Teljesen megigézve ültek, miközben 
Scarpetta azon ügyködött, hogy aláássa dr. Self hitelét és becsületét 
anélkül, hogy bárki is ráébredne arra, hogy az egész csak manipuláció és 
valótlanságok tömkelege. Ó, igen, hazugságoké. Még hogy gyilkosság, és 
nem öngyilkosság! Hogy Dr. Self közvetett módon felelős a gyilkosságért! 

Nem az ő hibája! Nem tudhatta, hogy azokat az embereket 
meggyilkolják. Csak mert eltűntek a házukból, még nem jelenti azt, hogy 
valami baj történt velük. 

Amikor Scarpetta kérdőre vonta azután, hogy megtalálták a gyógyszeres 
üveget az ő nevével, a pszichológuséval, aki felírta, teljesen jogos volt, 
hogy megtagadott minden olyan választ, ami bármelyik betegével vagy 
korábbi betegével volt kapcsolatos. Honnan is tudhatta volna, hogy bárki 
meghalhat? Méghozzá ilyen kimondhatatlanul szörnyű módon? Nem az ő 
hibája volt. Ha az övé lett volna, akkor büntetőjogi tárgyalás lett volna, és 
nem polgári peres eljárás, amit a mohó rokonok indítottak ellene. Nem az ő 
hibája volt, és Scarpetta szántszándékkal hitette el az esküdtszékkel az 
ellenkezőjét. 

(A tárgyalótermi jelenet teljesen betöltötte a gondolatait.) 
– Úgy érti, nem tudják megmondani, hogy egy akasztás öngyilkosság 

vagy gyilkosság volt-e? – kérdezte dr. Self ügyvédje emelt hangon. 
Scarpetta pedig így felelt: 
– Nem, hacsak nem voltak tanúk, vagy nem áll fenn olyan körülmény, 

ami teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy mi történt... 
– Nevezetesen? 
– Hogy a személy egyértelműen nem tehette azt magával. 
– Említene ilyen körülményt? 



– Például ha valaki egy magas lámpavasról lóg lefelé egy parkolóban, és 
a környéken nincs nyoma létrának. Vagy ha a kezeit összekötözték a háta 
mögött – felelte Scarpetta. 

– Ez most valós eset volt, vagy csak a példa kedvéért mondta? – 
kérdezte hamiskásan az ügyvéd. 

– Ez egy kilencszázhatvankettes ügy. Egy alabamai lincselés – közölte 
Scarpetta az esküdtszék tagjaival, akik közül hét fekete volt. 

Dr. Self visszatért a szörnyűségek felidézéséből, a borzalom 
túloldaláról, és bezárta a képernyőjén lévő képet. A telefonért nyúlt, és 
Benton Wesley irodáját hívta. Az ösztönei azonnal azt súgták neki, hogy az 
ismeretlen nő, aki felvette, fiatal lehet, túlságosan nagyra tartja magát, úgy 
érzi, mindenhez joga van, tehát valószínűleg gazdag családból származik, 
és a kórház szívességből alkalmazta, ami valószínűleg szálka lehetett 
Benton szemében. 

– Mi a keresztneve, dr. Self? – kérdezte a nő, mintha nem tudná, ki is ő, 
mintha nem ismerné őt mindenki a kórházban. 

– Remélem, dr. Wesley végre megérkezett – mondta dr. Self. – Várja a 
hívásomat. 

– Nem jön be csak tizenegy körül. – Mintha ő, dr. Self egy senki lenne. 
– Megkérdezhetem, milyen ügyben keresi? 

– Természetesen. És önt hogy hívják? Azt hiszem, még nem 
találkoztunk. Amikor legutoljára telefonáltam, akkor valaki más vette fel a 
telefont. 

– Ő már nincs itt. 
– Magát hogy hívják? 
– Jackie Minor. Én vagyok dr. Benton új kutatási asszisztense. – A nő 

hangszíne hencegő lett. Pedig valószínűleg még meg sem csinálta a 
doktoriját, és valószínűleg nem is fogja. 

Dr. Self elbűvölően azt mondta: 
– Nos, köszönöm, Jackie. Feltételezem, segít dr. Bentonnak a 

kutatásában is. Hogy is hívják? Dorsolaterális Aktivitás a Maternális 
Negligáció során? 

– DAMN?* – kérdezett vissza Jackie meglepődve. – Ki nevezi így? 
– Nos, azt hiszem, éppen maga nevezte így most – felelte dr. Self. – Ez 

a betűszó nekem nem jutott volna eszembe. Maga mondta ki. Maga 
egészen elmés lány. Ki is volt az a nagy költő... nézzük csak, tudom-e 
idézni: „A szellemesség az érzékelés zsenialitása, a hasonlat pedig a 
                                                
* damn, ang. = átkozott 



kifejezésé.” Vagy valami ilyesmi. Azt hiszem, Alexander Pope. 
Hamarosan találkozunk. Tényleg hamarosan, Jackie. Amint maga is 
valószínűleg tudja, én is részt veszek abban a kutatásban, amit az előbb 
DAMN-nek nevezett. 

– Tudtam, hogy valami fontos ember van benne. Dr. Benton ezért ment 
el a hétvégére, és ezért kért meg engem, hogy jöjjek be. Csak annyit írtak 
az ütemtervbe, hogy VIP. 

– Bizonyára nagyon megerőltető lehet neki dolgozni. 
– Ez így van. 
– Főleg, hogy olyan nagy hírnévnek örvend az egész világon. 
– Ezért akartam az asszisztense lenni. Én is törvényszéki 

pszichológusnak készülök. 
– Bravó! Nagyon szép. Talán valamikor a műsoromban is 

szerepelhetne. 
– Erre még nem is gondoltam. 
– Nos, gondolnia kellene erre, Jackie. Én már régóta tervezem, hogy 

kissé kitágítom a látóhatáromat, és ellátogatok a Borzalom túloldalára. 
Belenézek a bűnnek azon dimenziójába, amit az emberek nem nagyon 
látnak: a gyilkos elméjébe. 

– Manapság mindenkit ez érdekel – helyeselt Jackie. – Ha bekapcsolja a 
tévét, azt látja, hogy mindegyik műsor erről szól. 

– Nos, én éppen most akarok felvenni néhány produkciós tanácsadót. 
– Nagyon boldog volnék, ha beszélhetnék erről magával valamikor. 
– Kérdezett már ki erőszakos bűnözőt? Vagy esetleg jelen volt, amikor 

dr. Wesley ezt tette? 
– Még nem. De hamarosan bizonyára sor kerül rá. 
– Akkor nemsokára találkozunk, dr. Minor. Vagy még nem doktor? 
– Mihelyt megszerzem a szükséges minősítéseket, és sikerül egy kis 

időt szakítanom arra, hogy megírjam a disszertációmat. De már készülünk 
a diplomaosztó ünnepségre. 

– Hát persze. Ez az ember életének egyik legfelemelőbb napja. 
 
 
Évszázadokkal ezelőtt a régi, téglából épült hullaház mögötti stukkódíszes 
számítógépes laboratórium a lovak és a lovászok otthona volt. 

Szerencsére, mielőtt még a műemlék-felügyelet megalakult volna, és 
meg tudta volna akadályozni, az épületet garázzsá és raktárrá alakították, 
és most – Lucy szavaival élve – ez volt az ideiglenes számítógépes labor. 
Téglából volt, kicsi és minimalista. A Cooper-folyó túloldalán, jó nagy 



területen folyt az építkezés, elég jó ütemben. Azon a részen rengeteg hely 
volt, és az építési engedélyek kiadása nem volt olyan szigorú. Lucy új 
törvényszéki laboratóriumában – ha elkészül – megtalálható lesz minden 
elképzelhető tudományos műszer és lehetőség. Eddig egészen jól 
elboldogultak az ujjlenyomatok elemzésével, a toxikológiai, a 
tűzfegyverekkel kapcsolatos vizsgálatokkal, a DNS- és a 
nyomelemzésekkel. A szövetségiek még nem láttak az egészből semmit. 
Lucy majd jól megszégyeníti őket. 

Egyelőre a téglafalú és fenyőpadlójú laboratórium volt a felségterülete, 
amit a külvilág elől golyóálló és hurrikánbiztos ablakok védtek, a sötétítők 
állandóan be voltak húzva. Lucy az egyik gép előtt ült, ami hozzá volt 
kapcsolva egy hatvannégy gigabájtos szerverhez, amihez tartozott egy 
beépített keret, amibe egyszerre akár hat rack-et is be lehetett csúsztatni. A 
kernel – az az operációs rendszer vagy központi mag, ami összekapcsolta a 
hardvert a működéséhez szükséges szoftverrel – saját tervezés volt. Olyan 
programnyelven írta, hogy közvetlenül képes legyen kapcsolatba lépni az 
alaplappal, amikor a saját cybervilágát – vagy ahogy Lucy nevezte, a 
végtelen belső teret (a VBT-t) – létrehozza. 

Megalkotott egy prototípust, amit olyan szédítően hatalmas összegért 
adott el, amit még kimondani is szégyenletes. De Lucy soha nem beszélt a 
pénzről. 

A falak felső részén síkképernyős monitorok sorakoztak, amelyek 
állandóan és sokféle szögből sugározták a vezeték nélküli kamerák képeit 
és a beépített mikrofonokon keresztül a hozzá tartozó hangokat is. És 
aminek éppen szemtanúja volt, azt nem akarta elhinni. 

– Te idióta kurafi! – mondta hangosan az előtte lévő síkképernyős 
monitornak. 

Marino idegenvezetést tartott Shandy Snooknak a halottasházban, 
kettejük alakja ott volt különböző szögben felvéve, a hangjuk pedig mintha 
néhány centiről jött volna. 
 
 
Boston, 
egy 19. század közepéről származó barna homokkő épület negyedik a 
Beacon Streeten 
 
 
Benton Wesley az íróasztalánál ült, és az ablakon keresztül bámulta azt a 
hőlégballont, amely egy ősöreg hegyi szilfákból álló facsoport felett 



lebegett. A fehér légballon hatalmas holdként emelkedett egyre 
magasabbra a belváros kék egén. 

Megszólalt a mobilja. Benton feltette a fülhallgatót, és így szólt: 
– Wesley. – Nagyon remélte, hogy nem dr. Selffel, a kórház legújabb 

istencsapásával, talán a valaha itt fogadott legveszélyesebb pácienssel 
kapcsolatos vészhelyzet adódott. 

– Én vagyok – szólt Benton fülébe Lucy. – Lépj be a rendszerbe! 
Konferenciahívásra kapcsollak. 

Benton nem kérdezte, miért. Felment a hálózatra, ami videók, 
hanganyagok, adatok valós idejű továbbítására volt képes. Lucy arca 
megjelent az asztalon lévő laptop monitorján. Kipihentnek, dinamikusnak 
tűnt, és csinos volt, mint mindig, de a szeme dühtől csillogott. 

– Várj, megpróbálok valami mást! – mondta. – Hozzákapcsollak a 
biztonsági rendszerhez, hogy láthasd, amit én most. A képernyődön 
nemsokára négyes osztatú képnek kell megjelennie különböző 
helyszínekkel, különböző szögből nézve. Attól függ majd, hogy én mit 
választok. Így láthatod, hogy mit művel az úgynevezett kis barátunk, 
Marino. 

– Megvan – felelte Benton, miközben megjelent a monitoron a négyes 
kép, egyszerre látszott Scarpetta bekamerázott épületének négy különböző 
helyszíne. 

A hullaház előtere. 
A bal felső sarokban Marinót és egy csinos, de közönséges nőt lehetett 

látni, amint motorosszerkóban állnak Scarpetta irodájának bejáratánál, és 
Marino éppen azt mondja a nőnek: 

– Maradj itt, amíg bejelentkezem a nevében! 
– Miért nem mehetek veled? Nem félek! – A nő fojtott hangja, kemény 

déli akcentusa volt, tisztán hallatszott a Benton asztalán lévő 
hangszórókból. 

– Mi a fene? – mondta Benton Lucynek a telefonba. 
– Csak figyelj! – felelte Lucy. – íme, Marino legújabb kebelcsodája. 
– Mióta?  
– Nézzük csak! Azt hiszem, a múlt hétfőn feküdtek le egymással, aznap 

éjjel, amikor megismerkedtek, majd együtt jól berúgtak. 
Marino és Shandy beszálltak a liftbe. Egy másik kamera vette őket, 

miközben Marino azt mondta:  
– Oké. De ha a doki fülébe jut, engem elevenen megnyúz.  
– Séta, séta, sétálunk, dokit látunk, elfutunk – idézte Shandy kissé 

elferdítve, gúnyosan a gyerekmondókát. 



– Szerzünk neked egy köpenyt, hogy elrejtsük a bőrszerkót, de tartsd a 
szád, és ne csinálj semmit! Ne szórakozz, ne nyúlj semmihez, komolyan 
mondom! 

– Mintha még sohasem láttam volna hullát – mondta a nő. 
Kinyílt a lift ajtaja, és kiléptek. 
– Az apám megfulladt egy szelet hústól a család és az én szemem előtt – 

közölte Shandy. 
– Az öltöző ott van hátul. Balra – intett az ujjával Marino. 
– Balra? Merrefelé fordulva? 
– Ha befordulsz a sarkon, az első ajtó. Kapj fel egy köpenyt, és siess! 
Shandy elkezdett szaladni. Benton látta, hogy a képernyő egyik részén 

megjelenik az öltözőben – Scarpetta öltözőjében –, kivesz egy kék köpenyt 
a szekrényből – Scarpetta szekrényéből Scarpetta köpenyét –, és sietve 
felveszi, fordítva. Marino az előcsarnokban várta. A nő visszafutott hozzá, 
a köpeny lebegett körülötte, mert nem kötötte meg. 

Újabb ajtó, amely a szabadba nyílt, oda, ahol Marino és Shandy 
leparkolták a motorokat a sarkon, amit forgalomterelő kúpokkal 
torlaszoltak el. Ott állt egy halottaskocsi, járó motorral, a zajt visszaverték 
a téglafalak. Egy gyászhuszár kászálódott ki, szikár volt és esetlen, 
nyakkendőt és öltönyt viselt, pont olyan feketét és fényeset, mint amilyen a 
kocsi is volt. Kihajtogatta csontos testét, mint valami hordágyat. Olyan 
benyomást keltett, mintha teljesen azonosult volna foglalkozásával. Benton 
felfigyelt arra, milyen furcsa volt a keze, ahogy összeszorította, mintha 
karmok volnának rajtuk köröm helyett. 

– Lucious Meddick vagyok. – Kinyitotta a hátsó ajtót. – Nemrégen 
találkoztunk, amikor kihalászták azt a halott kisfiút a mocsárból. – 
Felhúzott egy pár gumikesztyűt, közben Lucy ráközelített. 

Benton észrevette, hogy a férfi fogán átlátszó fogvédő van, a jobb kezén 
pedig gumiszalag. 

– Menj rá jobban a kezére! – kérte Benton Lucyt. 
Lucy ráközelített, miközben Marino úgy mondta, mintha ki nem 

állhatná azt az embert: 
– Ja, emlékszem. 
Benton látta, hogy Lucious Meddicknek tövig van rágva minden körme, 

és azt mondta Lucynek. 
– Súlyos körömrágás-szindróma. Az öncsonkítás egy formája. 
– Van valami hír azzal kapcsolatban? – kérdezte Lucious a meggyilkolt 

kisfiúra gondolva. Benton úgy tudta, hogy a gyerek még a halottasházban 
van, és még mindig nem azonosították. 



– Nem tartozik magára – felelte Marino. – Ha a nyilvánosságra tartozna, 
már benne lett volna a hírekben. 

– Jézusom, úgy beszél, mint Tony Soprano! – hallotta Lucy hangját 
Benton a saját fülében. 

– Elvesztette az egyik dísztárcsáját – mutatott Marino a halottaskocsi 
bal hátsó kerekére. 

– Tartalék – felelte kurtán-furcsán Lucious. 
– Kissé lerontja az összképet, nem gondolja? – mondta Marino. – 

Annyit bajlódott a suvikszolással, aztán ott van egy kerék azokkal a ronda 
csavaranyákkal. 

Lucious bosszúsan kinyitotta a hátsó ajtót, és kigurította a kocsi 
hátuljában lévő kerekes hordágyat. Az összecsukható alumíniumlábak egy 
kattanással kinyíltak, és a helyükre ugrottak. Marino nem ajánlotta fel a 
segítségét, miközben Lucious felgurította a hordágyat a fekete zsákba 
burkolt holttesttel a rámpán, és amikor nekilökte az ajtókeretnek, 
káromkodott egyet. 

Marino kacsintott egyet Shandyre, aki meglehetősen furán nézett ki 
sebészköpenyben és motoroscsizmában. Lucious türelmetlenül otthagyta a 
bezsákolt hullát a terem közepén, rácsapott a gumiszalaggal a csuklójára, 
és bántóan magas hangon így szólt: 

– Megyek, és elvégzem az adminisztrációt. 
–  Csak halkabban! – mondta Marino. – Még felébreszt valakit.  
– Nincs időm a viccelődésre. – Lucious már ment is.  
– Addig nem megy sehova, amíg nem segít áttenni a holttestet a 

honlapról az egyik modern kerekes hordágyra. 
– Nagyzol – mondta Lucy Bentonnak. – Megpróbál hatást gyakorolni 

erre a tökfejre. 
Marino előgurított egy meglehetősen ütött-kopott, lestrapált kerekes 

hordágyat a hűtőkamrából. Az egyik kerék miatt kissé csámpás volt, mint 
valami selejtezésre érett áruházi kocsi. Ő és a dühös Lucious leemelték a 
zsákban lévő holttestet a hordágyról, és áttették a kerekes kocsira. 

– A maguk főnöknője nem semmi! – közölte Lucious. – Nekem csak 
egy p betűs szó jutott eszembe róla. 

– Senki nem kíváncsi a véleményére. Hallottad, hogy valaki is a 
véleményét kérdezi? – fordult Shandyhez. 

Az a zsákot bámulta, mintha nem is hallotta volna Marinót. 
– Nem az én hibám, hogy a címek össze vannak keverve az interneten. 

Az a nő úgy viselkedett, mintha az én hibám lett volna, hogy ott 
megjelentem, pedig csak a munkámat végeztem. Nem mintha nem jönnék 



ki mindenkivel. Van olyan temetkezési vállalkozás, amit a klienseiknek 
ajánlani szoktak? 

– Tetessen be egy hirdetést a szaknévsorba! 
Lucious a halottasház kis irodája felé indult, gyorsan lépdelve, alig 

hajlítva a térdeit. Mindez Bentont egy ollóra emlékeztette. 
A képernyő egyik negyede Lucioust mutatta az irodában, amint a 

papírokkal szöszmötöl, fiókokat nyitogat, kotorászik bennük tollat keresve. 
Egy másik negyedben Marino látszott, amint éppen azt mondja 

Shandynek: 
– Nem ismerte senki a Heimlich-fogást? 
– Bármit megtanulok, bébi – felelte az. – Akármilyen fogást mutathatsz 

nekem. 
– Most komolyan! Amikor az apád fulladozott... – kezdte Marino 

magyarázni. 
– Azt hittük, hogy szívinfarktusa van, vagy agyvérzést, szélütést kapott 

– vágott a szavába Shandy. – Olyan szörnyű volt, magához kapott, 
lezuhant a földre, beverte a fejét, elkékült az arca. Senki nem tudta, mit 
tegyen, fogalmunk sem volt, hogy fulladozik. Még ha tudtuk volna, akkor 
sem tehettünk volna mást, mint amit aztán tettünk, nevezetesen, hogy 
hívtuk a mentőket. – Úgy tűnt, Shandy mindjárt sírva fakad. 

– Sajnálom, de azt kell, hogy mondjam, tehettetek volna valamit – 
felelte Marino. – Megmutatom. Gyere, fordulj meg! 

Végezvén a papírmunkával, Lucious kisietett az irodából, és elment 
Marino és Shandy mellett. Azok nem is figyeltek rá, hagyták, hogy 
felügyelet nélkül bemenjen a boncterembe. Marino hatalmas karjával 
átfogta a nő derekát, ökölbe szorította a kezét, a hüvelykujja Shandy 
hasának felső részén volt, a köldök felett. Egyik kezével megragadta az 
ökölbe szorított másikat, és gyengéden elkezdte felfelé húzni, csak, hogy 
megmutassa a fogást. Aztán feljebb csúsztatta a kezét, és elkezdte 
simogatni Shandy testét. 

– Uramisten! – hallatszott Lucy hangja Benton fülében. – Éppen abban 
a kibaszott hullaházban van kangörcse! 

Közben a kamera mutatta, hogy a boncteremben Lucious odasétált 
ahhoz az emelvényen fekvő, hatalmas munkanaplóhoz, amelyet Rose 
finoman a Halottak könyvének szokott nevezni. Elkezdte bejegyezni a 
holttestet azzal a tollal, amit az irodai asztalról vett el. 

– Nem volna szabad ezt tennie! – hallotta Lucy hangját Benton. – Csak 
Kay néni nyúlhat ahhoz a könyvhöz. Az hivatalos okmány. 



– Látod, nem is volt olyan kemény dió ide bejönni – mondta Shandy 
Marinónak. – Vagy talán mégis? – Hátranyúlt, és megmarkolta a férfit. – 
Te aztán tudod, hogy vidíts fel egy lányt! És a felt szó szerint értem! 

– Hát ez hihetetlen! – mondta Benton Lucynek. 
Shandy megfordult Marino karjában, és megcsókolta – erősen szájon 

csókolta a halottasház kellős közepén –, és Benton egy pillanatra azt hitte, 
hogy ott, az előcsarnokban fognak szeretkezni. 

– Gyere, próbáld ki! – mondta aztán Marino. 
A képernyő egy másik szegmensében Benton figyelte, ahogy Lucious 

végiglapozza a halottasház munkanaplóját. 
Amikor Marino megfordult, jól látszott, mennyire felizgult. Shandy alig 

tudta átfogni a férfi derekát a karjával. Nevetni kezdett. Marino a nő kezére 
tette hatalmas kezét, és mutatta neki, hogyan kell csinálni a fogást. 

– Nem vicc! Ha egyszer fulladozni látsz, csak csináld ezt! Erősebben! – 
Meg is mutatta neki. – A lényeg az, hogy kipréseljük a levegőt, hogy az is 
kijöjjön, ami megakadt. – Shandy lecsúsztatta a kezét, és újra megmarkolta 
Marinót, de az eltolta magától, miközben hátat fordított a boncterem 
ajtajában felbukkanó Luciousnak. 

– Sikerült annak a nőnek valamit kiderítenie a halott kisfiúról? – 
Lucious rácsapta a gumiszalagot a csuklójára. – Szerintem nem, hiszen azt 
írta be róla a halottaskönyvbe, hogy „meg nem határozható”. 

– Az akkor volt, amikor behozták. Maga mit művel, mit szimatol a 
könyvben? – Háttal Luciousnak Marino meglehetősen nevetséges volt. 

– Teljesen nyilvánvaló, hogy a főnöke nem képes megoldani ilyen 
komplikált ügyet. Kár, hogy nem én hoztam ide a testet. Én a segítségükre 
lehettem volna. Sokkal többet tudok az emberi testről, mint bármelyik 
orvos. – Lucious oldalra lépett, és Marino ágyékára bámult. – Helló! – 
mondta. 

– Maga szart se tud, fogja be a száját, ne emlegesse azt a halott 
gyereket! – közölte Marino durván. – És pofa be a dokiról is! Elmehet a 
fenébe! 

– A múltkori kisfiúról beszéltek? – kérdezte Shandy. 
Lucious kicsattogott a hordággyal, otthagyva a leszállított testet a terem 

közepén, a kerekes hordágyon, a hűtőkamra rozsdamentes acél ajtaja előtt. 
Marino kinyitotta, és betolta a nehezen kezelhető kerekes hordágyat, a 
merevedése még mindig nagyon látszott. 

– Krisztusom! – jegyezte meg Benton. 
– Viagrát szed, vagy mi? – Lucy hangja Benton fülében. 



– Miért nem szereztek egy új kocsit, vagy hogy a fenébe hívják? – 
kérdezte Shandy. 

– A doki nem költ feleslegesen. 
– Tehát még fukar is. Fogadni mernék, hogy alig fizet valamit. 
– Ha szükségünk van valamire, akkor megszerzi, de nem pocsékolja a 

pénzt. Nem úgy, mint Lucy, aki akár egész Kínát is megvehetné. 
– Te mindig kiállsz a Nagyfőnök mellett, mi? De értem nem annyira, 

bébi? – Elkezdte simogatni Marinót. 
– Mindjárt elhányom magam – mondta Lucy. 
Shandy besétált a hűtőkamrába, hogy megnézze, mi van bent. Benton 

hangszóróiban jól hallható volt, ahogy a hideg levegő kisüvített. 
A külső kamera mutatta, ahogy Lucious beül a halottaskocsi kormánya 

mögé. 
– Gyilkosság? – kérdezte Shandy a legutóbbi holttestről érdeklődve, 

aztán egy másik, a sarokban lévő bezsákolt hullára fordította a figyelmét. – 
Tudni akarom, mi volt a fiúval! 

Lucious nagy robajjal elindult, a kapu hangos csattanással becsapódott 
mögötte, mintha egy kocsi nekiment volna valaminek. 

– Természetes halál – felelte Marino. – Egy öreg, ázsiai nő. Nyolcvanöt, 
vagy valahogy így. 

– De akkor miért küldték ide, ha természetes halállal halt meg? 
– Mert a halottkém be akarta küldeni. Hogy miért? A fene se tudja. A 

doki nekem csak azt mondta, hogy legyek itt. Én nem tudom. Nekem csak 
egy unalmas szívrohamnak tűnik. Felfújják a dolgot. – Elhúzta a száját. 

– Nézzük meg! – javasolta Shandy. – Gyerünk, csak egy pillantást 
vessünk rá! 

Benton figyelte őket a képernyőn, ahogy Marino lehúzta a cipzárt a 
zsákon, és ahogy Shandy undorodva megtorpant, majd hátrébb lépett, 
befogva az orrát és a száját. 

– Megérdemelted – jegyezte meg Lucy, miközben ráközelített a testre, 
ami kezdett bomlani, fel volt fúvódva a gázoktól, az alteste már zöldült. 
Benton ismerte ezt a szagot, nagyon is, ezt az orrfacsaró bűzt, ami nem 
hasonlítható semmihez sem, és ami olyan nehezen tűnik el, szinte odatapad 
az ember szájpadlásához. 

– A francba! – siránkozott Marino, miközben visszahúzta a cipzárt. – 
Valószínűleg már napok óta ott hevert, és az az átkozott Beaufort megyei 
halottkém nem akart foglalkozni vele. Jó büdös, mi? – Shandyre nevetett. – 
És te még az hitted, hogy az én munkám egy fáklyásmenet. 



Shandy közelebb lépett a sarokban, egy magában álló, kis, fekete 
zsákhoz. Csendesen állt, és csak bámult rá. 

– Ne csináld! – hallotta a saját fülében Benton Lucyt, de Marino 
alakjához beszélt a képernyőn. 

– Fogadjunk, hogy tudom, mi van a zsákban – mondta Shandy, de alig 
lehetett hallani. 

Marino kilépett a hűtőkamrából. 
– Kifelé, Shandy! Most! 
– Mert különben mit csinálsz? Bezársz ide? Ugyan már, Pete! Nyisd ki 

ezt a kis zsákot! Tudom, hogy az a halott kisfiú van benne, akiről az előbb 
beszéltetek, te meg az a gyászhuszár, akitől kirázott a hideg. Mindent 
hallottam róla a hírekben. Tehát még mindig itt van. Hogyhogy? Ez a 
szegény kicsi egyedül, hidegen a hűtőkamrában! 

– Kész – mondta Benton. – Marinónak annyi. 
– Nem akarhatod megnézni – mondta a nőnek Marino, de újra bement a 

hűtőkamrába. 
– Miért ne? Azt a kisfiút a Hilton Headnél találták. Minden híradó erről 

szólt – mondta Shandy. – Tudtam róla. Miért van még mindig itt? Tudják 
már, hogy ki tette? – Odaállt a kerekes hordágyon lévő fekete zsák mellé. 

– Nem tudunk semmit. Azért van még mindig itt. Na, gyere! – Odébb 
terelte a nőt, és alig lehetett őket hallani. 

– Hadd nézzem meg! 
– Ne tedd! – mondta Lucy Marino alakjának a képernyőn. – Ne szúrj el 

mindent, Marino! 
– Nem valami szép látvány – mondta Marino Shandynek. 
– Megbirkózom vele. Jogom van látni, nem titkolhatsz el előlem 

semmit. Ebben egyeztünk meg. Tehát bizonyítsd be, hogy nem akarsz 
eltitkolni semmit sem. – Képtelen volt a szemét levenni a zsákról. 

– Nem. Az ilyesmiben nem számít a titkokról szóló egyezségünk. 
– Dehogyisnem! Jobb lesz, ha sietsz, mert halálra fagyok itt bent. 
– Mert ha a doki valaha megtudja... 
– Már megint a doki! Félsz tőle, mintha a tulajdona volnál! Mi lehet 

olyan szörnyű, ami miatt azt hiszed, hogy nem tudom elviselni? – kérdezte 
dühösen Shandy, szinte kiabálva, miközben átkarolta magát a hideg miatt. 
– Biztosan nem olyan szagos, mint az öreg nő. 

– Megnyúzták, és hiányoznak a szemgolyói – mondta neki Marino. 
– Jaj, ne! – szólt Benton, és megdörzsölte az arcát. 
Shandy felkiáltott. 



– Ne szórakozz velem! Ne merészelj szórakozni! Most azonnal látni 
akarom! Elegem van abból, hogy állandóan behúzod füledet-farkadat, ha 
az a nő mond neked valamit! 

– Ez egyáltalán nem szórakoztató, igazad van. Ami ezen a helyen 
folyik, az nem vicces. Már régóta próbálom ezt megértetni veled. 
Fogalmad sincs, mivel foglalkozom. 

– Hát nem érdekes? Tisztában vagy vele, hogy a nagyfőnököd ilyesmire 
képes. Megnyúzni egy gyereket, és kivájni a szemét! Mindig azt mondtad, 
hogy tisztelettel bánik a holtakkal. – Gyűlölködő volt. – Nekem a nácik 
jutnak az eszembe róla. Azok szokták megnyúzni az embereket, és 
lámpaburákat készíteni a bőrükből. 

– Néha csak úgy lehetséges megállapítani, hogy a sötétebb, vörösebb 
területek tényleg horzsolástól származnak-e, hogy a bőr alá néznek, hogy 
megbizonyosodjanak arról, a véredények tényleg sérültek-e. Más szóval, 
hogy tényleg zúzódások-e vagy hullafoltok – magyarázta Marino. 

– Hihetetlen – mondta Lucy Benton fülébe. – Most már ő a vezető 
orvosszakértő, vagy mi? 

– Nem az – felelte Benton. – Csak rettenetesen bizonytalan. Fenyegetve 
érzi magát. Neheztel. Túlkompenzál és dekompenzál. Nem tudom, mi van 
vele mostanában. 

– Te és Kay néni vagytok az oka, az a helyzet. 
– Hogyan? – kérdezte Shandy, miközben a kis zsákot bámulta. 
– Amikor megszűnik a vérkeringés, és leülepszik a vér, akkor a bőrön 

bizonyos helyeken piros foltok jelennek meg. Nagyon úgy néznek ki, 
mintha friss horzsolások lennének. Más oka is lehet a sérüléseknek látszó 
jelenségeknek, amit mi csak post mortem elváltozásnak hívunk. Eléggé 
bonyolult a dolog – közölte Marino fontoskodva. – Hogy 
megbizonyosodjunk felőle, visszafejtjük a bőrt, tudod, egy szikével – és 
tett egy gyors vágómozdulatot a levegőben –, hogy lássuk, mi van alatta, és 
jelen esetben horzsolásokat találtunk. A kissrácot tetőtől talpig ilyenek 
borították. 

– De miért veszik ki a szemgolyókat? 
– További tanulmányozásra, hogy bevérzéseket keressünk, mint például 

olyan esetekben, mint amikor megráznak egy babát, meg ilyesmi. Ugyanez 
a helyzet az agyával. Formalinban van, egy üvegben, nem itt, hanem egy 
orvosi továbbképző intézetben, ahol speciális vizsgálatokat folytatnak vele. 

– Ó, istenem, az agya egy üvegben van? 
– Ez az eljárás. Vegyi anyagba kell tenni, hogy ne induljon be a bomlási 

folyamat, hogy jobban meg lehessen vizsgálni. Ez egyfajta balzsamozás. 



– Te tényleg sok mindent tudsz. Neked kellene az orvosnak lenned itt, 
nem neki. Hadd nézzem meg! 

Mindez a hűtőkamrában, nyitott ajtók mellett. 
– Gyakorlatilag már régebb óta csinálom ezt, mint ahány éves vagy – 

jegyezte meg Marino. – Persze lehettem volna orvos, de ki a fene akar 
olyan hosszú ideig az iskolapadban ülni? És ki a fene akarna az ő bőrében 
lenni? Nincs is élete. Csak a halottak. 

– Látni akarom! – követelőzött Shandy. 
– A fenébe is, fogalmad sincs, milyen ez! Ha belépek egy hűtőkamrába, 

azonnal rám tör a vágy egy cigi után – mondta Marino. 
Shandy beletúrt a bőrmellény zsebébe, a köpeny alatt, és előhúzott egy 

doboz cigit meg egy öngyújtót. 
– Nem hiszem el, hogy valaki képes ilyet tenni egy kisgyerekkel. 

Látnom kell. Itt vagyok, úgyhogy mutasd meg! – Meggyújtott két cigit, és 
elkezdték szívni. 

– Manipulatív, borderline személyiség – mondta Benton. – Marino most 
tényleg jól beleválasztott. 

Marino kigurította a hordágyat a hűtőből. 
Kicipzárazta a zsákot. Zörgött a műanyag. Lucy ráközelített Shandy 

kifújt füstjére, és látszott, hogy a nő döbbenten, tágra nyílt szemmel 
bámulja a halott kisfiút. 

Vézna kis test volt, amit az arcától a genitáliákig párhuzamos 
vágásokkal felhasogattak, a vállaktól a kezekig is, a csípőtől a lábujjakig, a 
mellkasa ki volt nyitva, mint valami kivájt görögdinnye. A szervei nem 
voltak benne. A bőre darabokban vissza volt hajtva, alatta sötétvörös, 
különböző súlyosságú és korú bevérzések látszottak, meg az, hogy a 
csontok és a porcok is el voltak törve, el voltak szakadva. 

A szemgödre két üres lyuk volt, rajtuk keresztül be lehetett látni a 
koponyába. 

Shandy felsikoltott. 
– Gyűlölöm azt a nőt! Gyűlölöm! Hogy tehette ezt vele?! Kibelezte és 

megnyúzta, mint egy lelőtt szarvast! Hogy vagy képes ennek a pszichopata 
kurvának dolgozni? 

– Nyugodj le! Hagyd abba az üvöltözést! – Marino visszacipzárazta a 
zsákot, és visszagurította a hordágyat a hűtőkamrába, majd becsukta az 
ajtót. – Figyelmeztettelek. Vannak olyan dolgok, amiket jobb, ha nem lát 
az ember. Poszttraumás stressz alakulhat ki az ilyesmitől. 

– Örökre ott látom majd magam előtt, ilyen állapotban. Beteges kurva! 
Átkozott náci! 



– Tartsd a szád erről, megértetted? – mondta Marino. – Segítettem a 
boncolásnál, és biztos vagyok benne, hogy nem náci. Ez az eljárás. Ha 
valakit meggyilkolnak, még egyszer bántalmazzák, ha úgy vesszük. – 
Elvette Shandy sebészköpenyét, gyorsan összehajtotta. – Az a kisgyerek 
már valószínűleg a születése napján halálra volt ítélve. Senki nem törődött 
vele egy fikarcnyit sem, és itt az eredmény. 

– Mit tudsz te az életről? Azt hiszitek, mindent tudtok mindenkiről, 
pedig csak azt látjátok, ami megmaradt belőlük, miután felszabdaltátok, 
mint egy hentes. 

– Te akartál bejönni. – Marino kezdett méregbe gurulni. – Úgyhogy 
fogd be a szád, és ne nevezz hentesnek! 

Otthagyta Shandyt az előcsarnokban, visszavitte a köpenyt Scarpetta 
öltözőszekrényébe. Beriasztotta a helyet. A kijárati kamera vette őket, 
miközben az ajtó nyikorgott, majd kattant egyet. 

Lucy hangja szólalt meg. Benton értesítse Scarpettát Marino kis 
körsétájáról, az árulásról, ami tönkreteheti Scarpettát, ha a média fülébe 
jut. Lucy a repülőtér felé veszi az irányt, nem jön vissza, csak másnap 
későn. Benton nem kérdezett semmit. Biztos volt benne, hogy már tudja, 
még ha nem is mondott neki semmit. Aztán Lucy elmondta Bentonnak dr. 
Self Marinónak küldött e-mailjeit. 

Benton nem tett semmiféle megjegyzést. Nem tehette. A képernyőn 
Marino és Shandy Snook éppen nagy zajjal elviharzottak a motorjukon. 



Ötödik fejezet 
 
 
Fémkerekek csattogtak a padlólapokon. 

Nagy nehezen, egy szívó hang kíséretében kinyílt a hűtőkamra ajtaja. 
Scarpetta már érzéketlen volt a hideg levegőre, a fagyott halál szagára. 
Tolta a kerekes hordágyat, rajta a kis, fekete zsákkal. A cipzár húzójához 
hozzá volt erősítve egy dögcédula, amin fekete tintával ez állt: ismeretlen, 
és a dátum, 2007. április 30., no meg a halottasház emberének az aláírása, 
aki ideszállította a holttestet. A munkanaplóba Scarpetta azt írta, hogy 
ismeretlen hímnemű, öt-tíz éves, gyilkosság áldozata a Hilton Headről, ami 
úgy kétórányira fekszik Charlestontól. A gyerek kevert fajú: harmincnégy 
százalékban szubszaharai afrikai, és hatvanhat százalékban europid. 

A munkanaplóba mindig ő írja be a bejegyzéseket, úgyhogy nagyon 
feldühödött, amikor néhány órával ezelőtt megérkezvén észrevette, hogy a 
ma reggeli esetet már beírták, és valószínűleg Lucious Meddick volt az. 
Hihetetlen módon vette a bátorságot, hogy eldöntse, az idősödő hölgy, akit 
beszállított, természetes halállal halt meg, amit szív- és légzésmegállás 
okozott. Az önhitt kis idióta. Mindenki szív- és légzésbénulásban hal meg. 
Ha lelövik vagy elüti egy autó, vagy eltalálja egy baseballütő, a halál 
mindig akkor következik be, amikor a szív és a tüdő leáll. Nem volt joga 
ahhoz, hogy megállapítsa, természetes halállal halt meg a nő. Még nem 
végezték el a boncolást, és nem a pasas dolga, nem az ő hatásköre, hogy 
megállapítson bármit is. 

Nem törvényszéki orvosszakértő. Soha nem lett volna szabad 
hozzányúlnia a munkanaplóhoz. Scarpetta el sem tudta képzelni, Marino 
miért engedte, hogy Meddick belépjen a boncterembe, miért hagyta 
őrizetlenül. 

Meglátszott a lehelete, miközben leemelt egy csipeszes írótáblát egy 
tartóról, majd kitöltötte az ismeretlen részt, a dátumot és az időpontot. 
Csalódottsága szinte kézzel fogható volt, látható, mint a hideg. Bár 
megszállottan próbálkozott, mégsem sikerült kiderítenie, hogy a fiú hol 
halt meg. Azt azért sejtette, hogy nem messze attól a helytől, ahol 
megtalálták. Nem tudta azt sem, hogy pontosan hány éves a gyerek. És azt 
sem, hogy a gyilkosa hogyan szállította el a holttestet, csak felételezte, 
hogy csónakkal. Egyetlen szemtanú sem jelentkezett, és az egyetlen nyom, 
amit felfedezett, néhány fehér színű rostszál volt abból a lepedőből, amibe 



a Beaufort megyei halottkém beletekerte, mielőtt becipzárazta a 
hullazsákba. 

A fiú testnyílásaiban és bőrén talált só és kagyló meg növényi 
maradványok megegyeznek annak a mocsaras területnek a földjével, ahol a 
meztelen, oszlásnak indult testet megtalálták, arccal lefelé, a füves-
ingoványos részen. Napokon át dolgozott, elvégzett rajta minden 
lehetséges vizsgálatot, hogy a holttest eláruljon neki mindent, amit csak 
tud, mégis csak néhány fájdalmas megállapítást tudott tenni. A gyomra és 
kórosan sovány alkata elárulta, hogy hetekig éheztették, talán hónapokig is. 
A kissé deformált körmök arra utaltak, hogy többször is újra nőttek, ami 
ismételt erőszakos trauma nyoma volt, olyan kínzásé, amit aprócska ujj- és 
lábkörmei szenvedtek el. Kiterjedt vöröses nyomok borították az egész 
testét, amiből Scarpetta tudta, hogy brutálisan megverték, nem is olyan 
régen, egy nagy, négyszögletes csatú övvel. Vágások voltak a bőrén, és a 
mikroszkopikus vizsgálatok kimutatták, hogy bevérzések vannak a puhább 
szövetekben, a feje búbjától kicsinyke talpáig. Belső vérzés miatt halt meg 
– addig vérzett, amíg meg nem halt anélkül, hogy kívül egy csepp vér is 
megjelent volna –, szinte metaforikus halál egy láthatatlan és nyomorult 
élet végén. 

A szerveiből és a sérülései nyomát viselő részekből kis szeleteket 
konzerváltak, formalinba helyezték, és az agyát meg a szemeit egy 
különleges vizsgálat miatt elszállították. Scarpetta több száz fotót készített, 
és értesítette az Interpolt, ha esetleg valamelyik másik országban 
jelentették volna az eltűnését. A gyerek ujjlenyomatait bevitték az LAFIS 
nevű egységes ujjlenyomat-adatbázisba, a DNS-mintáját pedig a CODIS-
ba, a DNS-adatbázisba. Az összes adatot pedig továbbították ahhoz az 
adatbázishoz, amit az eltűnt vagy kizsákmányolt gyerekek segítésére 
létrehozott központ tartott fenn. Lucy természetesen utánanézett a 
világhálón is. De eddig semmi nyomot nem találtak, a fiút nem 
erőszakolták meg, nem tűnt el, nem szökött meg otthonról, hogy aztán egy 
szadista idegen karmai közé kerüljön. Valószínűleg halálra verte az egyik 
szülője vagy egy rokona, gyámja vagy egy úgy nevezett felügyelője, aki 
aztán egy kihalt területen hagyta a holttestet, hogy a bűntett ne derüljön ki. 
Vagyis a szokásos. 

Scarpetta nem tehetett semmit érte, sem orvosi, sem tudományos 
értelemben, de nem adta fel. Ez a gyerek nem fog a szegények, az 
ismeretlenek temetőjébe kerülni. Amíg nem azonosítják, itt marad vele, 
átviszik a hűtőkamrából egyfajta időkapszulába, egy poliuretánnal szigetelt 



fagyasztóba, amit mínusz hatvanöt fokra hűtenek. Ha kell, évekig is 
ottmaradhat. 

Scarpetta becsukta az acélajtót, és kisétált a napfényes, illatosított 
előcsarnokba, kioldotta kék sebészköpenyén a szalagot, és levette a 
kesztyűket. Eldobható cipővédői halk suhanással a makulátlanul tiszta 
padlón kötöttek ki. 
 
 
Gyönyörű kilátással rendelkező szobájában dr. Self megint Jackie Minorral 
beszélt, mivel Benton még mindig nem vette a fáradságot, hogy 
visszahívja, pedig már majdnem délután kettő volt. 

– Nagyon is tisztában van vele, hogy foglalkoznunk kell a dologgal. Mit 
gondol, miért van itt a hétvégén, és miért kérte meg magát, hogy jöjjön be? 
Különben kifizetik a túlóráját? – Dr. Self nem akarta kimutatni a haragját. 

– Azt tudom, hogy nagy hirtelen ott volt az a VIP-dolog. Általában csak 
ennyit mondanak nekünk, ha valami híresség jön. Sok híres ember 
megfordul itt. Honnan értesült a kutatásról? – érdeklődött Jackie. – Meg 
kell, hogy kérdezzem, mert az a feladatom, hogy figyelemmel kísérjem az 
ilyesmit, hogy tudjuk, melyik a leghatékonyabb módja a hírverésnek. 
Tudja, az újságok, rádióreklámok, feliratok, pletyka. 

– A fogadócsarnokban olvastam a toborzóplakátot. Azonnal 
megpillantottam, amikor bejelentkeztem, de most már úgy tűnik, mindez 
nagyon régen volt. És akkor felötlött bennem, miért ne? Úgy döntöttem, 
nemsokára elmegyek. Nagyon sajnálom, hogy tönkrement a hétvégéje – 
mondta dr. Self. 

– Az igazat szólva, ez nagyon jó dolog. Meglehetősen nehéz olyan 
önkénteseket találni, akik megfelelnek a kritériumoknak. Főleg a normális 
emberek esetében. Micsoda pazarlás! Három emberből legalább kettőről 
kiderül, hogy nem az. De gondoljon csak bele! Ha az ember normális, 
akkor miért akarna idejönni, és... 

– ...a kutatásban részt venni – fejezte be Jackie kissé sántító gondolatát 
dr. Self. – Normálisként nem is nagyon lehet jelentkezni. 

– Ó, a világért sem akartam ezzel azt mondani, hogy maga nem... 
– Én mindig nyitott vagyok arra, hogy valami újat tanuljak, és eléggé 

szokatlan okom van arra, hogy itt legyek – mondta dr. Self. – Ugye tudja, 
hogy minden bizalmas? 

– Úgy hallottam, hogy biztonsági okokból rejtőzött el itt. 
– Dr. Wesley mondta ezt magának? 



– Nem, csak ezt pletykálják. És a szabályzat szerint, amihez tartanunk 
kell magunkat, az adatok bizalmasak. Bizonyára már biztonságosan 
elhagyhatja a kórházat, ha elmegy. 

– Reménykedem benne. 
– Ismertek maga előtt a kutatás részletei? 
– Csak nagyjából emlékszem a toborzási papíron lévőkre – felelte dr. 

Self. 
– Dr. Wesley még nem beszélt erről magával? 
– Csak kijelölte a pénteket, amikor értesítettem dr. Maronit, aki jelenleg 

Olaszországban van, hogy részt szeretnék venni a kutatásban, de azonnal el 
kellene kezdeni, mivel úgy döntöttem, hogy elmegyek. Dr. Wesley-nek 
szándékában állt engem részletesen tájékoztatni. Nem is értem, miért nem 
hívott. Talán még nem kapta meg a maga által küldött üzenetet. 

– Én elmondtam neki, de nagyon elfoglalt, fontos ember. Azt tudom, 
hogy magnóra kell vennie azt, ahogy kikérdezi a VIP anyját ma, illetve hát 
az ön anyját. Gondolom, úgy tervezte, hogy először azt végzi el. Biztos 
vagyok benne, hogy aztán magával is beszél. 

– Milyen nehéz lehet a magánélete! Ezek a kutatások meg miegyéb 
bizonyára itt tartják a hétvégeken is. Gondolom, van barátnője. Egy ilyen 
jóképű, művelt férfi, mint ő, bizonyára nincs egyedül. 

– Van valakije lent délen. Igazából a nő unokahúga itt is volt vagy egy 
hónapja. 

– Milyen érdekes! – mondta dr. Self. 
– Egy szkennelésre jött. Lucy. Az a titkosügynök-féle, vagy legalábbis 

próbál annak látszani. Azt tudom, hogy számítógépes vállalkozó, és jó 
barátja Joshnak. 

– Szóval a rendészeti szerveknél – tűnődött el dr. Self. – Valamiféle 
titkos ügynök, magasan képzett technikailag. És gazdag, gondolom. 
Lenyűgöző. 

– Még csak nem is beszélt velem, csak bemutatkozott, hogy ő Lucy, 
megrázta a kezem, és köszönt. Egy darabig Joshsal beszélt, aztán bement 
dr. Wesley irodájába egy időre. Be volt csukva az ajtó. 

– Mi volt róla a véleménye? 
– El van szállva magától. Persze nem töltöttem vele sok időt. Dr. 

Wesley-vel volt leginkább. Csukott ajtó mögött. – Ezt újra megjegyezte. 
„Féltékeny. Tökéletes.” 
– Milyen kedves! – jegyezte meg dr. Self. – Bizonyára közeli 

kapcsolatban lehetnek. Az a lány meglehetősen furcsának tűnik. Csinos? 



– Nekem az volt a véleményem, hogy eléggé férfias, ha érti, mire 
gondolok. Feketébe volt öltözve, és eléggé izmos is. Olyan erős kézfogása 
volt, mint egy pasinak. És egyenesen a szemembe nézett azzal az átható 
tekintetével. Mintha a szeméből zöld lézernyalábok nyúlnának ki. Nagyon 
kellemetlenül éreztem magam. Nem akartam kettesben maradni vele, most, 
hogy visszagondolok. Az ilyen nők... 

– Úgy hallottam, azt mondta, hogy Lucy vonzódott magához, hogy le 
akart feküdni magával, mielőtt visszarepült volna, hm? Biztosan 
magánrepülője van – jegyezte meg dr. Self. – Mit is mondott, hol lakik? 

– Charlestonban. Csakúgy, mint a nagynénje. Azt hiszem, tényleg 
szeretkezni akart velem. Istenem! Hogy is nem jöttem rá akkor, amikor 
kezet fogott velem, és a szemembe nézett. Ja, és igen. Megkérdezte tőlem, 
hogy későig benn maradok-e, mintha csak azt szerette volna tudni, hogy 
mikor szabadulok el a munkából. Megkérdezte, hogy hová valósi vagyok. 
Személyes kérdéseket tett fel. Csak akkor nem vettem észre. 

– Talán, mert félt észrevenni, Jackie. Ez a Lucy meglehetősen 
karizmatikusnak és vonzónak tűnik, aki szinte hipnotizálva belevisz az 
ágyába egy nem leszbikus nőt is, és egy különösen erotikus élmény után... 

Elhallgatott. 
– Ugye tudja, hogy manapság eléggé szokványos, hogy két nő 

szeretkezik, még ha egyikük nem is leszbikus, vagy esetleg egyikük sem. 
– Nem. 
– Olvasott Freudot? 
– Én soha nem éreztem vonzalmat egy másik nő iránt. Még a kollégiumi 

szobatársam iránt sem. Pedig együtt éltünk. Ha lett volna látens hajlamom 
rá, akkor történt is volna valami. 

– Minden a szexről szól, Jackie. A nemi vágy egészen a gyermekkorig 
nyúlik vissza. Mi az, amit mind a fiú, mind a lány gyerekek megkapnak, 
amit aztán megtagadnak a lányoktól? 

– Nem tudom. 
– Az anyamellet. 
– Nekem nem kell, és nem is emlékszem az egészre. Csak azért törődöm 

vele, mert a pasik odavannak érte. Csak emiatt fontos számomra, csak ezért 
veszem észre. Különben is, azt hiszem, engem cumisüvegből etettek. 

– Egyetértek magával – mondta dr. Self. – Elég furcsa, hogy egészen 
ide, északra eljött egy szkennelés miatt. 

– Úgy tudom, minden évben eljön párszor. 
– Párszor? 
– Az egyik technikus mondta. 



– Milyen szomorú, ha tényleg van valami baja. Maga is, és én is 
tisztában vagyunk vele, hogy nem szokványos, ha valakinek évente 
többször is letapogatják az agyát. Még az egyszeri alkalom sem. És mit 
kell tudnom a saját szkennelésemről? 

– Kérdezte már valaki, okoz-e problémát önnek, hogy be kell feküdnie a 
mágneshengerbe? – kérdezte Jackie egy szakértő komolyságával. 

– Problémát? 
– Tudja. Esetleg gondot okozhat. 
– Nem, hacsak utána nem keverem össze, melyik az észak és melyik a 

dél. De mindenesetre nagyon körültekintő. Miért? Van valami hatással az 
emberekre? Azt hiszem, még nem állapítottak meg ilyesmit. Az MR még 
nem olyan széles körben elterjedt, és nem használják olyan régóta. 

– Ebben a kísérletben fMR-gépet használnak. Ez a funkcionális MR-
vizsgálat, az agyának a működését vizsgálja, miközben ön egy szalagot 
hallgat. 

– Igen, a szalag. Az anyám biztosan nagyon fogja élvezni az 
elkészítését. Na, és még mire számíthatok? 

– A protokoll az, hogy először a SCID-del kezdünk. Hadd magyarázzam 
el! A SCID többek között a DSM-III. tengelyén található 
személyiségzavarok diagnózisát segítő strukturált interjú... 

– Köszönöm, de ismerem a dolgot. Főleg a DSM-IV-et. A legújabb 
változat. 

– Néha dr. Wesley engedi, hogy én csináljam az interjút. Nem 
csinálhatjuk meg a szkennelést enélkül, és elég időigényes végigmenni a 
kérdéseken. 

– Majd megbeszélem ezt dr. Wesley-vel, ha találkozom vele ma. És ha 
lehetséges, megkérdezem Lucy felől is. Nem, azt hiszem, az mégsem volna 
helyénvaló. De remélem, nincs semmi komoly baja. Főleg, hogy úgy tűnik, 
nagyon fontos dr. Wesley számára. 

– Dr. Wesley teljesen be van táblázva más betegek miatt, de azt hiszem, 
találhatok egy időpontot arra, hogy megcsinálja magával a SCID-et. 

– Nagyon köszönöm, Jackie. Azonnal beszélek vele, mihelyst hív. És 
nem voltak ellenséges vélemények ezzel a lenyűgöző kutatással 
kapcsolatban? És ki pénzeli? Mintha azt mondta volna, hogy az apja. 

– Volt néhány beteg, aki klausztrofóbiás volt, és nem tudtuk elvégezni a 
szkennelést, hiába készítettünk elő mindent. Képzelje el – mondta Jackie. – 
Végigcsináltuk azt a sok munkát a SCID-del, meg a felvételeket az 
anyjukkal... 



– Gondolom, azokat telefonon keresztül vették fel. Nagyon sokat elértek 
egy hét alatt. 

– Sokkal olcsóbb és hatékonyabb. Nem szükséges személyesen 
találkozni a személlyel. Megvan a sztenderd szöveg, amiről beszéltetni kell 
őket a szalagon. Nincs jogom ahhoz, hogy a kutatás pénzügyi hátteréről 
adjak információt, de az apám meglehetősen filantróp ember. 

– Említettem már, hogy foglalkoztat a gondolat, hogy szakértőket 
keresek az új műsoromhoz? Mintha azt mondta volna, hogy Lucy 
valamiféleképpen kapcsolatban áll a rendőrséggel. Vagy különleges 
ügynököt mondott? Lehet, hogy ő is számításba jöhetne. Hacsak nincs 
valami baj vele. Hányszor feküdt ide be, hogy megcsináltassa a 
szkennelést? 

– Meg kell mondanom, hogy sajnos nem nagyon néztem a műsorát. A 
beosztásom miatt csak éjjel tudok tévét nézni. 

– A műsoraimat rendszeresen megismétlik. Reggel, délben, este. 
– A gyilkos elme és a velejáró viselkedés tudományos vizsgálata, és az 

olyan, különböző fegyveres testülethez tartozó emberekkel való 
beszélgetés, akik az ilyeneket letartóztatják, nos, az aztán igazán jó ötlet! A 
hallgatóságának bizonyára nagyon tetszene – mondta Jackie. – Sokkal 
jobban, mint azok a témák, amik mostanában ezekben a beszélgetős 
műsorokban vannak. Szerintem, ha szerez egy szakértőt, akit 
meginterjúvol az egyik ilyen erőszakos, pszichopata, szexmániás 
gyilkosról, az az egekbe emelné a nézettségét. 

– Amiből aztán azt a következtetést vonhatom le, hogy egy pszichopata, 
aki szexuálisan molesztál vagy megerőszakol, aztán megöl valakit, nem is 
feltétlenül erőszakos. Ez nagyon eredeti gondolat, Jackie. Ezután persze 
felmerül a kérdés, hogy vajon például csak a szociopata, szexuális 
indítékból ölő gyilkosok lehetnek erőszakosak? És ha ezt a 
gondolatmenetet követjük, akkor mi a következő kérdés? 

– Nos... 
– Nos, fel kell tennünk a kérdést, hogy ebbe az elméletbe hogyan illenek 

bele azok a mániákus gyilkosok, akik szexuális indítékból ölnek. Vagy ez 
az egész csak belterjes szőrszálhasogatás? Maga azt mondja, cérna, én meg 
rávágom, hogy olló. 

– Hát... 
– Mennyi Freudot olvasott? Szokott figyelni az álmaira? Le kellene 

jegyeznie őket, az ágya mellett kellene tartania papírt és ceruzát. 



– Persze, ööö... az órákon, és hát a papír, ceruza nincs ott. Nem, nem 
foglalkoztunk ilyesmivel az órákon – felelte Jackie. – Igazából manapság 
már nem foglalkozik Freuddal senki. 
 
 
Nyolc harminc  
Római idő szerint 
 
 
Sirályok csaptak le néha, és rikoltottak fel az éjszaka csendjében. Olyanok 
voltak, mint valami hatalmas, fehér ütők. 

A part mentén más városokban napközben a sirályok csak 
kellemetlenséget okoznak, de éjjelre eltűnnek. Ez kiváltképpen igaz 
Amerikára, ahol Poma százados meglehetősen sok időt töltött. Kisfiúként 
gyakran ellátogatott ismeretlen országokba a családjával. Azt akarták, hogy 
világpolgár legyen, aki beszél idegen nyelveket, tökéletes a modora, és 
kiváló oktatásban részesül. Ki kell tennie magáért, szokták mondani a 
szülei. Most éppen két kövér, hófehér sirályt figyelt, amelyek az asztalához 
közeli ablakpárkányon voltak, és őt bámulták. Lehet, hogy a 
belugakaviárra fáj a foguk. 

– Azt szeretném megtudni, hogy hol van – mondta olaszul. – És te csak 
annyit mondasz, hogy ismernem kellene azt az embert? És részleteket nem 
vagy hajlandó közölni? Nagyon csalódott vagyok. 

– Én a következőket mondtam – felelte dr. Paulo Maroni, aki már évek 
óta ismerte a századost. – Dr. Self meghívta Drew Martint a műsorába, 
amint te is tudod. Két héttel később dr. Selfnek valaki, egy eléggé zavaros 
személy, elkezdett e-maileket küldözgetni. Onnan tudom, hogy említette 
nekem. 

– Paulo, kérlek! Nekem kellenek erről a zavaros emberről az adatok. 
– Én is azt reméltem, hogy majd tőled megtudok valamit. 
– Nem én hoztam elő a dolgot. 
– Te dolgozol az ügyön – vágta rá dr. Maroni. – És úgy tűnik, nekem 

még így is több információm van, mint neked. Ez elég nyomasztó. Tehát 
nincs semmink. 

– Nem lenne jó ezt nyilvánosan is beismerni. Nem léptünk előre. Ezért 
lenne létfontosságú, hogy mesélj erről az emberről. Van egy olyan 
érzésem, hogy fura módon csak játszadozol velem. 

– Ha részleteket akarsz megtudni, akkor dr. Selffel kell beszélned. Az a 
férfi nem a páciense, úgyhogy szabadon beszélhet róla. Feltéve persze, ha 



hajlandó velünk együttműködni. – Az ezüsttányéron lévő lepény, a blini 
felé nyúlt. – És... hát, ez tényleg nagy kérdés. 

– Akkor segíts megtalálni – kérte Poma százados. – Ha jól sejtem, 
tudod, hol van. Ezért hívtál fel nagy hirtelen, és ezért hívattad meg magad 
egy nagyon drága vacsorára. 

Dr. Maroni felnevetett. Ő akár szobányi nagyon drága orosz kaviárt is 
megengedhetett volna magának. Nem ezért vacsorázott a századossal. Tud 
valamit, és eléggé összetettek az indokai, egy egész rendszer. Ez az egész 
igazán jellemző rá. Nagyon nagy tehetsége van ahhoz, hogy felismerje az 
emberek motivációit, vagyis azt, hogy mit miért csinálnak. Ebben talán ő a 
legjobb azok közül, akit a százados ismer. De ezzel együtt egy rejtély, és 
az igazságról alkotott elképzelése eléggé sajátos. 

– Nem tudom megmondani, hogy hol van – felelte dr. Maroni. 
– Ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem tudod. Már megint 

játszol a szavakkal, Paulo. Nem vagyok lusta. Próbálkoztam, de nagyon 
nehéz megtalálni a nőt. Amióta megtudtam, hogy ismerte Drew-t, azóta 
akarok beszélni olyan emberekkel, akik neki dolgoznak, de mindig 
ugyanazt a választ kaptam, ami a hírekben is benne volt. Hogy rejtélyes 
családi események miatt tűnt el. Senki nem tudja, hogy hol van dr. Self. 

– A logika azt diktálná, lehetetlen, hogy senki ne tudja, hol van. 
– Igen, a logika azt diktálja – felelte a százados, miközben elkente a 

kaviárt a lepényen, és átnyújtotta a másiknak. – Van egy olyan érzésem, 
hogy segíteni fogsz megtalálni. Mert, ahogy már mondtam, ezért hívtál fel, 
és most ezért játszol velem. 

– Az emberei továbbították neki az e-mailjeidet, amikben találkozót 
kérsz tőle, vagy azt, hogy hívjon fel? 

– Azt állítják. – A sirályok elrepültek, egy másik asztal jobban érdekelte 
őket. – Egyszerűen nem érem el a normális csatornákon keresztül. Nem 
akar megismerni, mert a legkevésbé sem szeretné, hogy részese legyen a 
nyomozásnak. Az emberek esetleg még őt tartanák felelősnek. 

– Úgy is kellene. Dr. Self felelőtlen – mondta dr. Maroni. 
Felbukkant a borpincér, hogy teletöltse a poharaikat. A Hassler Hotel 

tetőtéri étterme Poma százados egyik kedvence volt. Csodálatos kilátás 
nyílt innen, soha nem tudta megunni. Kay Scarpetta jutott eszébe, meg az, 
vajon ő és Benton Wesley voltak-e itt valaha. Valószínűleg nem. 
Túlságosan is pörögtek. Neki olyan embereknek tűntek, akik túl elfoglaltak 
ahhoz, hogy tudják, mi számít az életben. 

– Látod? Minél jobban próbál elkerülni, annál jobban hiszem, hogy oka 
is van rá – tette hozzá a százados. – Lehet, hogy erre a zavaros fejű férfira 



utalt neked. Kérlek, mondd meg, hogy hol találom dr. Selfet, úgy hiszem, 
tudod, hol van. 

– Említettem már, hogy az Egyesült Államokban minket kötnek a 
szabályok és az előírások, és már-már nemzeti sporttá vált, hogy mindenki 
beperel mindenkit? – kérdezte dr. Maroni. 

– A kollégái nem fogják megmondani nekem, ha a te kórházadban 
páciens. 

– És én sem. 
– Hát persze, hogy nem. – A százados elmosolyodott. Most már tudta. 

Kétsége sem volt felőle. 
– Nagyon örülök neki, hogy nem ott vagyok most – közölte dr. Maroni. 

– Van egy nagyon nehezen kezelhető VIP személyünk a Pavilonban. 
Remélem, Benton Wesley képes kézben tartani a dolgot. 

– Beszélnem kell a nővel. Hogyan hitethetném el vele, hogy mástól, és 
nem tőled tudtam meg, hogy hol tartózkodik? 

– Tőlem semmit nem tudtál meg. 
– Valaki mástól tudtam meg. Követelni fogja, hogy mondjam meg, 

kitől. 
– Tőlem semmit nem tudtál meg. Valójában te mondtad ki. És én nem 

helyeseltem. 
– Beszélhetünk róla hipotetikusan? 
Dr. Maroni belekortyolt a borába. 
– A múltkori Barbaresco jobban ízlett. 
– Azt elhiszem. Háromszáz euróba került. 
– Testes volt, de friss. 
– A bor? Vagy a nő, akivel az éjszakát töltötted? 
Ahhoz képest, amennyi idős volt, és azt ette-itta, amit megkívánt, dr. 

Maroni jól nézett ki, és nem szűkölködött nőkben. Felajánlkoztak neki, 
mintha ő volna Priaposz isten, és soha senkihez nem maradt hűséges. 
Általában Massachusettsben hagyta a feleségét, amikor Rómába jött. De a 
felesége nem bánta. Jól tartották, és nem volt követelőző, már ami a 
szexuális vágyait illette, mert olyan egyáltalán nem volt már neki. És a 
férje már amúgy sem szerette. Ez valami olyasféle sors volt, amit a 
százados nem volt hajlandó elfogadni. Ő túlságosan romantikus alkat volt. 
Megint Scarpetta jutott Poma eszébe. Annak a nőnek nincs szüksége arra, 
hogy valaki is gondoskodjon róla, nem is hagyná. Scarpetta úgy volt jelen 
a gondolataiban, mint az asztalon lévő gyertya lángja és az alattuk fekvő 
város fényei. Az a nő nagy hatással volt rá. 



– Felvehetem vele a kapcsolatot a kórházban, de követelni fogja, hogy 
mondjam meg, honnan szereztem tudomást a hollétéről – szólt a százados. 

– Úgy érted a VIP személy. – Dr. Maroni belemerített egy gyöngyház 
kanalat a kaviárba, és annyit vett ki belőle, ami két blinire is elég lett 
volna. Szétterítette egy lepénykén, és megette. – Senkivel nem veheted fel 
a kapcsolatot a kórházban. 

– És mi van, ha Benton Wesley a kapcsolatom? Volt itt, benne van a 
nyomozásban. És a nő most az ő betege. Nagyon idegesít, hogy a múltkor 
beszéltünk dr. Selfről, és nem mondta, hogy ott páciens a kórházban. 

– Úgy érted, a VIP személy. Benton nem pszichiáter, és a VIP személy 
nem az ő betege. 

A százados nem szólt semmit, amíg a pincér megjelent a primi piattival. 
Gombás rizottó volt parmezán sajttal. Bazsalikomízesítésű minestrone 
quadrucci tésztával. 

– Mindegy, Benton soha nem fecsegne ki ilyesmit. Akár egy követ is 
kérdezgethetnél – folytatta dr. Maroni, amikor elment a pincér. – Úgy 
sejtem, hogy a VIP személy hamarosan elhagyja a kórházat. És az az 
igazán érdekes számodra, hogy hová megy. Hogy most éppen hol van, az 
csak amiatt érdekes, hogy miért van vagy volt ott. 

– Dr. Self műsorait New Yorkban veszik fel. 
– A VIP személyek oda mehetnek, ahová csak akarnak. Ha rájössz, 

hogy hol van, és miért, akkor azt is ki tudod deríteni, hogy hová megy 
legközelebb. A legvalószínűbb informátorod talán Lucy Farinelli lehet. 

– Lucy Farinelli? – kérdezte zavartan a százados. 
– Dr. Scarpetta unokahúga. Történetesen éppen szívességet teszek neki, 

és elég gyakran jön a kórházba. Tehát hallhat pletykákat a személyzettől. 
– Na és? Elmondja Kaynek, aki aztán elmondja nekem? 
– Kaynek? – Dr. Maroni csak evett rendületlenül. – Tehát már ilyen 

közeli kapcsolatban vagytok? 
– Remélem. De a pasassal nem annyira. Szerintem nem nagyon kedvel 

engem. 
– A legtöbb férfi nem kedvel téged, Otto. Csak a homokosok. De érted, 

mire akarok kilyukadni. Elméletben. Ha az információ egy kívülállótól 
származik, például Lucytől, aki elmondja dr. Scarpettá-nak, ő meg neked, 
akkor nem emelhetnek sem jogi, sem etikai kifogást. – Dr. Maroni nagy 
élvezettel ette a rizottót. – Akkor mehetsz tovább az úton. 

– És a VIP személy tudja, hogy Kay velem dolgozik az ügyön, hiszen itt 
volt Rómában, még a hírekben is benne volt. Tehát ez a VIP azt fogja 



hinni, hogy áttételes módon Kay a forrás, és akkor semmi gond. Nagyon 
jó. Tökéletes. 

– A risotto al funghi is tökéletes. Na és a minestrone? Már korábban 
ettem itt – tette még hozzá dr. Maroni. 

– Nagyon finom. Ez a VIP, anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a 
megbízhatóságodat, meg tudnád mondani, hogy miért van a McLeanben? 

– Az ő indokait vagy az enyémeket akarod tudni? Az övé a személyes 
biztonság. Az enyém az, hogy kihasználhat engem. Az egyes tengelyen és 
a kettesen lévő személyiségzavarral is rendelkezik. Gyors ciklusú 
bipolaritása van, de nem hajlandó elismerni, és hangulatjavítókat meg 
végképp nem akar szedni. Melyik személyiségzavart óhajtod velem 
megtárgyalni? Olyan sok van neki. Sajnos azt kell mondanom, a 
személyiségzavaros emberek ritkán gyógyulnak meg. 

– Tehát valami miatt idegösszeomlása volt. Ez a VIP első kórházi 
pszichológiai kezelése? Egy kicsit utánanéztem. Ellenzi a gyógyszereket, 
és úgy véli, hogy a világ minden problémáját meg lehet oldani azzal, hogy 
a tanácsait követjük. Csak úgy hívja ezeket, hogy eszközök. 

– Nem tudok róla, hogy a VIP-nek volna kórisméje. Most tetted fel az 
igazán fontos kérdést. Nem az a lényeges, hogy hol van, hanem, hogy 
miért. Nem mondhatom meg, hogy hol van. Csak azt, hogy hol van a VIP. 

– Valami trauma érte a te VIP személyedet? 
– Ez a VIP kapott egy e-mailt egy őrülttől. Egészen véletlenül pont attól 

az őrülttől, akiről dr. Self mesélt nekem tavaly ősszel. 
– Beszélnem kell vele. 
– Kivel? 
– Rendben. Beszélhetünk dr. Selfről? 
– Akkor témát váltunk, és mos a VIP helyett dr. Selfről beszélünk? 
– Mondj nekem még valamit erről az őrültről. 
– Amint már említettem, valaki, aki már többször megfordult itt nálam. 
– Nem fogom a beteg nevét megkérdezni. 
– Jó, mert nem is tudom. Készpénzzel fizetett. És hazudott. 
– Sejtelmed sincs, hogy mi a valódi neve? 
– Veled ellentétben, én nem szoktam háttérvizsgálatokat végezni, hogy 

kiderítsem a páciensek valódi kilétét – felelte dr. Maroni. 
– Akkor mi volt az álneve? 
– Nem mondhatom el neked. 
– Dr. Self miért vette fel veled a kapcsolatot emiatt az ember miatt? És 

mikor? 



– Október elején. Azt mondta, hogy a fickó e-maileket küldözget neki, 
és úgy gondolja, valaki máshoz kellene átirányítani. Ahogy már 
említettem. 

– Tehát valamennyire mégiscsak van benne felelősségtudat, ha 
felismerte, hogy a helyzet meghaladja a képességeit – mondta Poma 
százados. 

– Ebben teljesen félreérted őt. Soha nem látná be, hogy valami 
meghaladná a képességeit. Nem akart bajlódni vele, és kissé tébolyodott 
egója úgy vélte, jobb, ha átirányítja egy Nobel-díjas pszichiáterhez, aki a 
Harvard orvosi fakultásán van. Nagyon jóleső érzés neki, ha 
kényelmetlenséget okozhat, ahogy már többször is megtette. Ő tudja, 
miért. De ha mással nem is, azzal biztosan tisztában volt, hogy nem fogok 
sikerrel járni. – Dr. Maroni szemügyre vette a borát, mintha abban rejlene a 
válasz. 

– Mondj meg nekem valamit! – mondta Poma százados. – Ha 
kezelhetetlen, akkor nem az a véleményed, hogy ez is azt igazolja, amit én 
gondolok? Hogy egy tökéletesen abnormális ember, aki tökéletesen 
abnormális dolgokat csinál. E-maileket küldött dr. Self-nek. Lehet, hogy a 
nő valamelyikben meg is említett téged, miután felvették a McLeanbe. 

– Úgy érted, a VIP. Soha nem mondtam, hogy dr. Self a McLean-ben 
van. De ha ott lenne, te bizonyára rá tudnál jönni, hogy miért. Nagyon úgy 
néz ki, hogy csak ez számít. Ismétlem magam, mint amikor elakad a tű a 
lemezen. 

– Lehet, hogy a fickó küldte a VIP-nek azt az e-mailt, ami miatt 
elrejtőzött a kórházban. Meg kell találnunk azt a férfit, és meg kell 
bizonyosodnunk afelől, hogy nem gyilkos-e. 

– Fogalmam sincs, hogy tehetnénk. Mint említettem, nem tudom 
megmondani, hogy ki is ő valójában. Csak annyit tudok, hogy amerikai, és 
hogy szolgált Irakban. 

– Mit mondott, mi volt a célja azzal, hogy hozzád jött Rómába? Elég 
messzire eljött egy megbeszélésre. 

– Poszttraumás stressztől szenved. Úgy hiszem, van Olaszországhoz 
valamiféle köze. Elmesélt nekem egy meglehetősen nyugtalanító történetet 
egy fiatal nőről, akivel eltöltött egy napot a múlt nyáron. Akit aztán 
megtaláltak Bari mellett holtan. Emlékszel az ügyre. 

– A kanadai turista? – kérdezte meglepetten Poma százados. – A 
fenébe! 

– Igen ő. Csak először még nem tudták azonosítani. 
– Meztelen volt, és megcsonkították. 



– De nem úgy, mint Drew Martint, legalábbis abból, amit mondtál 
nekem, erre következtetek. A szemével nem tették ugyanazt. 

– És nagy darabok hiányoztak a húsából. 
– Igen. Először azt hitték, hogy prosti, akit kidobtak egy mozgó 

kocsiból, ami megmagyarázhatta azokat a sérüléseket – mondta dr. Maroni. 
– De a boncolás mást mutatott. Nagyon alapos munkát végeztek, pedig 
eléggé primitív körülmények között kellett dolgozniuk. Tudod te, hogyan 
mennek ezek a dolgok olyan isten háta mögötti helyeken, ahová nem jut 
pénz? 

– Főleg, ha a holttest egy prostituálté. Egy temető halottasházában 
boncolták fel. Ha éppen akkor nem jelentik be, hogy eltűnt egy kanadai 
lány, akkor lehet, hogy jelöletlen sírba temetik – mondta Poma százados. 

– Megállapították, hogy a húst valamilyen késsel vagy fűrésszel 
távolították el. 

– És te nem akarsz mesélni erről a betegedről, aki készpénzzel fizetett, 
és nem mondta meg a valódi nevét? – háborgott Poma százados. – 
Biztosan vannak feljegyzéseid, amiket megoszthatnál velem. 

– Ki van zárva. Amit nekem mondott, arra nincs bizonyíték. 
– És mi van, ha ő a gyilkos, Paulo? 
– Ha lenne több bizonyítékom, elmondanám neked. De csak ez a 

kacifántos története van, és az a nyugtalanító érzés, ami akkor fogott el, 
amikor felhívtak amiatt a halott prostituált miatt, akiről aztán kiderült, 
hogy az eltűnt kanadai turista. 

– Felhívtak? Miért? Hogy a véleményedet kérdezzék? Ez új nekem. 
– Az állami rendőrségnek dolgoztam, nem a carabinieriknek. Nagyon 

sok mindenkinek adok tanácsot. Ingyen. Na, de mindegy. Ez a páciens 
aztán soha többé nem jött el hozzám, és nem tudom megmondani, hogy hol 
lehet – mondta dr. Maroni. 

– Nem tudod, vagy nem akarod? 
– Nem tudom. 
– Nem látod, hogy elképzelhető, ő Drew Martin gyilkosa? Dr. Self 

irányította hozzád, aztán ő meg hirtelen elrejtőzik a kórházadban, mert 
kapott egy e-mailt egy őrülttől. 

– Most te nem tágítasz. Térjünk csak vissza a VIP-hez. Soha nem 
mondtam, hogy dr. Self a kórház betege. De az elrejtőzés motivációja 
sokkal fontosabb, mint maga az, hogy hol rejtőzik. 

– Bárcsak beleláthatnék a fejedbe, Paulo! Kíváncsi volnék, mit találok. 
– Rizottót és bort. 



– Ha tudsz valamit, amivel segíthetnéd ezt a nyomozást, akkor nem 
kellene titkolóznod – erősködött Poma százados, de aztán nem szóltak 
semmit, mert a pincér éppen feléjük tartott. 

Dr. Maroni újra elkérte az étlapot, bár már mindent megkóstolt a rajta 
szereplők közül, mivel gyakran megfordult itt. A százados, akinek nem 
kellett az étlap, grillezett, mediterrán langusztát ajánlott neki, utána salátát 
és olasz sajttálat. A hím sirály egyedül jött vissza. Az ablakon keresztül 
bámult rájuk, és tollászkodott. Mögötte a város fényei és a Szent Péter-
bazilika kupolája. 

– Ottó, ha ilyen kevés bizonyíték miatt nem tartom be a kötelező 
titoktartást, és beszélek, aztán tévedek, a karrieremnek annyi – mondta 
végül dr. Maroni. – Nincs törvényes indokom arra, hogy további 
részleteket áruljak el erről az emberről a rendőrségnek. Nem lenne bölcs 
dolog tőlem. 

– Tehát elmondod, ki lehet a gyilkos, aztán becsukod az ajtót? – hajolt 
Poma százados az asztal fölé csalódottan. 

– Ki sem nyitottam azt az ajtót – felelte dr. Maroni. – Csak felhívtam 
valamire a figyelmedet. 
 
 
Scarpetta teljesen elmerült a munkájában, úgyhogy riadtan összerezzent, 
amikor megszólalt a karján lévő óra háromnegyed háromkor. 

Befejezte az idősödő nő lassan már bomló holttestén ejtett Y-vágás 
bevarrását. A boncolás voltaképpen felesleges volt. Érelmeszesedés, az 
artériák fala megkeményedett. A halál oka, ahogyan várható is volt, a 
koszorúerek elöregedése volt. Scarpetta levette a kesztyűit, és beledobta a 
piros, veszélyes hulladékok számára fenntartott szemetesbe, aztán felhívta 
Rose-t. 

– Egy percen belül ott vagyok – mondta neki. – Ha sikerül kapcsolatba 
lépned a Meddick Temetkezési Vállalattal, mondd meg nekik, hogy az 
öreg hölgyet elszállíthatják. 

– Éppen hozzád készültem – felelte Rose. – Aggódtam, hogy esetleg 
bezártad magad véletlenül a hűtőkamrába. – Ez már régi vicc volt 
közöttük. – Benton keresett. Azt üzeni, nézd meg az e-mailjeidet, idézem: 
ha egyedül vagy és nyugodt. 

– Rosszabb a hangod, mint tegnap. Rekedtebb. 
– Lehet, hogy megfáztam egy kicsit. 
– Marino motorját hallottam nem sokkal ezelőtt. És valaki dohányzott 

itt lenn. Még a sebészköpenyem is bűzlik tőle. 



– Hát ez fura. 
– Hol van? Jó lenne, ha tudna egy kis időt szakítani arra, hogy segítsen 

nekem itt lenn. 
– A konyhában van – felelte Rose. 
Scarpetta új kesztyűt vett fel, és áthúzta az öreg hölgy holttestét a 

boncasztalról egy lepedőkkel bélelt, erős PVC zsákra, ami az egyik kerekes 
hordágyon volt, majd begurította a hűtőkamrába. Zubogó vízzel lemosta a 
boncasztalt, betett néhány csarnokvízzel, vizelettel, epével és vérrel teli 
kémcsövet a hűtőszekrénybe a későbbi toxikológiai és szövettani 
vizsgálatok számára. Néhány vércseppel pettyegetett kártyát tett félre 
száradni a DNS-vizsgálathoz, amit minden egyes esetnél elvégeztek. 
Miután feltörölte a padlót, és megtisztította a sebészeszközöket meg a 
mosogatókat, és összeszedte a papírokat, hogy később lediktálja őket, 
készen állt arra, hogy saját maga is megtisztálkodjon. 

A boncterem hátuljában voltak a szárítóhelyiségek, amelyek nagyon 
erős HEPA-szűrőkkel és szénszűrőkkel voltak ellátva, hogy oda tegyék a 
véres, talajjal szennyezett ruhákat, mielőtt bizonyítékként becsomagolják 
és elküldik a laborba. Mellette volt a raktár, aztán egy mosoda, végül az 
öltöző, amit üvegfal osztott ketté. Az egyik oldal a férfiaké, a másik a nőké 
volt. 

Most, hogy még az elején voltak a charlestoni munkájuknak, egyelőre 
csak Marino asszisztált Scarpettának a hullaházban. Neki megvolt a saját 
területe az öltözőben, és Scarpettának is, de ő mindig furán érezte magát, 
amikor mindketten egyszerre zuhanyoztak, és hallotta a férfit, meg látta, 
ahogy mozog a vastag, áttetsző, zöld üveg mögött. 

Scarpetta belépett az öltözőnek arra a felére, ami az övé volt, majd 
becsukta és bezárta az ajtót. Levette az eldobható cipővédőket, a kötényt, a 
sapkát, a védőmaszkot, és bedobta a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe, majd 
beledobta a sebészköpenyt egy ládába. Lezuhanyozott, ledörzsölte magát 
antibakteriális szappannal, aztán megszárította a haját, és visszahúzta a 
kosztümjét és a cipőjét. Visszament a folyosóra, és végigsétált rajta egy 
ajtóig. A túloldalán volt a meredek, kissé már ütött-kopott, tölgyfából 
készült lépcső, ami egyenesen a konyhába vezetett, ahol Marino éppen egy 
diétás Pepsit nyitott ki magának. 

Végignézett Scarpettán. 
– Nem vagy kissé túlöltözve? – kérdezte. – Elfelejtetted, hogy vasárnap 

van? Csak nem mész a bíróságra? Ennyit a Myrtle Beachre tervezett 
motorozásomról. – Marino borostás, vörös arcán rajtahagyta nyomát az 
éjszakai tivornyázás. 



– Vedd úgy, hogy jót tettek veled. Még egy napig életben maradsz. – 
Scarpetta gyűlölte a motorbicikliket. – Különben is, rossz az idő, és 
állítólag még rosszabbra fordul. 

– Egyszer akkor is felültetlek az Indián Chief Roadmasterre, rájössz az 
ízére, és könyörögni fogsz, hogy vigyelek még. 

Már a gondolattól is felvillanyozódott, hogy ott ül hatalmas motorján, 
mögötte Scarpetta, aki átöleli őt, a teste nekifeszül. Scarpetta a főnöke, és 
már húsz éve bizonyos szempontból a jobbik fele volt, de ez már nem tűnt 
rendben lévőnek Marino számára. Nyilvánvaló, hogy mindketten 
megváltoztak. Voltak jobb és rosszabb időszakaik. De az elmúlt években, 
főleg mostanában Marino kezdte elveszteni a munkája és Scarpetta iránti 
tiszteletét, és most itt van ez is. Scarpetta dr. Self e-mailjeire gondolt, és 
azon morfondírozott, vajon Marino sejti-e, hogy tud róluk, már látta őket. 
Miféle játékot játszik dr. Self Marinóval, mibe rángatta bele? Olyasmibe, 
amit a férfi nem érthet, és egyértelműen csak rosszul jöhet ki belőle. 

– Hallottam, amikor megjöttél. Már megint a fogadótér előtti részen 
parkoltál le a motorral. Ha nekimegy egy halottaskocsi vagy egy furgon, 
annak te leszel az oka, és nem fogok sírni miattad – mondta Scarpetta. 

– Ha valami baja lesz, ha valamelyik szörnyűséges agyalágyult 
gyászhuszár nem figyel oda, akkor lesz itt még egy hulla, akit be kell 
tolnunk. 

Marino motorja, amin olyan kipufogócső volt, amiből a hangsebességet 
meghaladó erővel tört elő az üvöltés, sok egyéb mellett állandó vita tárgya 
volt. Ezzel ment a bűntények helyszínére, a bíróságra, a kórházba, az 
ügyvédi irodákba, a szemtanúk otthonába. Itt, az irodánál, egyszerűen nem 
volt hajlandó a parkolóba állni vele, állandóan azon a részen hagyta, ami 
azoknak a járműveknek volt fenntartva, amelyek a holttesteket hozták. 

– Ideért már Mr. Grant? – kérdezte Scarpetta. 
– Idejött a lepusztult kisteherautójával, amin egy szar halászcsónak van, 

meg rákháló, vödrök, megannyi szemét. Jó nagydarab állat, koromfekete. 
Még soha nem láttam ilyen fekete alakokat, mint errefelé. Mint a 
feketekávé, egy csepp tej nélkül. Nem olyanok, mint a jó öreg Virginiában, 
ahol Thomas Jefferson koptatta a földet valaha. 

Scarpettának semmi hangulata nem volt ahhoz, hogy felvegye a 
kesztyűt, engedjen a provokációnak. 

– Az irodámban van? Mert nem akarom váratni. 
– Fel nem foghatom, miért öltöztél ki úgy, mintha egy ügyvéddel vagy 

bíróval találkoznál, vagy éppen a templomba készülnél – jegyezte meg 
Marino, és Scarpettának egy pillanatig végigfutott a fején, hogy Marino 



talán azt reméli, neki öltözött fel ilyen csinosan, mert hogy talán olvasta dr. 
Self e-mailjeit, és most féltékeny. 

– A vele való találkozás pontosan olyan fontos, mint bárki mással – 
felelte. – Mindig tiszteletet mutatunk, emlékszel? 

Marino bűzlött a cigitől és a piától, és amikor – Scarpetta manapság 
meglehetősen gyakran használt eufemisztikus kifejezésével élve – 
„felborul a szervezete kémiája”, a mélyen benne rejtőző bizonytalansága 
elemi erővel tör felszínre, és igencsak meglátszik a viselkedésén. Fizikai 
adottságai még félelmetesebbé teszik a dolgot. Marino az ötvenes éveiben 
járt. Leborotválta maradék haját, és általában fekete motorosruhát viselt, 
hatalmas csizmákkal, és – az utóbbi napokban – csiricsáré nyaklánccal, 
amiről egy ezüstdollár lógott. Fanatikusan súlyzózott, a mellkasa olyan 
széles volt, hogy két röntgengépet is össze kellett volna tolni, hogy 
megröntgenezhessék a tüdejét. 

Életének egy korábbi szakaszában – legalábbis azok alapján, amit 
Scarpetta a fényképeken látott – Marino jóképű lehetett a maga férfias, 
kemény módján, és még most is vonzó lehetett volna, ha nem olyan 
lompos, ápolatlan, és nem éjszakázott volna annyit. Ezeket a dolgokat 
ilyen idősen már nem lehetett a nehéz New Jersey-i gyermekkorra fogni. 

– Nem tudom, miért hiszed még mindig azt, hogy át tudsz verni – 
mondta Scarpetta, ejtve a nevetséges témát, mármint hogy miért öltözött 
úgy, ahogy. – A múlt éjjel. A halottasházban. 

– Átverni? Miben? – Marino kortyolt egyet a dobozból. 
– Hogy kilocsoltad azt a rengeteg kölnit, hogy elfedje a cigarettafüst 

bűzét. De csak a fejem fájdult meg tőle. 
– Mi? – Marino böffentett egyet halkan. 
– Hadd találgassak! A Lórúgásban töltötted a múlt éjszakát. 
– Az a hely bűzlik a cigifüsttől – vonta meg hatalmas vállát Marino. 
– Mintha te nem járultál volna jócskán hozzá. Dohányoztál a 

hullaházban. A hűtőkamrában. Még az a sebészköpeny is bűzlött tőle, amit 
felvettem. Cigiztél az öltözőmben is? 

– Talán átszivárgott az én oldalamról. Úgy értem, a füst. Lehet, hogy ott 
szívtam. Nem emlékszem. 

– De bizonyára nem akarsz tüdőrákot kapni. 
Marino úgy emelte égnek a szemét, ahogy akkor szokta, amikor 

kellemetlenné vált számára egy beszélgetés, és inkább megpróbálja 
leállítani. 



– Találtál valamit? És nem az öreglányra gondolok, akit nem is kellett 
volna ideküldeni, csak azért jött, mert a halottkém nem akart foglalkozni 
egy bűzlő, bomlófélben lévő hullával. Hanem a kölyökre. 

– Betettem a hűtőkamrába. Már nem tudunk vele mit tenni. 
– Nem tudom elviselni, amikor gyerekekkel történik ilyesmi. Ha 

megtudom, hogy ki tette ezt azzal a fiúval, megölöm, puszta kézzel tépem 
szét. 

– Kérlek, ne fenyegetőzz emberek megölésével! – Rose állt az ajtóban, 
furcsa kifejezéssel az arcán. Scarpetta nem tudta biztosan, mióta állt ott. 

– Ez nem fenyegetőzés – felelte Marino. 
– Pontosan ezért mondtam – felelte Rose. Belépett a konyhába. Mintha 

skatulyából húzták volna elő, mint mindig. Kék kosztümöt viselt, ősz haja 
kontyba tűzve. Nagyon kimerültnek tűnt, és össze volt szűkülve a 
pupillája. 

– Már megint leckéztetsz? – kérdezte Marino és rákacsintott. 
– Egy-két lecke nem ártana – felelte az asszony, miközben öntött 

magának egy csésze erős feketét. Körülbelül egy évvel ezelőtt felhagyott 
ezzel a „rossz” szokásával, de most, úgy tűnik, folytatja. – És ha 
elfelejtetted volna – közben a csésze széle felett Marinóra emelte a 
tekintetét –, már öltél korábban embert. Tehát nem kellene fenyegetőznöd 
ilyesmivel. – Nekidőlt a pultnak, és vett egy mély lélegzetet. 

– Mondtam már. Nem fenyegetőzés. 
– Biztos, hogy jól vagy? – kérdezte Scarpetta Rose-t. – Lehet, hogy ez 

több mint enyhe megfázás. Nem kellett volna bejönnöd! 
– Beszélgettem egy kicsit Lucyvel – mondta Rose. Marinóhoz fordult: – 

Nem akarom, hogy dr. Scarpetta kettesben maradjon Mr. Granttel. Egy 
pillanatra sem. 

– Az senkit sem érdekel, hogy lekáderezték, és átment a vizsgán? – 
jegyezte meg Scarpetta. 

– Hallotta, Marino? Egy pillanatra se hagyja egyedül dr. Scarpettát azzal 
az emberrel! Nem érdekel, hogy rendben találtak nála mindent. Nagyobb, 
mint te vagy – közölte a gondoskodó, óvó-védő Rose, valószínűleg a 
szintén óvó-védő Lucy parancsára. 

Rose majdnem húsz éve volt Scarpetta asszisztense, mindenhová 
követte – tűzön-vízen át, ahogy Rose mondta –, és jóban-rosszban kitartott 
mellette. Hetvenhárom évesen még mindig csinos, tiszteletet keltő nő volt. 
Egyenes derékkal járt-kelt mindennap a halottasházban, üzenetekkel, 
jelentésekkel felfegyverkezve, amiket azonnal alá kellett írni, mindegy 
volt, hogy éppen mivel foglalkoztak. Vagy éppen emlékeztette Scarpettát – 



nem, inkább parancsba adta, hogy mivel aznap még nem evett, hozatott 
neki valamit, természetesen egészségeset, hogy fent várja az étel az 
irodában, és azt azonnal el kell fogyasztania, és nem ihat már több kávét, 
mert túl sokat iszik egy nap. 

– Részese volt valamiféle késes leszámolásnak – közölte Rose. 
– Benne volt az aktájában. Ő volt az áldozat – felelte Scarpetta. 
– Nagyon erőszakosnak és veszélyesnek tűnik, és akkora, mint egy 

tehervonat. Nagyon aggaszt, hogy mindenáron vasárnap délután akart 
idejönni, annak reményében, hogy egyedül talál itt – közölte Rose 
Scarpettával. – Honnan tudod, hogy nem ő ölte meg azt a kisfiút? 

– Hallgassuk meg először, hogy mit akar mondani! 
– A régi, szép időkben nem csináltuk volna így. Akkor jelen volt a 

rendőrség is – kifogásolta Rose a dolgot. 
– De most nem a régi, szép idők járnak – felelte Scarpetta, és 

megpróbált nem kioktató lenni. – Ez egy magánpraxis, és bizonyos 
szempontból sokkal rugalmasabbnak kell lennünk, bizonyos szempontból 
pedig kevésbé. De az az igazság, hogy a munkánkhoz mindig is 
hozzátartozott, hogy találkozzunk olyasvalakikkel, akik esetleg hasznos 
információval szolgálhatnak nekünk, akár jelen van a rendőrség, akár nem. 

– Csak legyetek óvatosak! – mondta Rose Marinónak. – Akárki is tette 
azt azzal a szegény kisfiúval, nagyon is jól tudja, hogy itt van a holtteste, 
meg hogy dr. Scarpetta vizsgálja, és ha ő valamin dolgozik, akkor biztosan 
talál is valamit. Lehet, hogy a nyomába eredt, nem tudhatjuk. 

Rose nem szokta ennyire agyonaggódni magát. 
– Dohányoztál – vetette még oda Rose Marinónak. 
Az nagyot kortyolt a diétás Pepsiből. 
– Láttál volna a múlt éjjel! Tíz cigaretta volt egyszerre a számban, és 

kettő a seggemben, miközben harmonikáztam, és az új nőmet fűztem. 
– Egy újabb épületes este abban a motoros bárban egy nővel, akinek az 

IQ-ja körülbelül annyi, mint a hűtőszekrényemnek. Nulla alatt. Mínusz. 
Kérlek, ne dohányozz! Nem akarom, hogy meghalj. – Miközben odasétált 
a kávéfőzőhöz, hogy feltöltse vízzel az edényt, hogy friss kávét készítsen, 
Rose-on látszott, hogy aggódik. – Mr. Grant szeretne egy kávét – mondta. 
– Nem, dr. Scarpetta, te nem ihatsz többet. 



Hatodik fejezet 
 
 
Bulrush Ulysses S. Grantet mindig is Bullnak nevezték. Már kérés nélkül 
is azzal szokott kezdeni egy beszélgetést, hogy elmagyarázta, honnan ered 
a neve. 

– Gondolom, kíváncsi, honnan a nevemben az S. Ennyi. Csak egy S és 
kész – mondta, a Scarpetta irodájának csukott ajtajától nem messze lévő 
széken ülve. – Az anyám tudta, hogy az S. Grant tábornok nevében a 
Simpson rövidítése, de attól tartott, ha ott hagyja a Simpsont, az nekem 
már hosszú lenne leírni. Úgyhogy meghagyta csak S-nek. Bár 
elmagyarázni sokkal tovább tart, mint leírni, ha engem kérdez. 

Tiszta és rendes öltözetű férfi volt, frissen vasalt szürke munkaruha volt 
rajta, a tornacipői is olyanok voltak, mintha most kerültek volna elő egy 
mosógépből. Rojtos, halat ábrázoló baseballsapka hevert az ölében, 
hatalmas kezét udvariasan összefonta rajta. De egyébként ijesztő volt a 
megjelenése, az arcát, a nyakát, a fejbőrét hosszú, rózsaszín forradások 
barázdálták: barbár módon össze volt szabdalva. Ha valaha is látta 
valamiféle plasztikai sebész, hát az nem lehetett szakmájának kiválósága. 
Egy életre el lett torzítva, a bőre telis-tele volt keloid hegekkel, amikről 
Scarpettának Queequeg jutott eszébe a Moby Dickből. 

– Úgy tudom, nemrégiben költözött ide – mondta Bull, Scarpetta 
legnagyobb meglepetésére. – Abba a régi kocsiszínbe, ami a Meeting és a 
King között lévő utcácskára néz. 

– Honnan tud maga arról, hogy dr. Scarpetta hol lakik állítólag, és 
különben is, mi köze hozzá? – szakította félbe Marino ingerülten. 

– Az egyik szomszédasszonyának dolgoztam – mondta Bull egyenesen 
Scarpettának címezve a választ. – De már régen meghalt. Talán inkább úgy 
kellene fogalmaznom, hogy körülbelül tizenöt évig neki dolgoztam, de 
aztán úgy négy éve meghalt a férje. Ezután elküldte a legtöbb segítségét, 
azt hiszem, anyagi gondjai támadtak. Nekem pedig keresnem kellett 
valami más munkát. Aztán ő is elment. Csak azt akarom mondani ezzel, 
hogy úgy ismerem a környéket, ahol él, mint a tenyeremet, 

Scarpetta a férfi kézfején lévő forradásokra nézett. 
– Ismerem a házát... – tette még hozzá Bull. 
– Ahogy az előbb mondtam... – kezdte újra Marino. 
– Hagyd, hogy elmondja! – vetette közbe Scarpetta. 



– Tudom, hogy a kertje nagyon jó, mert én ástam ki a tavat, én öntöttem 
a betont, és én viseltem gondját az előtte lévő angyal-szobornak, én 
tisztítottam le mindig. És én építettem a fehér kerítést, aminek az egyik 
oldalán azok a díszek vannak. De a túloldali kovácsoltvas és téglakerítést 
nem én csináltam. Az még az én időm előtt készült, és valószínűleg 
annyira be volt nőve viaszcserjével és bambusszal, amikor megvette, hogy 
nem is vette észre, hogy ott van. Én ültettem a rózsákat, a kaliforniai 
kakukkmákot, kínai jázmint, és én javítgattam meg mindenfélét a ház 
körül. 

Scarpetta teljesen meg volt döbbenve. 
– Na, mindegy– mondta Bull. – Az itt lakók felénél én javítok meg 

mindenfélét, végig a maga utcájában, a King Streeten, a Church Streeten, 
mindenhol. Már kisfiú korom óta. Maga nem tudott róla, mert én csak a 
saját dolgommal törődök. Jó, hogy nem akar olyasféle embereket a 
környezetében, akik ellenségesek, akik esetleg megsérthetik. 

– Ahogy velem is teszik? 
Marino vetett rá egy rosszalló pillantást. Túlságosan barátságos ezzel az 

emberrel. 
– Igen, asszonyom. Itt is vannak olyanok – felelte Bull. – Hiába teszi ki 

az ablakba azt a rengeteg képet, pókhálómintát, attól sem lesz jobb, a 
foglalkozása miatt. Hogy őszinte legyek, az egyik szomszédja csak úgy 
hívja magát, hogy dr. Halloween. 

– Hadd találgassak! Ez Mrs. Grimball lesz. 
– Én nem venném komolyan az ön helyében – mondta Bull. – Engem 

meg Olénak hív. Mert, hogy Bull* a nevem. 
– Azok a képek azért vannak kinn, hogy a madarak ne repüljenek neki 

az üvegnek. 
– Aha. Én soha nem voltam képes megérteni, honnan tudjuk pontosan, 

hogy a madarak mit látnak. Vagyis, hogy látják-e, hogy az a valami egy 
pókháló, és más irányba repülnek. Bár soha nem láttam még madarat 
pókhálóba gabalyodva, mint valami rovart, vagy ilyesmit. Ezzel az erővel 
azt is mondhatnánk, hogy a kutyák színvakok, vagy hogy nincs 
időérzékük. Honnan tudnánk? 

– Milyen munkákat szokott végezni a házak körül? – kérdezte Marino. 
– Munkát kerestem. Amikor kisgyerek voltam, Mrs. Whaley-nek is 

segítettem – mondta Bull Scarpettának. – Bizonyára hallott Mrs. Whaley 
kertjéről, az a leghíresebb kert itt, Charlestonban, lenn van a Church 
                                                
* bull, ang. = bika 



Streeten. – Büszkén mosolygott, arrafelé mutatva, miközben a kezén lévő 
sebek rózsaszínűén virítottak. 

A tenyere is tele volt velük. Védekezés közben szerzett sérülések, 
gondolta Scarpetta. 

– Nagy megtiszteltetés volt Mrs. Whaley-nek dolgozni. Nagyon jó volt 
hozzám. Tudja, írt egy könyvet. Van is belőlük kinn néhány a Charleston 
Hotelnél lévő könyvesbolt kirakatában. Egyszer egyet nekem is dedikált. 
Még mindig megvan. 

– Mi a fene folyik itt? – kérdezte Marino. – Azért jött ide, a hullaházba, 
hogy a halott kisfiúról mondjon nekünk valamit, vagy pedig ez egy 
istenverte munkaalkalmassági elbeszélgetés, és az emlékek sorolgatása? 

– Néha a dolgok rejtélyes módon összefüggenek – közölte Bull. – Az 
anyukám mindig ezt mondta. Lehet, hogy a rosszban is van valami jó. 
Lehet, hogy abból, ami történt, valami jó is származik. Ami történt, az 
nyilvánvalóan rossz. A fejemben állandóan, mint valami filmet, azt a 
jelenetet látom, hogy ott van az a halott gyerek a mocsárban. Legyek és 
rákok lepik el. – Bull az egyik forradásos mutatóujját heges 
szemöldökéhez emelte. – Itt bent látom, amikor lehunyom a szemem. A 
Beaufort megyei rendőrségen azt mondják, hogy maguk még csak most 
rendezkednek be itt, délen. – Körbenézett Scarpetta irodájában, szép lassan 
sorra véve a bekeretezett okleveleit és a könyveit. – Nekem eléggé 
megalapozottnak tűnik az ittléte, bár lehet, hogy jobban is csinálhatta 
volna. – A figyelmét most a nemrégiben ideállított szekrényre fordította, 
amiben Scarpetta a legkényesebb ügyek aktáit tartotta, meg azokét, 
amelyek még nem kerültek bírósági szakaszba. – Mintha az a 
feketediófából készült ajtó nem lenne egy síkban a mellette lévővel. Nem 
áll egyenesen. Én könnyedén megjavíthatnám. Látott akár csak egyetlen 
lógó ajtót is a kocsiszínből kialakított lakásában? Nem asszonyom, nem 
láthatott. Amikor én ott dolgoztam, soha nem lógott egy sem. Én szinte 
mindent meg tudok javítani, és ha nem, akkor megtanulom. Tehát azt 
mondtam magamban, talán meg kellene kérdeznem. Abból semmi baj nem 
származik. 

– Talán nekem kellene megkérdeznem – szólt közbe Marino. – Maga 
ölte meg a kisfiút? Nagyon gyanús, hogy pont maga találta meg. 

– Nem, uram. – Bull Marinóra nézett, egyenesen a szemébe, az 
állkapcsán megmozdultak az izmok. – Körbejárok, füvet nyírok, halászom, 
rákokat fogok, kagylókat ások ki, és osztrigát szedek. Hadd kérdezzem 
meg – és közben állta Marino tekintetét —, ha én öltem volna meg azt a 



fiút, akkor úgy tettem volna, mintha én találtam volna meg, és értesítettem 
volna a rendőrséget? 

– Mondja meg maga! Miért tette volna? 
– Biztosan nem tettem volna. 
– Erről jut eszembe. Hogyan telefonált? – kérdezte Marino, és hátradőlt 

a székében, hatalmas, medvetalpakra emlékeztető kezét a térdén nyugtatva. 
– Van mobiltelefonja? – Mintha csak egy szegény négernek lenne mobilja. 

– Hívtam a vészhelyzetben hívandó számot. És, ahogy már mondtam, 
nem tettem volna, ha én öltem volna meg a fiút. 

Nem tette volna. És – bár ezt Scarpetta nem fogja neki mondani – az 
áldozattal durván bántak korábban is, begyógyult, régi sebekkel volt tele, 
sebhelyekkel, és nyilvánvalóan éheztették. Tehát hacsak Bulrush Ulysses 
S. Grant nem volt a gyerek gondviselője vagy nevelőszülője, vagy nem 
rabolta el, hogy aztán hónapokig vagy talán évekig életben tartsa, akkor 
bizonyos, hogy nem ő gyilkolta meg. 

– Azért hívott bennünket, mert el akarta mondani, mi történt az elmúlt 
hétfő reggel, majdnem egy hete – mondta Marino Bullnak. – De először is. 
Hol lakik? Mert ha jól tudom, nem a Hilton Headben. 

– Ó, nem uram, persze, hogy nem! – nevetett fel Bull. – Elhiheti, kicsit 
távol esik attól, amit megengedhetek magamnak. Nekem és a családomnak 
van egy kis házunk innen északnyugatra, az öthuszonhatos mellett. Én 
horgászgatok a környéken, meg ilyesmi. Felteszem a csónakom a kocsi 
platójára, elmegyek különféle helyekre, és vízre bocsátom. Ahogy már 
mondtam, garnélarákot, halat, kagylót és osztrigát gyűjtök, attól függ, 
minek van szezonja. Van egy olyan lapos fenekű csónakom, ami nagyon 
könnyű, fel tudok vele menni a kis öblökbe is, mivel ismerem a dagályt, és 
nem szoktam megfenekleni, hogy aztán megegyenek a szúnyogok meg 
mindenféle bogarak. Meg a halászviperák és csörgőkígyók. Persze akadnak 
aligátorok is, de inkább csak a csatornákban és azokban az öblökben, ahol 
fák is vannak, és kissé már sós a víz. 

– Arról a csónakról beszél, amelyik ott van a parkolóban leállított 
kocsiján? 

– Igen. 
– Alumínium és milyen ötvözet? Öt lóerős motorja van? 
– Úgy van. 
– Szeretném megnézni, mielőtt elmegy. Van ellene kifogása, hogy 

belülről is szemügyre vegyem a csónakot és a kocsiját? Gondolom, a 
rendőrség már átvizsgálta. 



– Nem, uram, nem tették. Amikor odaértek, és elmondtam nekik, amit 
tudtam, azt mondták, elmehetek. Úgyhogy visszamentem oda, ahol a 
kocsimat hagytam. Aztán mindenféle ember odacsődült. De csak menjen, 
és nézze meg nyugodtan! Nincs rejtegetnivalóm. 

– Köszönöm, de nem szükséges. – Scarpetta merően Marinóra nézett. 
Az nagyon is jól tudta, hogy nincs joguk ahhoz, hogy átkutassák Mr. Grant 
kocsiját vagy a csónakját, vagy bármi mást. Az a rendőrség dolga, ők pedig 
nem tartották szükségesnek. 

– Hová tette le a csónakot a vízre hat nappal ezelőtt? – kérdezte Marino 
Bulltól. 

– Az Old House Creeknél. Van ott egy kis csónakkikötő, meg egy kis 
bolt, ahol, ha jó napom van, el szoktam adni egy részét annak, amit fogok. 
Főleg, ha szerencsém van a kagylóval és az osztrigával. 

– Látott gyanús alakokat a környéken, amikor leállította a kocsiját a 
múlt hétfő reggel? 

– Nem mondhatom, hogy igen, de miért láttam volna? Akkorra az a 
kisfiú már halott volt, ott volt, ahol megtaláltam, napok óta ott hevert. 

– Ki mondta, hogy napok óta? – kérdezte Scarpetta. 
– A parkolóban a temetkezési vállalkozó embere. 
– Aki idehozta a holttestet? 
– Nem, asszonyom. A másik. Ott volt a hatalmas halottszállító kocsival. 

Nem tudom, mit keresett ott. Csak beszélgetett. 
– Lucious Meddick? – kérdezte Scarpetta. 
– Meddick Temetkezési Vállalat. Igen, az volt, asszonyom. 
Az az átkozott Lucious Meddick. Önhitt, mint a fene, és nincs is igaza. 

Április 29-én és 30-án a hőmérséklet 24-27 fok között volt. Ha a holttest 
akár csak egyetlen napig is a mocsárban lett volna, akkor már elkezdett 
volna oszlani, és jelentős sérüléseket okoztak volna benne a ragadozók és a 
halak is. A legyek nem nagyon rajzanak éjjel, de azért belepetéztek volna, 
és akkor már lettek volna a testen nyüvek. 

Mire a holttest beérkezett a hullaházba, már igencsak beállt a 
hullamerevség, de még nem volt teljes, bár ezt a halál beállta utáni 
változást lassította és mértékét kisebbítette az alultápláltság és az ebből 
következő izomsorvadás. A hullafoltok már halványan megjelentek, de 
még nem teljesedtek ki. Az oszlásnak köszönhetően nem voltak 
elszíneződések. A rákok, garnélarákok és ilyesmik kikezdték a füleket, az 
orrot és az ajkat. Scarpetta becslése szerint a fiú kevesebb mint huszonnégy 
órája volt halott. Lehet, hogy még kevesebb ideje. 



– Folytassa! – mondta Marino. – Mesélje el pontosan, hogyan talált rá a 
holttestre! 

– Kikötöttem a csónakot, kiszálltam. Csizmát és kesztyűt viseltem, 
vittem magammal a kosaramat és a kalapácsot... 

– Kalapácsot? 
– Hogy széttörjem a telepeket. 
– Telepeket? 
– Az osztrigák csoportokban tenyésznek, úgyhogy szét kell őket 

tördelni, és a halott osztrigák héját le kell törni. Általában csoportosan 
találni őket, eléggé ritka az egyedüli osztriga. – Bull elhallgatott. – Nem 
nagyon tudnak semmit az osztrigákról, ugye? Hadd magyarázzam el! A 
válogatott osztriga olyan egyedülálló osztriga, mint amilyet az étteremben 
kap az ember, ha egy fél kagylóhéjon hozzák ki neki az osztrigát. Ez a 
legjobb, de ilyet ritkán találni. Na mindegy, én körülbelül éjfélkor kezdtem 
el gyűjtögetni. Elég alacsony volt a dagály. Ekkor láttam meg valamit a 
fűben. Úgy nézett ki, mint a sáros haj, közelebb mentem, és az is volt. 

– Hozzáért a holttesthez vagy megmozdította? – kérdezte Scarpetta. 
– Nem, asszonyom. – Megrázta a fejét. – Amikor láttam, hogy mi az, 

azonnal visszamentem a csónakhoz, és hívtam a rendőrséget. 
– A dagály körülbelül hajnali egykor kezdődött – jegyezte meg 

Scarpetta. 
– Úgy van. És hétre már tetőzött, annál magasabbra nem emelkedett. És 

mire odaértem, már megint elég alacsonyan állt a víz. 
– Ha maga lett volna, és a csónak segítségével meg akart volna 

szabadulni a holttesttől – mondta Marino –, akkor ment volna, amikor 
legmagasabb a dagály, vagy akkor, amikor a legalacsonyabb? 

– Akárki is tette, valószínűleg akkor helyezte oda a holttestet, amikor 
alacsony volt a víz, letette a mocsaras fűbe annak a kis öbölnek a partján. 
Különben a testet elsodorták volna az áramlatok, ha a dagály magas lett 
volna. De ha olyan helyre rakta, ahol megtaláltam, akkor nagyon valószínű 
volt, hogy ott is marad, hacsak nem tavaszi dagály van teliholdkor, mert 
akkor a víz háromméteresre is megnő. Ebben az esetben elvitte volna, és 
akárhol kiköthetett volna. 

Scarpetta utánanézett. Előtte való éjjel, hogy a testet megtalálták, a hold 
csak háromnegyedes volt, az eget csak részben takarták fellegek. 

– Nagyon jó hely arra, hogy elrejtsenek egy holttestet. Egy héten belül 
nem maradt volna más belőle, mint szétszóródott csontok – jegyezte meg 
Marino. – Csoda, hogy megtalálták, nem? 



– Ott kinn nem tart sokáig, hogy teljesen elbomoljon egy test, csak a 
csontok maradjanak. Tényleg jó esély volt arra, hogy soha nem találja meg 
senki, ez igaz – mondta Bull. 

– Az az igazság, hogy amikor én a magas és az alacsony dagályt 
emlegettem, akkor nem azt akartam, hogy maga azon elmélkedjen, hogy 
más mit tett volna. Azt kérdeztem, hogy maga mit tett volna – mondta 
Marino. 

– Alacsony dagálynál egy kis, gyenge csónakban csak olyan helyekre 
lehet eljutni, amelyek nem mélyebbek harminc centinél. Úgyhogy én ezt 
tettem volna. De nem tettem. – Bull megint mélyen Marino szemébe 
nézett. – Nem tettem azzal a kisfiúval semmit, azon kívül, hogy 
megtaláltam. 

Scarpetta megint rosszallóan nézett Marinóra, már elege volt a férfi 
megfélemlítő kikérdezési stílusából. 

– Emlékszik még valamire? – kérdezte. – Nem látott a környéken 
valamit? Vagy valakit arrafelé? 

– Gondolkodtam ezen, és az egyetlen dolog, ami eszembe jut, hogy 
körülbelül egy héttel ezelőtt ugyanarra jártam, az Old House Creeknél, a 
piacon, garnélarákot eladni, és amikor készülődtem, hogy elmegyek, 
felfigyeltem arra az emberre, aki éppen egy csónakot kötött ki. Egy 
horgászcsónakot. Azért figyeltem fel rá, mert nem volt benne semmi, ami a 
garnélarák vagy az osztriga összeszedéséhez vagy a horgászathoz kell. 
Arra gondoltam, talán csak élvezi, hogy csónakázhat. Nem érdekli a 
horgászat vagy ilyesmi, csak szeret a vízen lenni, tudják, hogy van ez. De 
be kell vallanom, nem nagyon tetszett, ahogy bámult rám. Olyan fura 
érzésem volt tőle. Mintha már láttam volna valahol. 

– Tudna személyleírást adni? – kérdezte Marino. – Látta, hogy milyen 
kocsija volt? Gondolom, volt egy platós kocsija, hogy el tudja szállítani a 
csónakot. 

– Mélyen a szemébe húzta a kalapját, és napszemüveget viselt. Nem 
tűnt túl nagydarabnak, de nem tudnám igazán megmondani. És semmi 
okom nem volt, hogy jól megnézzem magamnak, és azt sem akartam, hogy 
azt higgye, megbámulom. Így volt. Úgy rémlik, hogy csizmát viselt, 
hosszú nadrágot és hosszú ujjú pólót, az biztos. Arra is emlékszem, hogy 
még csodálkoztam is rajta, mert meleg, napsütéses idő volt. Nem láttam, 
milyen kocsija volt, mert elmentem már előtte, és nagyon sok kocsi és 
furgon állt a parkolóban. Elég nagy volt a forgalom. Az emberek jöttek-
mentek, adták-vették a frissen fogott halakat és a tenger gyümölcseit. 



– Maga szerint tudhatta valaki, hogy azon a területen jól el lehet rejteni 
egy holttestet? – kérdezte Scarpetta. 

– Sötétedés után? Uramisten, nem ismerek olyan embert, aki sötétedés 
után olyan kis öbölbe bemenne, mint az is. Én nem tenném. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy nem történhetett meg. Akárki is tette, nem hétköznapi 
ember. Nem lehet az, ha ilyesmit tett egy kisgyerekkel. 

– Felfigyelt valamilyen nyomra a fűben, a sárban, az osztrigatelepekben, 
amikor megtalálta a testet? – kérdezte Scarpetta. 

– Nem, asszonyom. De ha valaki az előző éjjel tette oda apálykor, 
akkor, amikor magasra emelkedett a dagály, elmosott minden nyomot, 
mint amikor egy újabb hullám elmos mindent a homokos parton. Egy 
darabig biztosan a víz alatt lehetett, de nem mosta el a víz, azért, mert ott 
volt az a fű körülötte. És ott van az osztrigatelep, arra nem nagyon szeret 
senki rálépni. Inkább átlépik vagy megkerülik, ha lehet. Annál nincs 
fájdalmasabb, mint amikor elvágja az ember lábát az osztriga héja. Belelép, 
elveszíti az egyensúlyát, jócskán öszszevagdalhatja magát. 

– Lehet, hogy magát is az vagdosta így össze – jegyezte meg Marino. – 
Osztrigák közé esett. 

Scarpetta felismerte a penge ejtette, vágott sérüléseket, úgyhogy azt 
mondta: 

– Mr. Grant, vannak arrafelé házak a mocsár mögött, és hosszú mólók, 
amelyek nincsenek messze attól a helytől, ahol megtalálta a fiút. 
Lehetséges, hogy autóval szállították oda, aztán átemelték a mólón, majd, 
hogy úgy mondjam, ott kötött ki, ahol maga rátalált? 

– Nem hinném, hogy bárki is lemászott volna az egyik régi móló 
lépcsőjén, főleg nem sötétben, zseblámpával, úgy, hogy közben egy testet 
cipel. És az biztos, hogy ahhoz jó erős lámpa kellett volna. Az ember 
egészen derékig belesüllyed abba a mocsárba, a cipője teljesen beleragad. 
Akkor sáros lábnyomok lennének a mólón, ha visszamászott volna oda, és 
úgy hagyta volna el a terepet. 

– Honnan tudja, hogy nem voltak sáros lábnyomok a mólón? – kérdezte 
Marino. 

– A temetkezései vállalat embere mondta. A parkolóban vártam, amíg 
elszállították a holttestet, és ő is ott volt, a rendőrökkel beszélgetett. 

– Ez Lucious Meddick lesz megint – jegyezte meg Scarpetta. 
Bull bólintott. 
– Jó sokáig beszélgetett velem, azt akarta tudni, hogy mit tudok. De 

nem mondtam neki sokat. 



Kopogtak, majd Rose sétált be az ajtón, és letett egy csésze kávét Bull 
mellé, az asztalra. Remegett a keze. 

– Cukor és tejszín is van benne. Elnézést, hogy ilyen sokáig tartott. Az 
első adag szétfolyt mindenfelé. 

– Köszönöm, asszonyom. 
– Kér még valaki valamit? – kérdezte Rose, körülnézett, és vett egy 

mély lélegzetet. Sokkal fáradtabbnak és sápadtabbnak tűnt, mint korábban. 
– Miért nem mész haza? – kérdezte Scarpetta. – Pihenj egy kicsit! 
– Az irodámban leszek. 
Becsukódott az ajtó. 
– Ha nem bánják, szeretném elmesélni, milyen helyzetben vagyok – 

mondta Bull. 
– Tessék – felelte Scarpetta. 
– Három hete még volt rendes munkám – magyarázta Bull. Lebámult a 

hüvelykujjaira, és lassan játszadozott velük az ölében. – Nem fogok 
hazudni maguknak. Bajba kerültem. Ha rám néznek, láthatják. És nem 
valami osztrigatelepre zuhantam. – Marinóra nézett. 

– Bajba? Miért? – kérdezte Scarpetta. 
– Füvet szívtam, és verekedtem. Nem nagyon szoktam füvezni, de most 

megtettem. 
– Hát nem elragadó? – kérdezte Marino. – Történetesen, ha valaki itt 

akar nálunk dolgozni, az alkalmazásának egyik feltétele az, hogy füvezzen, 
erőszakos legyen, és találjon legalább egy olyan hullát, akit meggyilkoltak. 
Ugyanez vonatkozik a kertészekre és a mindenesekre is, akiket a házunk 
körül alkalmazunk. 

– Tudom, hogyan hangzik – mondta Bull. – De nem így van. A 
kikötőben dolgoztam. 

– Mit csinált? – érdeklődött Marino. 
– Egy daruszerelő segédje voltam. Ez volt a munkám. Leginkább 

mindenfélét csináltam, amivel megbízott a főnököm. Karbantartottam a 
felszerelést, cipekedtem, emelgettem a dolgokat. Tudnom kellett a rádiót 
kezelni, mindenfélét megjavítani, meg ilyesmi. Nos, az egyik éjjel, amikor 
lejárt a munkaidőm, és kijelentkeztem, úgy döntöttem, hogy odaosonok az 
egyik régi konténer mellé, amelyek ott állnak a kikötőben. Ezeket már nem 
használják, összevissza vannak horpadva, csak félre vannak állítva. Ha a 
Concord Streeten mennek, láthatják is, miről beszélek, ott vannak 
közvetlenül a drótkerítés túloldalán. Hosszú nap volt, és az igazat 
megvallva, én és a feleségem aznap reggel veszekedtünk, úgyhogy nem 
voltam valami jó kedvemben. Így aztán úgy döntöttem, elszívok egy kis 



füvet. Különben nem nagyon szoktam füvezni, nem is emlékszem, hogy 
utoljára mikor csináltam ilyet. Még rá sem gyújtottam, amikor hirtelen a 
nagy semmiből előbukkant az a férfi, a vasúti sínek felől. Összekaszabolt, 
méghozzá nagyon komolyan. 

Feltűrte az inge ujját, széttárta két izmos karját és kezét, még több 
hosszú vágást felfedve, amelyek rózsaszínűén virítottak sötét bőrén. 

– Elkapták, aki ezt tette? – kérdezte Scarpetta. 
– Szerintem nem is nagyon próbálták. A rendőrség verekedéssel vádolt, 

azt mondták, valószínűleg a fű miatt kezdtem el verekedni azzal a pasassal, 
aki eladta nekem. Én soha nem mondtam, hogy kitől vettem, és abban 
biztos vagyok, hogy nem ő vagdosott össze. Az a fickó még csak nem is a 
kikötőben dolgozik. Miután kikerültem a baleseti sebészetről, néhány 
napot a börtönben töltöttem, mielőtt a bíró elé kerültem. Az ügyet aztán 
ejtették, mert nem volt gyanúsított, és a füvet sem találták meg. 

– Tényleg? Akkor miért vádolták meg azzal, hogy marihuána volt 
magánál, ha nem találták meg? – kérdezte Marino. 

– Mert azt mondtam a rendőröknek, hogy éppen füvezni akartam, 
amikor az egész történt. Sodortam egyet magamnak, és már éppen meg 
akartam gyújtani, amikor az az ember rám vetette magát. A rendőrség ezek 
szerint nem találta meg a cigit. De azt hiszem, nem is nagyon érdekelte 
őket. Az is lehet, hogy az a fickó tette el, aki rám támadt, nem tudom. Én 
többé már a közelébe sem megyek a fűnek. És egy csepp alkohol sem fog 
lecsúszni a torkomon. Megígértem a feleségemnek. 

– És kirúgták a kikötőből – mondta Scarpetta. 
– Igen, asszonyom. 
– Pontosan miben tudna nekünk segíteni itt? – kérdezte Scarpetta. 
– Amiben csak akarja. Semmitől sem riadok vissza. A halottasház nem 

riaszt egyáltalán. Nekem nincs bajom a halottakkal. 
– Talán meghagyhatná a mobilja számát, vagy nem tudom, hogy lehet 

kapcsolatba lépni magával – mondta erre Scarpetta. 
Bull előhúzott egy összehajtogatott papírdarabot a hátsó zsebéből, 

felállt, és udvariasan letette Scarpetta asztalára. 
– Minden itt van ezen, asszonyom. Hívhat akármikor. 
– Marino nyomozó kikíséri önt. Köszönöm a segítségét, Mr. Grant. – 

Scarpetta felállt az asztal mögött, és óvatosan megrázta a férfi kezét, 
vigyázva annak sebeire. 
 
 



Hilton Headtől, ettől a nyaralószigettől úgy száztíz kilométerre, 
délnyugatra lassan beborult, és meleg szél támadt a tenger felől. 

Will Rambo a sötétben sétált a kihalt parton, a célja felé tartva. Zöld 
szerszámosláda volt nála meg egy Surefire harci zseblámpa, amivel oda 
világított, ahova éppen akart, mert nem nagyon volt szüksége rá, hogy jól 
lássa az utat. A fény elég erős volt ahhoz, hogy elvakítson valakit, 
legalábbis néhány másodpercre, és ennyi elég is, ha a helyzet úgy kívánná. 
Az apró homokszemek csípték az arcbőrét, és nekiütődtek füstüveg 
szemüvegének. A homok úgy kavargott, mintha lányok járnának körülötte 
fátyoltáncot. 

És a homokvihar rárontott Al Asadra, akárcsak egy cunami, elnyelte a 
Humvee terepjárót vele együtt, az éggel együtt, a napot is, mindent. Vér 
bugyogott Roger ujjai közül, olyan volt, mintha az ujjait valaki 
élénkvörösre festette volna, és a homok egyre újabb hullámokban borította 
el, odaragadt véres ujjaira, miközben próbálta visszagyömöszölni a beleit 
a helyére. Az arca rettegést tükrözött, és annyira sokkolta Willt, mint még 
soha semmi, és nem tudott semmit tenni, csak megígérni a barátjának, 
hogy nem lesz semmi baj, és segített neki visszatenni a beleket a 
hasüregébe. 

A part felett repkedő sirályok rikoltásában Will Roger sikoltásait 
hallotta. A pánik és a fájdalom sikolyait. 

– Will! Will! Will! 
Azok a sikoltások, a dobhártyaszaggató sikolyok és a homok üvöltése. 
– Will! Will! Will! Kérlek, segíts! 
Ez nem sokkal Németország után volt. Will visszatért az Államokba, a 

légierő charlestoni bázisára, aztán Olaszországba vezényelték – ahol 
felnőtt –, annak különböző részeibe. Csak tévelygett a pillanatnyi 
eszméletvesztések és a valóság között. Elment Rómába, hogy szembenézzen 
az apjával, mert itt volt már az ideje, hogy szembenézzen vele. Úgy tűnt, 
álmodik, ahogy ott ült a Piazza Navonán lévő épület étkezőjének trompe 
l’oeil képei és a palmettás mintái között, abban a házban, ahol 
gyerekkorában a nyarakat töltötte. Vörösbort iszogatott az apjával, olyan 
vörös volt, akár a vér, és nagyon idegesítette a lent hömpölygő turisták 
zaja, ami beömlött a nyitott ablakon. A turistáknak nem volt több 
sütnivalója, mint a körülöttük repkedő galamboknak, és csak dobálták az 
érméket Bernini szökőkútjába, a Négy folyó-szökőkútba, a vízben egymás 
után csobbantak az érmék, és az emberek csattogtatták a 
fényképezőgépüket. 



– Olyanokat kívánnak, amik soha nem teljesednek be. Vagy ha mégis, 
akkor annak nem fognak örülni – mondta az apjának, aki nem értette, csak 
bámult a fiára, mintha valami mutáns lenne. 

A csillár alatti asztalnál Will jól láthatta az arcát a velencei tükörben, 
ami a távolabbi falon lógott. Nem volt igaz. Úgy nézett ki, mint Will, nem 
pedig mint egy mutáns. Figyelte, ahogy a szája mozog a tükörben, ahogy 
beszámolt mindenről az apjának, hogy Roger hős szeretett volna lenni, 
amikor visszatér Irakból. Roger hősként tért vissza egy olcsó koporsóban 
egy C5-ös teherszállító repülőgép gyomrában. 

– Nem volt védőszemüvegünk, semmiféle védőfelszerelésünk – mondta 
Will az apjának Rómában, azt remélve, hogy megérti, de tudta, hogy nem 
így lesz. 

– Miért mentél el, ha mást sem tudsz csak panaszkodni? 
– Írnom kellett neked, hogy küldj elemeket a zseblámpánkba. 

Szerszámokat kellett kérnem tőled a levélben, mert minden egyes 
csavarhúzó eltörött. Olcsó szart adtak nekünk – mondta Will szája a 
tükörben. – Csak olcsó szarok voltak, azok miatt az átkozott hazugságok 
miatt, amivel azok az átkozott politikusok etetnek bennünket. 

– Akkor miért mentél el? 
– Mert azt mondták, a fenébe is, te hülye! 
– Ne merészelj így beszélni velem! Ebben a házban nem, itt tisztelettel 

kell bánnod velem! Nem én akartam azt a fasiszta háborút, hanem ti. Mást 
sem csinálsz, csak sírsz, mint egy gyerek. Imádkoztál odaát? 

Amikor a homokfal lecsapott rájuk, és Will még a saját kezét sem látta 
az arca előtt, akkor imádkozott. Amikor az út menti bomba robbanása az 
oldalára döntötte a Humveet, és ő nem látott, a szél pedig csak süvöltött, 
mintha egy C17-es gyomrában lennének, akkor is imádkozott. Amikor a 
karjában tartotta Rogert, imádkozott, és amikor nem tudta már elviselni 
Roger fájdalmát, imádkozott, és az volt az utolsó alkalom, hogy így tett. 

– Amikor imádkozunk, akkor valójában magunktól kérünk, és nem 
Istentől, segítséget. A magunk saját, isteni közbeavatkozására várunk – 
formázta Will szája a tükörben az apjának, Rómában. – Tehát nekem nincs 
szükségem arra, hogy valamiféle trónuson székelő istenséghez 
imádkozzam. Én Isten Akarata vagyok* mert a saját akaratomként létezem. 
Nincs szükségem se rád, se Istenre, mert én magam vagyok Isten Akarata. 

– Amikor elvesztetted a lábujjaidat, azzal együtt az eszedet is 
elvesztetted? – kérdezte tőle az apja Rómában, és ez meglehetősen ironikus 
                                                
* will, ang. = akarat 



kérdés volt egy olyan étkezőben, ahol a tükör alatti, aranyozott 
konzolasztalnak antik kőlába volt, amelynek megvolt minden egyes lábujja. 
De aztán Will szeme előtt megjelentek olyan megcsonkított lábak, 
amelyeket akkor látott, amikor egy öngyilkos merénylő egy kocsival 
belehajtott a tömegbe. Úgyhogy néhány lábujj elvesztése sokkal jobb volt, 
mintha az egész lába hiányozna. 

– Már begyógyult. De mit tudsz te? – kérdezte az apjától Rómában. – 
Soha nem jöttél el meglátogatni azokban a Németországban töltött 
hónapokban, Charlestonba sem, és a korábbi években sem. Soha nem 
voltál Charlestonban. Én számtalanszor voltam itt, Rómában, de soha nem 
miattad, még ha te másképp is gondoltad. Kivéve ezt az alkalmat, mert 
nekem most küldetésem van. Életben maradhattam, úgyhogy 
megszabadíthatok másokat is a szenvedéstől. Ez valami olyasmi, amit te 
soha nem fogsz megérteni, mert te önző vagy, és nem törődsz senki mással 
saját magadon kívül. Nézz csak magadra! Gazdag vagy, nemtörődöm és 
hideg. 

Will teste felállt az asztaltól, és ő figyelte saját magát, ahogy odasétál a 
tükörhöz és az alatta lévő aranyozott konzolasztalhoz. Felkapta az antik 
kőlábat, és az ablaküveg úgy fröccsent szét, ahogy odalenn a víz a 
szökőkútban. 

Will vitte magával a szerszámosládát, egy fényképezőgép lógott a 
vállán, ahogy sétált Hilton Head tengerpartján, hogy beteljesítse a 
küldetését. Leült, és kinyitotta a szerszámosládát. Kivett egy hűtőtáskát, 
ami tele volt különleges homokkal, aztán néhány kis üvegcse sápadtlilás 
színű ragasztót. A zseblámpával világította meg, amit csinált. Kinyomta a 
ragasztót a tenyerébe. A két tenyerét egyenként belenyomta a táskában 
lévő homokba. Felemelte a két kezét, és a szél hamar megszárította. Így a 
két keze dörzspapírrá vált. Még néhány üvegcse, és ugyanezt tette 
meztelen talpával is, ügyelve arra, hogy mind a hét ujja alsó részére jusson. 
Bedobta az üres üvegeket a megmaradt homokkal együtt a 
szerszámosládába. 

A füstüveg szemüvegével körülnézett, majd kikapcsolta a zseblámpát. 
Célja a hosszú, fából készült parti sétány végén lévő Belépni tilos tábla 

volt, ami a villa kerítéssel védett hátsó udvarához vezetett. 



Hetedik fejezet 
 
 
A Scarpetta irodája mögötti parkoló 
 
 
Amikor Scarpetta elkezdte a magánpraxisát, a szomszédok csaknem 
minden kérelme ellen panaszt nyújtottak be. Végigcsinálta a harcot a 
biztonsági kerítésért, végül abban egyeztek meg, hogy elfedi örökzöldekkel 
meg Cherokee-rózsákkal. De vesztett a világítással kapcsolatban, úgyhogy 
a parkoló meglehetősen sötét volt. 

– Eddig nem látom okát, miért ne adjak neki egy esélyt. Tényleg 
tudnánk valakit használni – közölte Scarpetta. 

A legyezőpálmák rezegtek a szélben, és a kerítést takaró növények is 
hajladoztak, miközben ő és Rose a kocsijukhoz sétáltak. 

– Senki nincs, aki segítene a kerti munkákban, ha már itt tartunk. Nem 
gyanakodhatok mindenkire ezen a bolygón – tette hozzá. 

– Ne hagyd, hogy Marino belevigyen olyasmibe, amit aztán később 
megbánhatsz! – mondta Rose. 

– Nem bízom benne. 
– Le kellene ülnöd vele. Úgy értem, nem az irodában. Hívd meg! Főzz 

neki valamit! Nem akart megbántani. 
Odaértek Rose Volvójához. 
– Rosszabbodott a köhögésed – mondta Scarpetta. – Miért nem maradsz 

otthon holnap? 
– Bárcsak soha ne mondtad volna el neki! Azon csodálkozom, hogy 

valamelyikünknek elmondtad. 
– Szerintem a gyűrű miatt kezdett neki derengeni valami. 
– Nem kellett volna elmagyaráznod – mondta Rose. 
– Itt az ideje, hogy Marino szembenézzen azzal, amivel olyan sokáig 

nem volt hajlandó, mióta csak ismerem. 
Rose nekidőlt a kocsijának, mintha túlságosan fáradt volna ahhoz, hogy 

egyenesen álljon, vagy mintha fájna a térde. 
– Már régen meg kellett volna neki mondanod! De nem tetted, és ezzel 

reményt keltettél benne. A fantáziálása egyre nagyobb gennyedő sebet 
hozott létre. Te nem szeretsz konfrontálódni az emberekkel, ha érzésekről 



van szó, de ettől csak... – Annyira elkezdett köhögni, hogy nem volt képes 
befejezni a mondatát. 

– Szerintem elkaptad az influenzát. – Scarpetta hozzáérintette a kézfejét 
Rose arcához. – Lázas vagy. 

Rose előhúzott egy zsebkendőt a táskájából, megtörölgette a szemét, és 
sóhajtott egyet. 

– Az a férfi. El sem hiszem, hogy komolyan megfordult a fejedben, 
hogy alkalmazd. – Visszatért Bullra. 

– Egyre jobban megy a praxis. Muszáj felvennem valamilyen segítséget, 
és arról már lemondtam, hogy olyasvalakit kapok, aki szakképzett. 

– Szerintem nem próbáltad elég kitartóan, vagy nem jártál nyitott 
szemmel. – A Volvo öreg volt, úgyhogy Rose-nak kulccsal kellett kinyitnia 
az ajtót. Felkapcsolódott a belső világítás, és azonnal látszott, milyen fáradt 
és nyúzott az arca, miközben becsusszant az ülésre, és elrendezte a 
szoknyáját, hogy takarja a combját. 

– A legképzettebb asszisztensek temetkezési vállalatoktól jönnek vagy a 
kórházak kórbonctanáról – felelte Scarpetta, kezét a kocsi ablakkeretén 
nyugtatva. – És mivel a legnagyobb temetkezési vállalat a környéken 
történetesen Henry Hollingsé, aki pedig a Dél-karolinai Orvosi Egyetemet 
használja azokhoz a boncolásokhoz, amik az ő illetékességi körébe, illetve 
az ő alvállalkozásaihoz tartoznak, nem nagyon látok esélyt arra, hogy ha 
felhívom, ajánlani fog valakit. A helyi halottkémnek a legkevésbé sem 
állhat érdekében, hogy sikereim legyenek. 

– Már két éve ezt mondogatod. És nincs semmi alapja az egésznek. 
– Állandóan keresztbetesz nekem. 
– Pontosan erre gondoltam, amikor arról beszéltem, hogyan 

kommunikálod az érzéseidet. Lehet, hogy beszélned kellene vele – mondta 
Rose. 

– Honnan tudhatnám, hogy nem ő a felelős azért, hogy összecserélték az 
interneten az otthoni és a hivatali címemet? 

– Miért várt volna vele eddig, ha ő tette volna? 
– Az időzítés miatt. Benne voltunk a hírekben a kisgyerek holtteste 

miatt. Beaufort megye pedig engem kért fel, és nem Hollingst. Benne 
vagyok a Drew Martin-nyomozásban is, most jöttem vissza Rómából. 
Érdekes időzítés. Valaki szándékosan felhívja az iparkamarát, bejegyezteti 
a praxisomat, és megadja az otthoni és az irodai címem. Még a tagsági 
díjat is kifizeti. 

– Nyilvánvaló, hogy le kell vetetned magad a listáról. És nyoma kell, 
hogy legyen annak, hogy ki fizette be a tagsági díjat. 



– Bankutalvánnyal fizettek – felelte Scarpetta. – Csak annyit tudtak 
mondani, hogy egy nő hívta őket. Hála istennek, töröltek a listáról, mielőtt 
még teljesen elterjedt volna a neten. 

– A halottkém nem nő. 
– Az nem jelent semmit. Hollings nem akarja maga végezni a piszkos 

munkát. 
– Hívd fel! Szegezd neki a kérdést fehéren-feketén, vajon ki akar-e 

ebrudalni a városból. Akarom mondani, mindannyiunkat. Úgy tűnik, sok 
emberrel van megbeszélnivalód. Kezdve Marinón. – Megint köhögött, és 
mintha parancsra tenné, a Volvo világítása kialudt. 

– Nem kellett volna ideköltöznie. – Scarpetta a régi téglaépület hátulját 
bámulta. Kicsi volt, csak egyemeletes, az alagsort alakították át hullaházzá. 
– Szerette Floridát – tette még hozzá, és hirtelen megint dr. Self jutott az 
eszébe. 

Rose igazított a légkondin, úgy állította be, hogy hideg levegőt fújjon az 
arcába, és vett egy újabb mély lélegzetet. 

– Biztos, hogy jól vagy? Hadd kövesselek hazáig! – kérte Scarpetta. 
– Nem kell. 
– Mi lenne, ha holnap együtt töltenénk egy ki időt? Főzök vacsorát. 

Csinálok fügés prosciuttót, és a kedvenc részeges disznósültedet. És iszunk 
hozzá finom toszkán bort. Tudom, mennyire szereted a ricottámat és a 
kávékrémemet. 

– Köszönöm, de más terveim vannak – felelte Rose, és a hangjából 
szomorúság érződött. 
 
 
A sziget déli végében – vagy, ahogy ott hívják: a szigetcsúcsban – álló 
víztorony sötét árnyékot vetett. 

A Hilton Headnek olyan alakja van, mint azoknak a cipőknek, 
amilyeneket Will is látott nyilvános helyeken, Irakban. Az a fehér stukkós 
villa, amihez a „Belépni tilos!” feliratú tábla is tartozott, legalább tizenöt 
millió dollárt ért. Az elektronikus sötétítők le voltak engedve. A nő 
valószínűleg a kanapén hever a nagyszobában, és egy újabb filmet bámul a 
lehúzható projektorvásznon, amely a tengerre néző ablaküveg nagy részét 
kitakarta. Onnan, ahonnan Will állt, ahogy kívülről leselkedett befelé, a 
fordított képet látta. Végignézett a tengerparton és a környező, üres 
házakon. A sötét, borús égbolton alacsonyan lógtak a vastag fellegek, a 
szél heves lökésekkel érkezett újra meg újra. 



Will fellépett a deszkázott parti sétányra, végigment rajta, egészen addig 
a kapuig, ami elválasztja a külvilágot a hátsó udvartól. Közben a film 
jelenetei egymás után peregtek a vásznon, fordítva. Egy nő és egy férfi 
szeretkezett. Will pulzusa felgyorsult, ahogy sétált, homokkal borított lába 
halkan neszezett a patinás falapokon. A színészek a vásznon egy liftben 
szeretkeztek. Le volt halkítva a hang. Alig hallotta a nyögéseket és a 
huppanásokat, de ezek a hangok olyan erőszakosnak tűntek, Hollywoodban 
így basznak az emberek. Aztán ott állt a bezárt fakapu előtt. Átmászott 
rajta, és elfoglalta szokásos helyét a ház mellett. 

Az ablak és az árnyékoló közötti kis résen figyelte a nőt már hónapok 
óta, nézte, ahogy fel-alá járkált, sírt és egyre-másra a hajszálait tépkedte. 
Soha nem aludt éjjel, félt az éjszakától és a viharoktól. Egész éjjel filmeket 
bámult, hajnalig. Ha esett az eső, és égzengés is volt, akkor nagyon 
felhangosította a hangerőt; de ha fényesen sütött a nap, akkor is. Elbújt 
előle. Általában a fekete sarokkanapén hevert, ahol most is elnyújtózott, 
feltámasztotta a hátát a bőrpárnákkal, és becsavarta magát egy takaróba. 
Ráirányította a távirányítót a DVD-re, és visszatekerte a filmet odáig, ahol 
Glenn Close és Michael Douglas a liftben szeretkezett. 

A túloldali házakat magas bambuszok és fák takarták el, és senki nem 
volt otthon. Üresek voltak, mert a gazdag tulajdonosok nem adták ki őket, 
ők pedig nem voltak itt. Gyakran előfordul, hogy a családok nem 
használják addig a tengerparti házukat, amíg a gyerekek iskolába járnak. 

A nő nem is nagyon akart másokat maga körül, és egyik szomszéd sem 
volt itt egész télen. Egyedül akart lenni, ugyanakkor rettegett a magánytól. 
Félt az égzengéstől és az esőtől, a tiszta égbolttól és a napfénytől, nem 
akart sehol lenni, mindegy volt, milyenek a körülmények. 

„Ezért jöttem.” 
A nő újra visszatekerte a DVD-t. Willnek már ismerősek voltak a nő 

rituáléi, csak fekszik ott ugyanabban a rózsaszínű, piszkos melegítőben, 
filmeket bámul, állandóan visszatekerve bizonyos jelenetekhez, általában 
azokhoz, ahol szeretkeznek. Nagy néha kimegy a medence mellé, hogy 
elszívjon egy cigit, meg hogy kiengedje szerencsétlen kutyáját. Soha nem 
takarít fel utána, a fű tele van száraz kutyaszarral, és a minden második 
héten érkező mexikói udvaros sem szedi fel. A nő csak dohányzik, és 
bámulja a medencét, miközben a kutya az udvaron bóklászik, néha elereszt 
egy mélyről jövő üvöltést, aztán a nő magához hívja. 

– Jó kutya! – Vagy néha: Rossz kutya! Azonnal gyere ide! És tapsol 
egyet. 



Nem kényezteti a kutyát, alig tud ránézni. Ha a kutyára nem kellene 
gondot viselnie, akkor teljesen elviselhetetlen volna az élete. De a kutya 
semmit nem ért az egészből. Nem valószínű, hogy emlékezne bármire is, 
ami történt, vagy megértett volna valamit is. Csak azt tudja, hogy ott a 
helye a mosókonyhában, ott alszik, ül és ugat. A nőt nem érdekli, ha ugat, 
mert vodkát iszik, gyógyszereket vesz be, és kitépi a haját, ugyanazzal a 
megszokott napi rutinnal nap mint nap. 

„Hamarosan a karomban tartalak, és visszaviszlek a belső sötétségen 
keresztül egy felsőbb birodalomba, elválasztalak attól a testi dimenziótól, 
ami számodra pokol. Megköszönöd majd nekem.” 

Will továbbra is figyelmesen pásztázta a környéket, biztos akart lenni 
abban, hogy senki sem látja. Figyelte, ahogy a nő felkel a kanapéról, és 
részegen odatántorog a tolóajtóhoz, hogy kimenjen egyet cigizni, és mint 
mindig, most is elfelejtette, hogy be van kapcsolva a riasztó. Megugrott és 
káromkodott egyet, amikor felüvöltött és szirénázni kezdett. Odabotorkált 
a kapcsolótáblához, hogy kikapcsolja. Megcsörrent a telefon, a nő beletúrt 
egyre gyérülő hajába, mondott valamit, beleordított, majd lecsapta a 
kagylót. Will a földhöz lapult egy bokor mögött, és nem mozdult. 
Percekkel később megérkezett a rendőrség, két Beaufort megyei járőr egy 
járőrkocsival. Will láthatatlanná válva figyelte, ahogy a két zsaru ott áll a 
tornácon, de nem is mennek be, mert ismerik a nőt. Már megint elfelejtette 
a jelszavát, és a biztonsági szolgálat újra kiküldte a rendőröket. 

– Asszonyom, különben sem valami jó ötlet, hogy a kutyája nevét 
használja jelszónak – mondta az egyik járőr, mint ahogy máskor is. – 
Valami mást kellene használnia. A háziállat neve mindig az első, amivel 
egy betörő próbálkozik. 

– Ha még annak az átkozott kutyának a neve sem jut eszembe, hogyan 
emlékeznék valami más szóra? – mondta a nő, és közben összeakadt a 
nyelve. – A fenébe! Író. Mint a tejtermék. Tessék, most már emlékszem. 

– Igenis, asszonyom. De akkor is az a véleményem, hogy meg kellene 
változtatnia. Ahogy már mondtam, nem jó, ha a házi kedvenc nevét 
használja, és különben sem emlékszik rá soha. Bizonyára van olyan szó, 
amire emlékszik. Elég sok a betörés mostanában errefelé, főleg ebben az 
évszakban, amikor olyan sok ház üres. 

– Nem tudok kitalálni egy újat. – A nő már alig tudott beszélni. – 
Amikor az az izé bekapcsol, alig tudok gondolkodni. 

– Biztos, hogy jól van itt egyedül? Ne hívjunk fel valakit? 
– Már senkim sincs. 



Végül a rendőrök elhajtottak. Will előjött a búvóhelyéről, és az ablakon 
keresztül figyelte, ahogy a nő visszakapcsolja a riasztót. Egy, kettő, három, 
négy. Ugyanaz a kód, ez az egyetlen, amire képes visszaemlékezni. Will 
figyelte, ahogy a nő visszaül a kanapéra, és újra elkezd sírni, közben tölt 
magának egy újabb vodkát. A pillanat már nem alkalmas. Will visszament 
a partra a deszkaborítású sétányon. 



Nyolcadik fejezet 
 
 
A következő reggel 
nyolc óra, csendes-óceáni idő szerint 
 
 
Lucy megállt a Stanford Rákközpont előtt. Akárhányszor elrepült a 
Citation-X jetjével San Franciscóba, és bérelt egy Ferrarit ahhoz az 
egyórás úthoz, amíg a neuroendokrinológusához ment, mindig nagyon 
erősnek érezte magát, úgy, ahogy otthon is. Szűk farmerje és pólója 
megmutatta kidolgozott testét, életerősnek érezte magát, ahogy otthon is. A 
fekete krokodilbőr csizma és a narancssárga mutatójú, titánból készült 
Breitling Emergency karóra miatt úgy érezte, nem vesztette el önmagát, ő 
még mindig Lucy, rettenthetetlen és tökéletes, ahogy mindig is érzett, 
amikor nem gondolt a bajára. 

Letekerte a piros F430-as Spider ablakát. 
– Le tudná parkolni ezt a kocsit? – kérdezte a szürkébe öltözött 

parkolóembert, aki bizonytalanul közelített felé a modern, téglából és 
üvegből emelt épületkomplexum bejáratánál. Nem ismerte. Valószínűleg 
új lehet. – Forma-1-es sebváltója van, ezek a gombok a kormánykeréken. 
A jobb oldalival magasabb sebességre kapcsol, a ballal alacsonyabbra, ha 
mindkettőt egyszerre nyomja, akkor üresbe teszi, ez a gomb pedig a 
rükverc. – Észrevette az idegességet a férfi szemében. – Nos, rendben, 
tudom, hogy kissé bonyolult – mondta, de nem akarta lekicsinyelni a férfit. 

Idősebb volt, talán nyugdíjas, és unatkozott, úgyhogy kocsikat parkolt a 
kórháznál. De az is lehet, hogy valakinek a családjából rákja van, vagy 
volt. 

De az nyilvánvaló, hogy soha nem vezetett Ferrarit, lehet, hogy közelről 
még nem is látott ilyet. Úgy nézett rá, mintha most érkezett volna a 
világűrből. Nem akart vele kapcsolatba kerülni, és ez szerencsés dolog 
olyasvalaki esetében, aki nem tudja, hogyan vezessen egy autót, ami többe 
kerül, mint egynémely ház. 

– Nem hinném – mondta a férfi, teljesen kővé dermedve a bőrborítású 
belső tértől és a vörös indítógombtól a szénszálas kormánykeréken. A 
kocsi hátuljához került, megnézte az üveg alatti motort, és megrázta a fejét. 
– Hát, ez nem semmi. Lehajtható tetejű, ugye? Jó nagy lehet a huzat, ha 



leengedi a tetőt, mert gondolom, jó gyorsan megy – mondta. – Nem 
mondom, ez aztán valami! De inkább guruljon oda maga vele! – És 
mutatta, hová. – Az a legjobb hely. Ez aztán nem semmi! – Csak rázta a 
fejét. Lucy leparkolt, felkapta a táskáját és a két nagy borítékot, 
amelyekben életének legszörnyűbb titkáról árulkodó mágnesesrezonancia– 
képek voltak. 

Zsebre tette a Ferrari kulcsait, odacsúsztatott a férfinak egy százdolláros 
borravalót, és komolyan, de egy kacsintás kíséretében azt mondta neki: 

– Vigyázzon rá az élete árán is! 
A rákközpont nagyon szép épületkomplexum volt, hatalmas ablakokkal, 

fényes faburkolatú padlóval. Minden nyitva állt, és csak úgy özönlött be a 
fény. Az itt dolgozók – nagyon sok közülük önkéntes – mérhetetlenül 
udvariasak voltak. A legutóbb, amikor itt volt, egy hárfás ült a folyosón, és 
kecsesen pengette a Time After Time című dalt. Ma délután ugyanez a 
hölgy a What a Wonderful World című dalt játszotta. Nagyon vicces. Lucy 
gyorsított, senkire nem nézett, egy baseballsapkát húzott a szemébe. Rájött, 
hogy nem létezik olyan ezen a helyen, amitől ne lenne cinikus vagy 
depressziós jelen pillanatban. 

A klinikák nyitottak voltak, valamennyi tökéletes földszínekben 
pompázott. A falakon nem lógtak festmények, csak lapos képernyőjű 
monitorok, amelyek nyugalmat árasztó természeti képeket mutattak: 
réteket és hegyeket, őszi leveleket, hegyes erdőket, hatalmas 
cédrusfenyőket, a vörös sziklákat Sedonában. Közben lágy vízcsobogás és 
esődobolás hallatszott, meg madárdal és szellősusogás. Élő, cserepes 
orchideák álltak az asztalokon, tompított volt a világítás, és a várótermek 
soha nem voltak zsúfoltak. Amikor Lucy odaért a pulthoz, a D klinikán az 
egyedüli beteg egy nő volt, aki parókát viselt és egy Glamour magazint 
olvasgatott. 

Lucy csendesen közölte a pult mögött ülő férfival, hogy dr. Nathan 
Dayhez jött, Nate-hez, ahogy ő hívta. 

– Szabadna a nevét? – kérdezte mosolyogva a férfi. 
Lucy halkan megadta azt az álnevet, amit éppen használt. Az begépelt 

valamit a számítógépébe, újra elmosolyodott, és a telefonért nyúlt. 
Kevesebb mint egy percen belül Nate kinyitotta az ajtót, és intett Lucynek, 
hogy menjen be. Átölelte, ahogy mindig. 

– Örülök, hogy látlak. Fantasztikusan nézel ki! – Miközben besétáltak 
az irodába, szóval tartotta. 



A helyiség meglehetősen kicsi volt, az ember nem ezt várná egy 
Harvardot végzett neuroendokrinológustól, aki a legkiemelkedőbb a 
szakmájában. 

Az asztala zsúfolt volt, állt rajta egy számítógép egy nagy monitorral, a 
polcról majdnem lefolyt a sok könyv. A falakhoz rengeteg könnyű kis 
doboz volt erősítve oda, ahol más irodákban az ablak szokott lenni. Volt 
még egy kanapé és egy szék is. Lucy átnyújtotta a magával hozott 
leleteket. 

– A laboreredmények – mondta. – És a szkennelt kép, amit a múltkor 
néztél, meg a legújabb. 

A férfi letelepedett az asztal mögé, Lucy pedig a kanapéra ült. 
– Mikori? – kérdezte a doktor, közben kinyitotta a borítékokat, aztán 

megnézte a benne lévőket. Semmit nem tároltak elektronikusan, a papír 
alapú leletek a személyes széfben voltak, kóddal ellátva, Lucy neve sehol 
nem szerepelt. 

– A véreredmény két héttel ezelőtti. Az újabb felvétel egy hónappal 
ezelőtti. A nagynéném megnézte, azt mondja, jól nézek ki, de ha azt 
nézzük, miket szokott vizsgálni általában... 

– Azt mondja, hogy nem tűnsz hullának. Ez nagy megkönnyebbülés. 
Hogy van Kay? 

– Szereti Charlestont, de nem vagyok biztos abban, hogy a város is 
szereti őt. Én elvagyok vele... Nos, én mindig kihívásnak tekintettem az 
olyan helyeket, amik nem fogadtak tárt karokkal. 

– És a legtöbb hely ilyen. 
– Tudom. Lucy, a csodabogár. Remélem, még mindig titkosan kezelnek. 

Nagyon úgy tűnik, mivel az álnevemet adtam meg annak a hogyishívják 
fickónak a pultnál, és nem kérdezett semmit. Túlnyomórészt demokratikus 
minden, de ennek ellenére a magánélet szentsége csak vicc. 

– Ne kezdjük megint! – A doktor figyelmesen tanulmányozni kezdte a 
laboreredményeket. – Tudod, hány páciensem fizetne azért, ha el tudná 
érni, hogy az adataik ne kerüljenek be az adatbázisba? 

– Nagyon helyes. Ha fel akarnám törni az adatbázisodat, valószínűleg öt 
perc alatt sikerülne. A szövetségieknek talán egy órájába kerülne, de ők 
már valószínűleg jártak az adatbázisodban. Én viszont még nem. Mert nem 
szeretem megsérteni senki személyiségi jogait, csak ha nagyon nyomós 
okom van rá. 

– Ők szokták ezt mondani. 
– Azok hazudnak, és teljesen hülyék. Főleg az FBI. 



– Még mindig a legkeresettebb körözött bűnözők általad összeállított 
listájának a tetején vannak, úgy látom. 

– Kirúgtak, minden indok nélkül. 
– Te pedig azt hiszed, hogy visszaélhetsz a hazafias törvénnyel, és még 

pénzt is látsz belőle. Hát, nem sokat. Miféle számítógépes miegymást adsz 
el éppen a multimilliomosoknak manapság? 

– Adatmodellezést. Neutrális hálózatokat, amelyek adatokat fogadnak, 
és alapvetően intelligens feladatokat képesek ellátni, olyan módon, ahogy 
az emberi agy. És kacérkodom egy olyan DNS-projekttel, ami esetleg 
később érdekes lehet. 

– A TSH-szint kiváló – közölte a doktor. – A szabad T-4 is jó, úgyhogy 
jó az anyagcseréd. Azt a laboreredményektől függetlenül is meg tudom 
állapítani. Kicsit fogytál, mióta nem láttalak. 

– Majdnem két és fél kilót. 
– Úgy tűnik, növekedett az izomtömeged. Tehát veszítettél vagy öt kiló 

hájat és vizet. 
– Ez önmagáért beszél. 
– Mennyit edzel? 
– Ugyanannyit. 
– Kötelezővé tettem, de valószínűleg szinte rögeszmésen csinálod. A 

májfunkció jó. És a prolaktinszinted kiváló, lement egészen 2,4-re. Mi a 
helyzet a menzeszeddel? 

– Normális. 
– Nem szivárog semmiféle fehéres, áttetsző vagy tejszerű váladék a 

mellbimbódból? Nem mintha ilyen alacsony prolaktinszintnél ez várható 
lenne. 

– Nem. És ne reménykedj, nem hagyom, hogy ellenőrizd. 
A férfi elmosolyodott, és valamit feljegyzett Lucy kartonjára. 
– A szomorú csak az, hogy a mellem nem olyan nagy. 
– Rengeteg nő van, aki sokat fizetne azért, amid van. És fizet is – tette 

még hozzá tárgyilagosan. 
– Nem eladók. Igazából mostanában nem is tettem közszemlére őket. 
– Ez nem igaz, ha jól tudom. 
Lucy már nem esett zavarba, bármit meg tudott beszélni a férfival. 

Kezdetben nem így volt, rettegett és megalázottnak érezte magát, mert egy 
jóindulatú, az agyalapi mirigyen lévő makroadenóma – egy daganat – 
okozta prolaktin hormontúltermelés teljesen összezavarta a testét, és olyan 
tünetei voltak, mintha terhes lenne. Elmaradt a havi vérzése. Meghízott. 



Nem csorgott a tej a melléből, nem volt tejkiválasztás, de ha nem jött volna 
rá, hogy valami nincs rendben, akkor a következő az lett volna. 

– Úgy hangzott, mintha nem járnál senkivel. – A férfi kivette az MR-
képeket a borítékokból, felnyúlt, és a világító képernyőhöz erősítette. 

– Nem is. 
– És hogy van a libidód? – kérdezte a doktor, közben halványabbra 

vette a világítást, és felkapcsolta a világító képernyőket, amelyek 
átvilágították a Lucy agyáról készült felvételeket. – Tudod, a dostinexet 
néha szexdrognak is nevezik. 

Lucy közelebb lépett a férfihoz, és a képekre nézett. 
– Nem fogom engedni az operációt, Nate. 
Gyászosan bámulta azt a sűrűbb, négyszögletes részt a hipotalamusz 

végén. Akárhányszor ránézett bármelyik MR-felvételére, úgy érezte, itt 
valami tévedés van. Ez nem lehet az ő agya. Egy fiatal agya, ahogy Nate 
nevezte. Anatómiailag tökéletes agy, szokta mondani az orvos, kivéve 
egyetlen szépséghibát, ezt a félpenny nagyságú tumort. 

– Nem érdekel, hogy mit mondanak a tudományos cikkek. Engem senki 
nem szabdal fel. Mi a helyzet? Mondd, hogy oké minden! – kérte Lucy. 

Nate összehasonlította a régebbi képet az újabbal, alaposan megnézte az 
egymás mellett lévő két filmet. 

– Semmi nagyobb változás. Még mindig hét-nyolc milliméteres. Semmi 
a suprasellaris cisternában. Egy kicsit elmozdult balról jobbra a hipofízis 
kocsánytól. – Egy tollal mutatta, amit magyarázott. – A látóideg-
kereszteződés tiszta. – Újra odamutatott. – Ami nagyszerű. – Letette a 
tollat, és felemelte két ujját, elkezdte egymás felé közelíteni, majd újra 
egymástól távolította őket, hogy ellenőrizze Lucy látását. – Nagyon jó – 
mondta. – Tehát majdnem egyforma. A lézió nem nőtt. 

– De nem is zsugorodott. 
– Ülj le! 
Lucy helyet foglalt a kanapén. 
– A végkövetkeztetés – folytatta Lucy –, hogy nem tűnt el. Nem tüntette 

el a gyógyszer, nem halt el, és soha nem is fog, igaz? 
– De nem is nőtt – ismételte magát a férfi. – A gyógyszeres kezeléstől 

kicsit kisebb lett, az megállította a növekedést. Rendben. Nézzük a 
lehetőségeket! Mit akarsz, mit tegyek? Meg kell, hogy mondjam, a 
dostinex és generikus származékai okozhatnak szívbillentyű-károsodást, de 
biztos vagyok benne, hogy emiatt nem kell aggódnod. A tanulmányokban 
olyan embereket említenek, akik a Parkinson-kórra szedik. És a tied 
nagyon kis dózis. Nagyvalószínűséggel minden rendben lesz. Hogy mi a 



nagyobbik probléma? Felírhatok neked akár ezer receptet is, de nem 
hinném, hogy akár egyetlen tablettát is találsz ebben az országban. 

– Olaszországban gyártják. Meg tudom szerezni ott. Dr. Maroni 
mondta. 

– Rendben. De szeretném, ha hat hónaponként elmennél, és csináltatnál 
egy szívultrahangot. 

Megszólalt a telefon. Nate lenyomott egy gombot, rövid ideig 
belehallgatott a telefonba, aztán azt mondta annak, aki a túlsó végen volt: 

– Köszönöm. Hívják a biztonságiakat, ha bármi van. Ne engedjék, hogy 
bárki is hozzányúljon! – Letette, és Lucyhez fordult. – Valaki egy piros 
Ferrarival érkezett, ami elég nagy csődületet okozott. 

– Milyen ironikus vagy! – Lucy felkelt a kanapéról. – Minden csak 
szemlélet kérdése, nem? 

– Ha akarod, majd én vezetek. 
– Nem arról van szó, hogy ne akarnék én. Csak már semmi nem olyan, 

mint régen. És ez nem mindig rossz. Csak más. 
– Ez a helyzet, ha valakinek az van, ami neked. Olyasmi, amit nem 

akartál. De ugyanakkor valami több is, mint amid korábban volt, mert 
lehet, hogy ez a betegség kicsit megváltoztatta azt, ahogy a dolgokat 
szemléled. – A férfi kikísérte Lucyt. – Mindennap találkozom itt ezzel a 
jelenséggel. 

– Persze. 
– Jól vagy. – Nate megállt az ajtóban, kivezette Lucyt a váróba. Ott sem 

hallotta őket senki, csak a férfi a pult mögött, aki állandóan mosolygott, és 
már megint telefonált. – Ha rangsorolnom kellene a pácienseimet, akkor én 
a legfelső tíz százalékba tennélek, ha az állapotodat nézzük. 

– A felső tíz százalékba. Az akkor egy hármas. De én ötössel indultam. 
– Nem, nem így van. Valószínűleg mindig is megvolt ez a betegséged, 

csak nem tudtál róla addig, amíg a tünetek nem jelentkeztek. Beszéltél 
Rose-zal? 

– Nem hajlandó szembenézni vele. Megpróbálok nem neheztelni rá 
emiatt, de nagyon nehéz. Tényleg nagyon-nagyon nehéz. Ez nem 
igazságos. Főleg nem a nagynénémmel szemben. 

– Ne hagyd magad! Mert Rose bizonyára nem hagy békén, pont amiatt, 
amit az előbb mondtál. Nem képes szembenézni vele. – A férfi beledugta a 
két kezét a laborköpeny zsebébe. – Szüksége van rád. Biztosan nem fog 
erről beszélni senkivel sem. 



A rákközpont épülete előtt egy vékony nő – akinek a feje sálba volt 
bugyolálva – és két kisfiú nézegette a Ferrarit. A parkoló ember odasietett 
Lucyhez. 

– Nem mentek közelebb. Figyeltem. Senki nem ment közelebb – 
mondta mély, zaklatott hangon. 

Lucy a két kisfiúra nézett, és a beteg édesanyjukra, majd elindult a kocsi 
felé, a távolból kioldva a zárat. A fiúk és az anya hátraléptek, félelem 
tükröződött az arcukon. A nő öregnek tűnt, de lehet, hogy nem volt több 
harmincötnél. 

– Elnézést – mondta Lucynek. – Teljesen megigézte őket. De nem 
nyúltak hozzá. 

– Milyen gyorsan tud menni? – kérdezte az idősebbik gyerek, egy kis 
vörös, tizenkét év körüli fiúcska. 

– Nézzük csak, négyszázkilencven lóerős, hatsebességes, 4,3 literes V-
8-as motorja, nyolcezer ötszáz fordulat/perces teljesítményre képes, 
szénszűrős porlasztója van. Alig négy másodperc alatt gyorsul nulláról 
százra. Óránkénti háromszázhúsz kilométert is tud. 

– Na ne! 
– Vezettél már ilyet? – kérdezte Lucy az idősebb fiútól. 
– Még igaziból sem láttam. 
– No és te? – kérdezte szintén vörös hajú öccsét, aki nyolc- vagy 

kilencéves lehetett. 
– Nem, asszonyom! – felelte az szégyenlősen. 
Lucy kinyitotta a sofőrülés felőli ajtót, és a két kis vörös gyerek 

odafurakodott, hogy bekukucskáljon, még a lélegzetüket is visszatartották. 
– Hogy hívnak? – kérdezte Lucy az idősebbiket. 
– Fred. 
– Ülj be a sofőrülésbe, Fred, és én megmutatom neked, hogyan kell 

elindítani. 
– Nem kell ezt tennie – szólt az anyuka, és majdnem elsírta magát. – 

Édesem, nehogy valami bajt csinálj! 
– Én meg Johnny vagyok – mondta a másik kisfiú. 
– Te jössz utána – mondta Lucy. – Gyere ide mellém, és figyelj! 
Lucy ráadta a gyújtást, megnézte, hogy a Ferrari üresben van-e. 
Fogta Fred ujját, rátette a kormánykeréken lévő piros indítógombra. 

Aztán elengedte a kisfiú kezét. 
– Hagyd lenyomva egy kis ideig, és mindent bele! 
A Ferrari üvöltve életre kelt. 



Lucy megkocsikáztatta mindkét fiút a parkolóban, miközben az anyjuk 
egyedül állt a tér közepén, mosolygott, integetett, és törölgette a szemét. 
 
 
Benton felvette Gladys Self hangját a McLean kognitív agyi képalkotó 
laboratóriumának irodai telefonján keresztül. Ahogy a név igencsak 
jellemző híres lányára, ez igaz az anyjára is. 

– Ha azon csodálkozik, hogy a híres lányom miért nem vett nekem egy 
kellemes házat Bocában – mondta Mrs. Self –, hát, uram, meg kell, hogy 
mondjam, én nem akarok Bocában élni, vagy Palm Beachen, sem sehol 
máshol, csak itt, Hollywoodban, Floridában. A kis viharvert, óceánra néző 
lakásomban, a sétány mellett. 

– Miért van ez így? 
– Hogy törlesszek neki. Gondolhatja, hogy fog mutatni, ha holtan 

találnak egy nap, mint valami kidobott rongycsomót. Majd meglátjuk, mit 
tesz az a népszerűségével – kacarászott. 

– Mintha nem nagyon tudna jót mondani a lányáról – közölte Benton. – 
De nekem szükségem van néhány perc olyan anyagra is, amikor dicséri őt, 
mint ahogy néhány perc olyanra, ahol semlegesen beszél róla, és olyanra 
is, ahol kritikusan. 

– Miért csinálja a lányom ezt az egészet? 
– Már elmagyaráztam önnek a beszélgetésünk elején. Önként 

jelentkezett egy tudományos kutatásba, amit én vezetek. 
– Az én lányom nem jelentkezik önként sehova, hacsak nem profitál 

belőle. Soha nem láttam, hogy pusztán azért tett volna valamit, hogy 
másokon segítsen. Egy nagy fenét! Még hogy családi vészhelyzet! Az a 
szerencséje, hogy nem ülök a CNN kamerái elé, és nem kürtölöm világgá, 
hogy hazudik. Nézzük csak! Vajon mi lehet az igazság? Próbáljuk meg 
kitalálni. Maga egy olyan rendőrségi pszichológus, és mi is a neve a 
kórházuknak? McLean? Ó, igen! Ahová a gazdagok és híresek járnak. 
Olyasféle hely, ahova a lányom is menne, ha kórházba kellene mennie. Én 
tudnék néhány jó okot arra, miért kellene. Megdöbbenne, ha tudná! Bingo! 
A lányom páciens maguknál, erről van szó! 

– Ahogy már mondtam, a lánya egy projektben vesz részt, aminek én 
vagyok a vezetője. – „A fenébe!” Figyelmeztette dr. Self. Ha felhívja az 
anyját, hogy csinálják meg a felvételeket, akkor az sejteni fogja, hogy dr. 
Self páciensként jött ide. – Nem beszélhetek magának a részletekről, hogy 
hol van a lánya, és hogy mit csinál, és miért. Nem adhatok információt a 
kísérlet egyetlen alanyáról sem. 



– Én viszont adhatnék információt egy-két dologról. Tudtam! Az biztos, 
hogy őt érdemes tanulmányozni. Melyik normális ember mutatkozna a 
tévében, és csinálná azt, amit ő, hogy teljesen kifacsarja az emberek agyát, 
felforgatja az életüket, mint azét a teniszjátékosét, akit aztán megöltek. 
Fogadni mernék, hogy valamilyen módon Marylin is felelős ezért, mert 
bevette abba tévéműsorba, vájkált a magánéletében, az egész világ előtt. 
Nagyon kínos volt, el sem hiszem, hogy annak a fiatal lánynak a családja 
hagyta ezt. 

Benton látta a felvételt. Mrs. Selfnek igaza volt. Nagyon kitárulkozott 
az a lány, dr. Self miatt sebezhetővé és megközelíthetővé vált. És ezek a 
feltételei annak, hogy valakit becserkésszenek. Nem ez a célja ennek a 
telefonhívásnak, de Benton nem tudott ellenállni, hogy meg ne próbálja. 

– Felmerült bennem, vajon az ön lányának hogyan sikerült Drew 
Martint a műsorba meghívni? Ismerték korábban is egymást? 

– Marilyn megszerez mindenkit, akit csak akar. Amikor különleges 
alkalmakkor felhív, általában kérkedik valamelyik hírességgel. Mindig azt 
mondja, hogy azok szerencsések, hogy találkozhatnak vele, és nem 
fordítva. 

– Van egy olyan érzésem, hogy nem találkozik vele túl gyakran. 
– Tényleg azt gondolja, veszi magának a fáradságot, hogy meglátogassa 

az öreg anyját? 
– De azért nem teljesen mentes az érzelmektől, ugye? 
– Kislányként nagyon édes volt, tudom, hogy nehezen hihető. De 

valami történt, amikor tizenhat éves lett. Megszökött egy playboyjal, aki 
összetörte a szívét, elég nehéz időszak volt. Mesélt önnek erről? 

– Nem, nem mesélt. 
– Ez jellemző. Állandóan beszél arról, hogy az apja öngyilkos lett, meg 

hogy én milyen szörnyű vagyok, meg ilyenek. De neki persze nincsenek 
hibái, ezért kizár embereket. Meg lenne lepve, ha ismerné azokat az 
embereket, akiket kizárt az életéből, mindenféle ok nélkül, csak azért, mert 
kellemetlenné váltak számára. Vagy ha valaki olyan oldalára világít rá az 
életének, amit a világnak nem szabad látnia. Ez halálos vétek a szemében. 

– Remélem, nem szó szerint értette. 
– Az csak a meghatározáson múlik. 
– Kezdjük azzal, ami pozitív benne! 
– Mondta már magának, hogy mindenkivel aláírat egy titoktartási 

nyilatkozatot? 
– Még magával is? 



– Tudni akarja a valódi okát annak, amiért így élek? Mert nem 
engedhetem meg magamnak az ő úgynevezett nagylelkűségét. A 
társadalombiztosításból élek, és abból a kevéske nyugdíjból, amit azért 
kapok, hogy egész életemben dolgoztam. Marilyn soha nem tett értem 
semmit, és még volt képe azt mondani, hogy alá kell írnom egy ilyen 
titoktartási nyilatkozatot! Azt mondta, ha nem teszem, akkor teljesen 
magamra maradok, akármilyen öreg és beteg leszek. De nem írtam alá. És 
nem beszélek vele. De megtehetném. Igazán megtehetném. 

– Most éppen velem beszél. 
– Nos, hát ő kérte meg erre, nem? Ő adta meg magának a 

telefonszámomat, mert ez valahogy hasznára van abban az önző dologban, 
amit akar, akármi is a célja. Nem tudott ellenállni. Kíváncsi volt arra, hogy 
mit mondok. Hogy megerősítse abban, amit önmagáról hisz. 

– Arra szeretném megkérni, hogy próbálja meg elmondani neki, mi az, 
amit kedvel benne. Biztosan van valami. Például „mindig is csodáltam, 
hogy milyen okos vagy”, vagy „olyan büszke vagyok a sikereidre” satöbbi. 

– Még akkor is, ha nem gondolom komolyan? 
– Ha nem tud semmi pozitívumot mondani, akkor attól tartok, nem 

folytathatjuk. – Aminek Benton nagyon örült volna. 
– Ne aggódjon! Én is tudok úgy hazudni, mint ő. 
– Aztán jöhetnek a negatívumok. Mint például, „bárcsak sokkal 

nagylelkűbb lettél volna, vagy kevésbé gőgös”, vagy ami az eszébe jut. 
– Ez könnyű lesz. 
– Végül jöhetnek a semleges megjegyzések. Az időjárásról, vásárlásról, 

hogy mit csinált mostanában, ilyesmi. 
– Ne bízzon benne! Meghamisítja és tönkreteszi a kutatását. 
– Az agy nem képes hazudni – közölte Benton. – Még az övé sem. 

 
 
Egy órával később 
 
 
Dr. Self csillogó, vörös, selyem nadrágkosztümben ült az ágyon, cipő 
nélkül, a hátát párnákkal feltámasztva. 

– Megértem, hogy feleslegesnek tartja ezt – mondta Benton, miközben 
lapozott a halványkék könyvben, ami a SCID-II a DSM-IV II tengelyén 
található személyiségzavarok diagnózisát segítő strukturált interjú 
kézikönyve volt. 

– Szüksége van arra a könyvre, Benton? 



– Hogy ne legyen semmiféle következetlenség, mindig a kézikönyv 
szerint csináljuk az interjút. Minden alkalommal, mindenkinél. Nem fogok 
olyasmit kérdezni, ami teljesen nyilvánvaló vagy nem tartozik ide, mint 
például a munkája. 

– Hadd segítsek! – mondta dr. Self. – Soha nem voltam pszichiátrián. 
Nem szedek gyógyszereket. Nem iszom sokat. Általában öt órát alszom 
naponta. Hány órát alszik Kay? 

– Nem fogyott vagy hízott mostanában? 
– Tökéletesen kordában tartom a súlyomat. Mennyi Kay súlya 

mostanában? Sokat eszik, amikor magányos vagy depressziós? Az a sok 
olajban sült étel ott lenn... 

Benton lapozott egyet. 
– Nem érez furcsa érzést bárhol a bőrén vagy a testében? 
– Attól függ, kivel vagyok éppen. 
– Előfordult már, hogy érzett olyan szagot vagy ízt, amit mások nem? 
– Nagyon sok olyan dolgot csinálok, amire mások nem képesek. 
Benton felpillantott a nőre. 
– Szerintem ez az interjú nem jó ötlet, dr. Self. Nem építő jellegű. 
– Kösz az értékítéletet. 
– Miért, maga úgy véli, hogy az? 
– Még nem is ért el a hangulatskálához. Nem fog a pánikrohamokról 

kérdezni? 
– Tapasztalt már olyat? 
– Izzadás, remegés, szédülés, kalapáló szív. Félelem attól, hogy meg 

fogok halni? – Elgondolkodva nézett Bentonra, mintha az lenne a páciens. 
– Mit mondott az anyám a szalagon? 

– Na és amikor ideérkezett? Akkor meglehetősen pánikban volt egy e-
mail miatt. Amit dr. Maroninak is említett, amikor először jött hozzánk, és 
azóta nem is szólt róla. 

– Képzelje el, az asszisztense azt képzelte, hogy majd ő csinálja meg ezt 
az interjút. – Elmosolyodott. – Én pszichiáter vagyok. Olyan lenne, mintha 
egy kezdőt állítanának ki Drew Martin ellen egy teniszmeccsen. 

– Mit érez azzal kapcsolatban, ami vele történt? – kérdezte Benton. – 
Benne volt a hírekben, hogy a műsorának a vendége volt. Néhány 
embernek az a véleménye, hogy a gyilkos talán azért választotta őt, mert... 

– Mintha csak az én műsoromban jelent volna meg a tévében. Olyan sok 
ember szerepel a műsoraimban. 

– Azt akartam mondani, azért mert annyira kitárulkozott, nem pedig 
azért, mert megjelent a műsorban. 



– Valószínűleg nyerek majd egy újabb Emmy-díjat azzal a sorozattal. 
Hacsak, ami történt... 

– Hacsak, mi? 
– Az eléggé igazságtalan volna – mondta dr. Self. – Ha az Akadémia 

elfogult lenne amiatt, ami a lánnyal történt. Mintha annak bármiféle köze 
lenne a munkám minőségéhez. Mit mondott az anyám? 

– Nagyon fontos, hogy addig ne hallja, amit mondott, amíg a szkenner 
alatt nem fekszik. 

– Szeretnék beszélni az apámról. Nagyon fiatal voltam, amikor meghalt. 
– Rendben – felelte Benton, aki olyan távol ült le dr. Selftől, amennyire 

lehetséges volt, háttal az íróasztalnak és a rajta lévő laptopnak. Közöttük 
egy asztalon ment a diktafon. – Beszéljünk az apjáról! 

– Kétéves voltam, amikor meghalt. Még kettő sem teljesen. 
– Jól ismerte ahhoz, hogy úgy érezze, nem fogadta el önt? 
– Amint a tanulmányaimból tudja... feltételezem, hogy olvasta őket, 

azok a gyerekek, akiket nem szoptattak, sokkal nagyobb eséllyel 
szenvednek szorongástól és stressztől életük során. Azok a nők, akik 
börtönben vannak, és nem tudják szoptatni gyermekeiket, képtelenek 
gondozni és óvni őket. 

– Nem értem az összefüggést. Azt akarja ezzel mondani, hogy az anyja 
valamikor börtönben volt? 

– Soha nem szorított magához, soha nem szoptatott, soha nem 
nyugtatott meg a szívverése, soha nem nézett a szemembe, amikor etetett a 
cumisüvegből, aztán kanalat használt meg lapátot és kapát. Beismerte 
mindezt, amikor a szalagra beszélt? Kérdezte a múltunkról? 

– Amikor felvesszük egy alany édesanyját, nem szükséges tudnunk 
semmit a kapcsolatuk előéletéről. 

– Az, hogy nem akart szoros kapcsolatot velem, azt eredményezte, hogy 
elutasítással vegyes neheztelést érzek iránta, ezért hajlottam arra, hogy őt 
hibáztassam amiatt, hogy az apám elhagyott. 

– Úgy érti, meghalt. 
– Érdekes, nem gondolja? Kay és én mindketten elvesztettük az apánkat 

nagyon fiatalon, és mindketten orvosok lettünk. De én az élő emberek 
elméjét gyógyítom, míg ő halottak testét vágja fel. Mindig is kíváncsi 
lettem volna arra, hogy milyen az ágyban. Tekintve, hogy ilyen 
foglalkozást űz. 

– Az anyját hibáztatja az apja haláláért. 
– Féltékeny voltam. Sokszor rájuk nyitottam, miközben szeretkeztek. 

Láttam az ajtóból. Az anyám nekiadta a testét. Neki miért, és nekem miért 



nem? Az apám miért őt választotta, és nem engem? Én is azt akartam, amit 
ők egymástól, és nem fogtam fel, hogy mi is az igazán, mert persze nem 
akartam orális vagy genitális szexet, nem is értettem, hogy mit csináltak. 
Valószínűleg azt hittem, hogy fájdalmat okoznak egymásnak. 

– Még alig volt kétéves, és többször is meglepte őket, ráadásul 
emlékszik is rá? – Benton letette a műanyag borítójú kézikönyvet a széke 
alá, és feljegyzéseket kezdett készíteni. 

Dr. Self fészkelődött az ágyon, hogy kényelmesebben üljön, és kissé 
provokálja Bentont, megbizonyosodva arról, hogy a férfi minden lehető 
szögből jól lássa az alakját. 

– Láttam a szüleimet, éltek, elevenek voltak, aztán egyik pillanatról a 
másikra az apám elment. Viszont Kay szemtanúja volt az apja lassú, 
szenvedéssel teli haláltusájának, a rák miatt. Én a veszteség érzésével 
éltem, ő a haldokláséval, és ez nagy különbség. Tudja, Benton, 
pszichiáterként az a célom, hogy megértsem a pácienseim életét, míg Kay 
célja az, hogy megértse a páciensei halálát. Ez bizonyára hatással van önre. 

– Nem azért vagyunk itt, hogy rólam beszéljünk. 
– Hát nem csodálatos, hogy a Pavilonban nincsenek merev szabályok? 

Itt vagyunk, annak ellenére, ami történt, amikor felvettek. Említette dr. 
Maroni, hogy bejött a szobámba, nem ebbe, hanem az elsőbe? Hogy 
becsukta az ajtót, kioldotta a köntösömet? Hogy megérintett? Korábban 
nem nőgyógyász volt? Kényelmetlenül érzi magát, Benton? 

– Érez túlzott késztetést a szexre? 
– Tehát most éppen a mániás szakaszban vagyok? – Dr. Self 

elmosolyodott. – Nézzük, hányféle diagnózist tudunk elővarázsolni ma 
délután! Nem ezért vagyok itt. Mindketten tudjuk, miért vagyok itt. 

– Azt mondta, amiatt az e-mail miatt, amire akkor bukkant, amikor 
éppen a stúdióban pihent. Két hete, pénteken. 

– Beszéltem dr. Maroninak az e-mailről. 
– Amennyire én tudom, csak annyit mondott neki, hogy kapott egyet – 

mondta Benton. 
– Ha ez így lenne, akkor azt hihetném, hogy maguk mindannyian 

delejezve vonzottak ide engem, emiatt az e-mail miatt. De az ilyesmi 
inkább mozifilmbe illő vagy elmebetegséghez, nem? 

– Azt mondta dr. Maroninak, hogy nagyon megijedt, és félti az életét. 
– Akkor begyógyszereztek, akaratom ellenére. Ő pedig elrepült 

Olaszországba. 
– Praxisa van ott. Ingázik a két hely között, főleg ebben az időszakban. 



– Igen, a Dipartimento di Scienze Psichiatriehéra jár, a Római 
Egyetemen. Van egy lakása Velencében. Nagyon gazdag olasz családból 
származik. És ő a Pavilon klinikai igazgatója, mindenki azt teszi, amit ő 
akar, többek között maga is. Mielőtt elhagyta az országot, foglalkoznunk 
kellett volna azzal, ami történt, miután bejelentkeztem. 

– Bejelentkezett? Úgy beszél a McLeanről, mintha hotel lenne. 
– Már késő. 
– Tényleg azt hiszi, hogy dr. Maroni nem a megfelelő módon nyúlt 

magához? 
– Azt hiszem, tisztán és világosan megmondtam. 
– Tehát úgy hiszi. 
– Itt mindenki letagadná. 
– Mi nem. Ha igaz volna. 
– Mindenki letagadná. 
– Amikor a limuzin a felvételi osztályhoz hozta, meglehetősen világos 

pillanatai voltak, de izgatott volt. Emlékszik rá? Emlékszik arra, hogy 
beszélgetett dr. Maronival a felvételnél, és azt mondta neki, hogy 
biztonságos menedékre van szüksége egy e-mail miatt, és hogy majd 
később megmagyarázza? – kérdezte Benton.– Emlékszik arra, hogy elég 
kihívóan viselkedett vele szemben, verbálisan és fizikailag is? 

– Eléggé alpári a stílusa. Talán vissza kellene mennie az FBI-hoz 
gumitömlőt vagy mit használni. És feltörni az e-mailjeimet, meg az 
otthonomat és a bankszámlámat. 

– Nagyon fontos, hogy tisztában legyen azzal, milyen állapotban 
érkezett ide. Ebben szeretnék magának segíteni – mondta Benton. 

– Arra emlékszem, hogy bejött a szobámba, itt, a Pavilonban. 
– Az később volt, este, amikor maga hirtelen hisztérikussá és zavarttá 

vált. 
– A gyógyszerektől. Nagyon érzékeny vagyok mindegyikre. Soha nem 

szedem őket, nem hiszek bennük. 
– Amikor dr. Maroni bement a szobájába, már önnel volt egy 

neuropszichológus orvosnő és egy ápolónő is. És csak azt mondogatta, 
hogy nem az ön hibája volt. 

– Maga ott volt? 
– Nem. 
– Értem. Mert úgy tesz, mintha ott lett volna. 
– Elolvastam az önről készült fejlapot. 
– A fejlapot. Gondolom, azt tervezi, hogy eladja annak, aki a legtöbbet 

adja érte. 



– Dr. Maroni kérdéseket tett fel önnek, miközben a nővér megvizsgálta 
önt, és szükséges volt begyógyszerezni, egy izomba adott injekciót kapott. 

– Öt milligramm Haldolt, két milligramm Ativant, egy milligramm 
Cogentint. Azt a gyalázatos keveréket, amit arra használnak, hogy 
lenyugtassa az erőszakos betegeket a törvényszéki intézetekben. Gondolja 
csak el, úgy kezeltek, mint egy erőszakos rabot! Onnantól kezdve már nem 
emlékszem semmire. 

– Meg tudná mondani, mi az, ami nem az ön hibája volt, dr. Self? Van 
valami köze ahhoz az e-mailhez? 

– Amit dr. Maroni tett, az nem az én hibám volt. 
– Tehát az ön zavartságának semmi köze nem volt az e-mailhez, amiről 

azt állította, hogy okozója volt annak, hogy idejött a McLeanbe? 
– Ez egy összeesküvés. Mindannyian benne vannak. A haverja, Pete 

Marino ezért lépett kapcsolatba velem, ugye? Vagy talán ő ki akar szállni. 
Azt szeretné, ha kimenteném. Ahogy Floridában is tettem. Mit művelnek 
maguk vele? 

– Nincs semmiféle összeesküvés. 
– Kilóg a lóláb. 
– Tíz napja itt van, és még nem beszélt arról, hogy mi állt az e-mailben. 
– Mert arról az emberről van szó, aki már több e-mailt is küldött. 

Félrevezető, ha azt mondja, hogy „az e-mailben”. Egy személyről van szó. 
– Kiről? 
– Olyasvalakiről, akinek dr. Maroni segíthetett volna. Egy nagyon 

zavart személyiségről. Nem számít, hogy mit tett, vagy nem tett, segítségre 
van szüksége. És ha valami történik velem, vagy valaki mással, az dr. 
Maroni hibája lesz. Nem az enyém. 

– Mi lehetne a maga hibája? 
– Most mondtam, hogy semmi. 
– Nincs olyan e-mail, amit megmutathatna nekünk, ami segíthetne 

abban, hogy megtudjuk, ki ez a személy, és hogy megvédjük magát tőle? – 
mondta Benton. 

– Milyen érdekes, de elfelejtettem, hogy maga itt dolgozik. De azonnal 
eszembe jutott, amikor megláttam a hirdetést, amiben a kutatásához 
kerestek önkénteseket. Aztán persze Marino is említett valamit az e-
mailjében. És az nem az az e-mail volt. Úgyhogy ne izgassa fel magát! 
Marino annyira unatkozik, és szexuálisan annyira frusztrált, hogy Kaynek 
dolgozik. 

– Szeretnék magával beszélni bármelyik olyan e-mailről, amit kapott 
vagy küldött. 



– Irigykedik. Így kezdődik. – Dr. Self a férfira nézett. – Irigyel engem, 
mert a saját élete olyan kicsinyes. Olyan kétségbeesetten irigy, hogy 
hazudnia kellett a bíróság előtt. 

– Kire gondol? 
– Főleg Kayre. – Csak úgy sütött belőle a gyűlölet. – Teljesen objektív 

vagyok azzal kapcsolatban, ami történt, hogy kétes módon annyira 
kihasználtak, és soha nem vettem személyeskedésnek, hogy maga és Kay, 
főleg Kay, tanúskodtak. Ezzel maguk ketten, főleg Kay, világbajnokok 
lettek a másik kihasználásában. – A gyűlölet továbbra is izzott benne. – 
Kíváncsi volnék, mit érezne, ha most tudná, hogy ketten vagyunk a 
szobámban, csukott ajtó mögött. 

– Amikor azt mondta, hogy négyszemközt szeretne velem beszélni a 
szobájában, egyezséget kötöttünk, hogy felveszem, ami elhangzik, 
amellett, hogy jegyzeteket is készítek. 

– Vegye csak fel! Jegyzeteljen! Egyszer még jól jöhet. Nagyon sok 
mindent kell még tőlem tanulnia. Beszéljünk a kísérletéről! 

– Tudományos kutatás. Arra, amire maga önként jelentkezett, külön 
engedélyt kaptunk, én pedig lebeszéltem önt arról, hogy részt vegyen. És 
nem használjuk azt a szót, hogy kísérlet. 

– Kíváncsi lennék, miért akart kizárni a kísérletéből. Csak nem rejteget 
valamit? 

– Hogy őszinte legyek, úgy vélem, ön nem felel meg a feltételeknek. 
– Hogy őszinte legyek, Benton, tudom, a háta közepére sem kíván 

engem. De nincs más lehetősége, hiszen az önök kórháza sokkal bölcsebb 
annál, minthogy diszkrimináljon engem. 

– Diagnosztizálták már magánál, hogy bipoláris? 
– Még soha nem diagnosztizáltak nálam mást, csak a tehetséget. 
– És bárki mást a családjából? 
– Hogy ez az egész mit eredményez, az a maga dolga. A különböző 

hangulati állapotok során az agy dorsolaterális prefrontális kérge 
aktiválódik, ha megfelelően stimulálják kívülről. Na és? A PET és az fMR 
tisztán kimutatta, hogy abnormális vérbőség alakult ki a prefrontális 
területeken, és csökkent a DLPFC aktivitása azoknál az embereknél, akik 
depressziósak. Most maga hozzákever egy kis erőszakot az egészhez, és 
mit bizonyít ezzel? És minek? Tudom, hogy a kis kísérletét nem hagyta 
jóvá a Harvard Egyetem humánetikai bizottsága. 

– Nem végzünk olyan kutatásokat, amelyeket nem hagytak jóvá. 
– És az egészséges kontrollalanyok? Még akkor is egészségesek, 

amikorra a kísérlet befejeződik? Mi történik a nem annyira egészséges 



alanyokkal? A szerencsétlen nyomorultakkal, akiknek hosszú depressziós 
múltjuk van, régóta bipolárisok vagy más rendellenességben szenvednek, 
azokkal, akik sérüléseket okoznak maguknak, meg akik csak 
megpróbálnak ártani önmaguknak, vagy megszállottan fantáziálnak róla. 

– Azt hittem, hogy Jackie elmondott mindent – mondta Benton. 
– Nem egészen. Fel sem ismerné a dorsolaterális prefrontális kérget. 

Már korábban is tanulmányozták azt, hogy az agy hogyan reagál az anyai 
bírálatra és dicséretre. De most maga még egy kis erőszakot is hozzáad az 
egészhez. És mit bizonyít vele? Mit számít ez az egész? Rámutat arra, 
hogy mi a különbség egy erőszakos és egy nem erőszakos személy agya 
között, és mit bizonyít? Mit ér el vele? Ez megállította volna a 
Homokembert? Ha megvizsgálta volna az agyát, akkor Irakot látta volna 
benne. És aztán? Csoda folytán kivarázsolná belőle Irakot, és akkor 
minden rendben lenne vele? 

– Tőle jött az e-mail? 
– Fogalmam sincs, hogy ki ő. 
– Ő lenne az a zavart valaki, akit dr. Maroninak említett? 
– Fogalmam sincs, mit lát Kayben – mondta dr. Self. – Amikor hazaér, 

nem bűzlik a hullaház szagától? Persze maga nincs ott, amikor ő hazaér. 
– Azok alapján, amit elmondott, jó néhány nappal azután kapta az e-

mailt, hogy Drew holttestét megtalálták. Véletlen egybeesés? Ha tud 
valamit a gyilkosságról, akkor el kell nekem mondania – szólt Benton. – 
Kérem, mondja el! Ez komoly dolog. 

Dr. Self kinyújtotta a lábát, és meztelen lábfejével megérintette a 
közöttük álló asztalt. 

– Ha lerúgnám a diktafont, és összetörne, akkor mi történne? 
– Akárki is ölte meg Drew-t, újra ölni fog – szólt Benton. 
– Ha lerúgnám a diktafont – megérintette meztelen lábfejével, majd 

kicsit arrébb lökte –, mit fogunk mondani, és mit fogunk tenni? 
Benton felállt a székről. 
– Azt akarja, hogy valaki mást is meggyilkoljanak, dr. Self? – Felvette a 

diktafont, de nem kapcsolta ki. – Nem érzi úgy, hogy történt már egyszer 
ilyesmi magával? 

– Helyben vagyunk – mondta dr. Self az ágyon fekve. – Az 
összeesküvés. Kay megint hazudni fog velem kapcsolatban, mint ahogy 
korábban is tette. 

Benton kinyitotta az ajtót. 
– Nem – felelte. – Ez alkalommal sokkal rosszabb lesz. 



Kilencedik fejezet 
 
 
Velence  
este nyolc óra 
 
 
Maroni újratöltötte a borospoharát. Lassan sötétedett. Megcsapta a lentről 
felszivárgó csatornabűz a nyitott ablakon keresztül. Tömött, habos felhők 
gyülekeztek az égbolton, főleg a kissé már aranyló horizont mentén. 

– Teljesen mániás. – Benton Wesley hangja tisztán hallatszott, mintha 
ott volna mellette, és nem Massachuscttsben. – Nem tudok most 
szabatosan, klinikailag fogalmazni. Képtelen vagyok csak ülni, és 
hallgatni, ahogy hazudik és manipulál. Bízz meg vele valaki mást. 
Végeztem vele. Nem tudom jól kezelni ezt az egészet, Paulo. Úgy állok 
hozzá, mintha zsaru lennék, és nem úgy, mint egy klinikai orvos. 

Dr. Maroni otthonának ablaka előtt ült, és nagyon finom Barolót 
szopogatott, ami sajnos a beszélgetés miatt megkeseredett a szájában. 
Képtelen volt megszabadulni Marilyn Selftől. A nő szabályosan letámadta 
a kórházát. Betört Rómába. És most követi Velencébe is. 

– Azt akarom mondani, hogy ha nem vehetem ki a kutatásból, nem 
akarom elvégezni a szkennelést sem – közölte Benton. 

– Én aztán nem fogom megmondani, hogy mit tegyél – felelte dr. 
Maroni. – A te kutatásod. De akarod hallani a tanácsomat? Ne húzd fel! 
Csináld meg a felvételt. Tedd neki kellemes élménnyé, aztán tégy úgy, 
mintha az adatok nem lennének jók! Akkor aztán eltűnik. 

– Hogy érted azt, hogy eltűnik? 
– Látom, nem tájékoztattak. Elbocsátották, és elhagyja a kórházat a 

felvétel elkészítése után – közölte dr. Maroni. A nyitott spaletta miatt jól 
látszott, hogy a csatorna olyan zöld, mint az olívabogyó, és olyan sima, 
mint az üveg. – Beszéltél Ottóval? 

– Ottóval? – kérdezte Benton. 
– Poma századossal. 
– Tudom, hogy ki ő. Miért kellett volna vele beszélnem? 
– Tegnap este vele vacsoráztam Rómában. Csodálkozom, hogy még 

nem vette fel veled a kapcsolatot. Úton van az Államokba. A levegőben, 
ahogy mi mondjuk. 



– Jézusom! 
– Dr. Selffel akar beszélni Drew Martinról. Úgy érzi, a nő visszatart 

valamiféle információt. 
– Te mondtad el? 
– Nem én voltam. Megtudta valahonnan. 
– Fogalmam sincs, ez hogy lehet – felelte Benton. – Tudod, mit fog 

csinálni az a nő, ha megtudja, elmondtuk valakinek, hogy ő a kórház 
betege? 

Egy vízitaxi pöfögött el szép lassan, és a hullámok nekicsobbantak dr. 
Maroni házának falához. 

– Azt hittem, tőled szerezte az információt vagy Kaytől. Hiszen 
mindketten a nemzetközi nyomozócsoport tagjai vagytok, és nyomoztok 
Drew Martin ügyében. 

– Tévedtél. 
– Na és Lucy? 
– Sem Lucy, sem Kay nem tudja, hogy dr. Self itt van – mondta Benton. 
– Lucy és Josh jóban vannak. 
– Jézusom! Találkozik vele, amikor készítik róla a felvételt. 

Számítógépekről beszélgetnek. Miért mondaná el neki? 
A csatorna túloldalán, az egyik háztetőn egy sirály olyan hangosan 

rikoltozott, mint valami macska. Egy turista kenyeret hajított neki, de a 
madár tovább hangoskodott. 

– Természetesen, amit mondok, csak feltevés – mondta dr. Maroni. – 
Azt hiszem, azért jutott az eszembe, mert Josh olyan gyakran telefonál 
neki, amikor a számítógéppel valami baj van, vagy olyasmi történik, amit 
nem tud megoldani. Túl sok neki, hogy egyszerre rendszergazda és az MR 
technikusa is legyen. 

– Micsoda?! 
– A kérdés az, hogy hová megy dr. Self onnan, és milyen bajokat fog 

okozni. 
– Gondolom, New Yorkba – felelte Benton. 
– Majd mondd el nekem, ha megtudod. – Dr. Maroni ivott egy kortyot. 

– De az egész csak feltételezés. Úgy értem, amit Lucyről mondtam. 
– De még ha Josh el is mondta neki, miből gondolod, hogy Lucy 

továbbadta Poma századosnak, akit még csak nem is ismer? 
– Szemmel kell tartanunk dr. Selfet, miután elhagyja a kórházat – 

mondta dr. Maroni. – Nagy bajt okozhat. 
– Mi ez a rejtélyes szöveg? Nem értem – mondta Benton. 
– Azt látom. Szégyen. De nem nagy ügy. Hamarosan elmegy. 



Csak mondd meg, hogy hova. 
– Nem nagy ügy? Ha rájön, hogy valaki elmondta Poma századosnak, 

hogy ő a kórház páciense, vagy az volt, azt fogja állítani, hogy 
megsértették a betegbiztosítási törvényt, és biztosan botrányt csinál, mert 
másra sem vágyik. 

– Nem tudom irányítani, hogy Poma százados kinek és mit mondjon. A 
carabinieri felelős a nyomozásért. 

– Én nem értem, hogy mi folyik itt, Paulo. Amikor az interjút csináltam, 
említette, hogy hozzád küldött egy pácienst – mondta Benton kis 
csalódottsággal a hangjában. – Nem értem, miért nem mondtad el nekem. 

A csatorna mentén a házak homlokzatai tompa pasztellszínekben 
pompáztak. A tégla itt-ott előtűnt, ahol a vakolat lemállott. Egy fényes 
teakfa csónak haladt el egy íves híd alatt, benne állt a kapitány. A híd 
nagyon alacsony volt, a férfi feje majdnem érintette. Az ujját a sebességet 
szabályozó gombon tartotta. 

– Igen, tényleg küldött hozzám valakit. Otto kérdezett róla – felelte dr. 
Maroni. – Tegnap este elmondtam neki, amit tudok. Legalábbis, amennyit 
elmondhattam. 

– Nagyon jó lett volna, ha nekem is elmondod. 
– Most mondom. Ha nem hoztad volna fel, akkor is elmondtam volna. 

Többször volt nálam néhány hét alatt. A múlt novemberben – mondta dr. 
Maroni. 

– Homokembernek hívja magát. Legalábbis dr. Self szerint. Ismerősen 
hangzik? 

– Nem tudok semmit a Homokember nevű valakiről. 
– Dr. Self azt állítja, hogy így írja alá az e-mailjeit – mondta Benton. 
– Amikor a múlt hónapban felhívott, és megkért arra, hogy fogadjam ezt 

az embert Rómában, nem említett semmiféle e-mailt. Soha nem említette, 
hogy a fickó Homokembernek nevezné magát, és a férfi sem említett 
ilyesmit egyik alkalommal sem, amikor nálam járt, kétszer, ha jól 
emlékszem. Rómában, ahogy már mondtam. Nem tudok semmi 
olyasmiről, amiből arra kellene következtetnem, hogy bárkit is megölt 
volna, Ottónak is ezt mondtam. Úgyhogy nem adhatom oda neked az 
aktáját, sem az értékelésemet róla. Tudom, hogy megérted, Benton. 

Dr. Maroni a kancsóért nyúlt, és újratöltötte a poharát, miközben a nap 
lehanyatlott a csatorna vizébe. A nyitott zsalugáteren keresztül befújt a szél 
az ablakon, egy kis enyhülést hozva, és a csatorna bűze sem volt már olyan 
átható. 



– Mondhatsz róla egyáltalán valamit? – kérdezte Benton. – A múltjáról 
valamit? Egy személyleírást? Annyit tudok, hogy Irakban szolgált. De 
semmi mást. 

– Ha akarnék, se tudnék, Benton. Nincsenek itt a feljegyzéseim. 
– Ez azt jelenti, hogy esetleg értékes információk lehetnek bennük? 
– Elméletileg igen – felelte dr. Maroni. 
– Nem gondolod, hogy utána kellene nézned? 
– Nincsenek nálam – felelte dr. Maroni. 
– Nincsenek nálad? 
– Úgy értem, Rómában – felelte dr. Maroni a süllyedő városból. 

 
 
Órákkal később a Lórúgás nevű kocsmában  
Charlestontól harminc kilométerre, északra 
 
 
Marino egy asztalnál ült, Shandy Snookkal szemben. Mindketten rántott 
szeletet ettek barna mártással, kétszersülttel és kukoricakásával. 
Megszólalt Marino telefonja. Megnézte a számot a kijelzőn. 

– Ki az? – kérdezte Shandy, miközben egy Bloody Maryt kortyolgatott 
szívószállal. 

– Miért nem tudnak békén hagyni? – kérdezte Marino. 
– Remélem, nem az, amire gondolok – közölte Shandy. – Végtére is hét 

óra van, és éppen vacsorázunk. 
– Nem vagyok itt. – Marino lenyomott egy gombot a telefonon, hogy 

elhallgattassa, úgy tett, mintha nem érdekelné. 
– Oké. – Shandy hangosan szürcsölte az ital maradékát, ami Marinót a 

Mr. Muscle nevű lefolyótisztítóra emlékeztette, amint éppen elhárítja a 
dugulást. – Senki nincs itt. 

A kocsmában a Lynyrd Skynyrd dübörgött a hangszórókból, fel voltak 
kapcsolva a Budweiser sörreklám neonjai. A mennyezeti ventilátorok 
lassan forogtak. Nyergek és autogramok töltötték meg a falakat, 
motorbiciklik modelljei, rodeólovak szobrai és kerámiakígyók díszítették 
az ablakbeugrókat. A fából készült asztalok tele voltak motorosokkal. 
Kinn, a tornácon még több motoros ült, mindenki evett-ivott, és készült a 
Hed Shop Boys koncertjére. 

– A szemétláda! – motyogta Marino, és a telefont bámulta az asztalon 
meg a mellette lévő, bluetoothos fülhallgatóját. Nem teheti meg, hogy nem 
vesz tudomást a hívásról. Ő az. Bár a kijelzőn ismeretlen szám felirat állt, 



nagyon jól tudta, hogy csak ő lehet. Mostanra már biztosan látta, hogy mi 
van a számítógépén, az asztalon. Ő még meg is volt lepve, és kissé mérges 
is volt, hogy ilyen sokáig tartott a dolog. Ugyanakkor egyfajta győzelmi 
mámort is érzett. Elképzelte, hogy dr. Self ugyanúgy akarja őt, mint ahogy 
Shandy. Hogy annyira lefárasztja, mint Shandy. Kimeríti. Már egy egész 
hete alig aludt valamit. 

– Ahogy mondani szoktam, ennél hullább már nem lesz – mondta 
Shandy. – Most az egyszer oldja meg a Nagyfőnök egyedül, nem? 

Ő az. Shandy nem tudja. Azt hiszi, hogy valamelyik temetkezési 
vállalat. Marino a gyömbéres bourbonért nyúlt, és csak bámulta a telefont. 

– Hagyd, hogy ez egyszer egyedül intézze! – Shandy hajthatatlan volt. – 
Bassza meg! 

Marino nem felelt, egyre nőtt benne a feszültség, miközben 
körbelötykölte poharában az ital maradékát. Mindegy, hogy felveszi, vagy 
nem. Mindkét eshetőségre összeszorult a mellkasa. Az jutott eszébe, amit 
dr. Self mondott, és csalódottság fogta el, meg a becsapottság érzése. 
Tiszta vörös lett az arca. A húsz év alatt, mióta Scarpettát ismeri, a nő 
szinte végig azt éreztette vele, hogy nem elég jó, pedig a problémát 
valószínűleg ő okozza. „Úgy van. Valószínűleg ő a gond.” Nem szereti a 
férfiakat. „A pokolba is, nem.” És ezalatt az idő alatt végig elhitette vele, 
hogy ő, Marino a hibás. 

– Hagyd, hogy a Nagyfőnök intézze, akárki is ez a legújabb hulla. 
Úgysincs jobb dolga – közölte Shandy. 

– Nem tudsz semmit róla, vagy arról, hogy mit csinál. 
– Meg lennél lepve, ha tudnád, mennyit tudok róla. Csak figyelj! – 

Shandy intett, hogy hozzanak egy újabb kört. 
– Mire figyeljek? 
– Mindig kiállsz mellette. Mert az tuti, hogy az agyamra megy. Mintha 

elfelejtenéd, hogy ki vagyok én neked. 
– Egy hét után? 
– Csak emlékezz erre, bébi! Te nem csak rendelkezésre állsz. 

Gazsulálsz neki. Miért kéne ezt tenned? Miért ugrasz mindig, amikor egyet 
füttyent. Ugorj! Ugorj! – Shandy csettintett kettőt az ujjával, és nevetett. 

– Menj a picsába! 
– Ugorj! Ugorj! – Shandy előrehajolt, hogy Marino beláthasson a 

selyemblúza alá. 
Marino a telefonjáért meg a fülhallgatóért nyúlt. 



– Tudod, mi az igazság? – Shandy nem viselt melltartót. – Úgy kezel, 
mintha nem lennél több, csak egy tudakozó, egy lakáj, egy nagy nulla. 
Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt mondja. 

– Nem hagyom, hogy bárki is ezt tegye velem! – felelte Marino. – Majd 
megmutatom, valójában mennyit is ér egy senki. – Dr. Selfre gondolt, és 
elképzelte, ahogy ő, Marino megjelenik egy külföldi tévéadóban. 

Shandy lenyúlt az asztal alá, közben Marino belátott a ruhája alá, csak 
azt nem látta, amit nem akart. A nő megdörzsölgette Marinót. 

– Ne! – tiltakozott az, és egyre idegesebb és dühösebb lett. 
Hamarosan megjelenik mellettük néhány motoros valami kifogással, 

hogy szemügyre vegyék Shandyt, amint előrehajol. Marino figyelte, ahogy 
a nő melle előbuggyan, egyre jobban feltárul a dekoltázsa. Shandy nagyon 
jól tudta, hogyan kell egy beszélgetés közben előrehajolni, hogy bárki, akit 
érdekel, sokat lásson belőle. Egy nagydarab fickó, akinek hatalmas hasa 
volt, és lánc lógott a tárcáján, felállt a bárpulttól. Szép lassan elsétált a 
férfimosdóig, hogy még jobban szemügyre vehesse Shandyt, Marinót 
pedig elöntötte a düh. 

– Nem tetszik? – kérdezte Shandy, tovább dörzsölgetve Marinót. – Mert 
az biztos, hogy nekem jólesik. Emlékszel még a tegnap éjszakára, bébi? – 
Mintha valami átkozott tinédzser lenne! 

– Ne csináld! – kérte még egyszer. 
– Miért? Feláll tőlem? – büszkélkedett Shandy. 
Marino eltolta magától a nő kezét. 
– Ne most! 
Visszahívta Scarpettát. 
– Marino – szólt bele kurtán, mintha egy idegenhez beszélne, hogy 

Shandy ne tudja, ki van a vonal túlsó végén. 
– Találkoznunk kell! – mondta neki Scarpetta. 
– Jó. Mikor? – Marino úgy tett, mintha nem ismerné Scarpettát, 

miközben merevedése volt, és féltékenyen méregette a többi motorost, akik 
ott jöttek-mentek az asztal körül, és az ő fekete hajú, egzotikus barátnőjét 
bámulták, aki szinte felkínálkozott nekik. 

– Mihelyst ide tudsz érni. A házamhoz – hallatszott Scarpetta hangja 
Marino fülhallgatójában. Nem a megszokott hangon szólt hozzá, kihallotta 
belőle a dühöt, olyan volt, mintha vihar közeledne. Biztosan látta az e-
mailjeit. 

– Kivel beszélsz? – kérdezte némán Shandy. 



– Igen, azt hiszem, oké – Marino úgy tett, mint aki bosszús, és a 
karórájára pillantott. – Fél órán belül ott vagyok. – Letette, és így szólt: – 
Jön egy holttest. 

Shandy úgy nézett rá, mintha a szeméből akarná kiolvasni az igazságot, 
mintha csak tudná, hogy hazudik. 

– Melyik ravatalozó? – Hátradőlt a székén. 
– A Meddicks. Már megint. Micsoda lúzer! Csak furikázik azzal az 

átkozott halottaskocsival, éjjel és nappal. Amit mi csak úgy hívunk, hogy 
mentőüldöző. 

– Ó! – felelte Shandy. – Hát ez szar ügy. – A figyelme arra a fickóra 
terelődött, akinek a feje lángokat ábrázoló kendővel volt bekötve, és lapos 
sarkú csizmát viselt. De az nem figyelt rájuk, miközben elhaladt az 
asztaluk mellett, hogy a bankautomatához menjen. 

Marino már akkor felfigyelt rá, amikor megérkeztek. Korábban még 
sohasem látta. Nézte, ahogy a fickó nyomorúságos öt dollárt vesz fel az 
automatából, miközben korcs kutyája a bár mellett az egyik széken 
összekuporodva hever. 

A férfi egyetlenegyszer sem simogatta meg vagy becézte a kutyáját, 
még csak meg sem kérte a csapost, hogy adjon neki legalább egy kis vizet. 

– Nem is értem ezt az egészet – kezdett bele megint Shandy, de most 
kissé más volt a hangja. Csendesebb, hűvösebb, mint amikor erőt vesz rajta 
a kicsinyes gyűlölet. – Csak vegyük azt, hogy mennyit tudsz, és mennyit 
tettél. Neked kellene a főnöknek lenned, és nem neki. És nem is a leszbi 
unokahúgának. – Az utolsó darab pirítóssal beletunkolt a szaftba, ami a 
papírtányérján még megmaradt. – A Nagyfőnök átváltoztatott a Láthatatlan 
Emberré. 

– Megmondtam neked, hogy ne beszélj Lucyről így! Nem tudsz te 
semmit! 

– Ami igaz, az igaz. Engem ne oktass ki! Ebben a bárban mindenki 
tudja, hogyan nyergeli meg a lovat. 

– Fogd be a szád! – Marino dühösen megitta a maradék italát. – Most 
szépen befogod a szád Lucyvel kapcsolatban. Mi ketten már akkor 
ismertük egymást, amikor ő még gyerek volt. Én tanítottam vezetni, lőni. 
Nem akarok még egy rossz szót hallani! Megértetted? – Szeretett volna 
egy újabb italt. Tisztában volt vele, hogy nem kellene többet innia, már 
megivott három bourbont, méghozzá jó erőset. Meggyújtott két cigarettát, 
egyet Shandynek, egyet magának. – Majd meglátjuk, ki a láthatatlan! 

– Ami igaz, az igaz. Már szép karriert futottál be, mielőtt a Nagyfőnök 
elkezdett dróton rángatni. Miért kellene most is a nyomában lihegned? Én 



tudom. – Vetett rá vádló pillantást, és kifújta a füstöt. – Azt hitted, hogy 
esetleg kellesz neki. 

– Lehet, hogy el kellene költöznünk – jegyezte meg Marino. – Egy 
nagyvárosba. 

– Költözzek össze veled? – Shandy újabb füstfelhőket fújt a levegőbe. 
– Mit szólnál New Yorkhoz? 
– New „Átkozott” Yorkban nem tudnánk motorozni. Ki van zárva, hogy 

olyan helyre költözzek, ahol úgy nyüzsögnek az emberek, mint a méhek a 
kaptárban, és tele van az egész azokkal az átkozott, felfuvalkodott 
jenkikkel. 

Marino a lehető legcsábítóbban nézett Shandyre, majd az asztal alá 
nyúlt. Megsimogatta a punciját, mert megijedt attól, hogy elveszítheti. 
Ebben a kocsmában minden férfi ezt a nőt akarja, de Shandy őt választotta. 
Megsimogatta a combját, majd Scarpettára gondolt, meg arra, hogy mit fog 
neki mondani. Már elolvasta dr. Self e-mailjeit. 

Talán rájött, ki is ő valójában, és hogy más nők milyen véleménnyel 
vannak róla. 

– Menjünk hozzád – közölte Shandy. 
– Hogy van az, hogy soha nem megyünk hozzád? Attól félsz, hogy 

meglátnak velem, vagy mi? Talán gazdag emberek között élsz, és én nem 
vagyok elég jó oda? 

– El kell döntenem, hogy megtartalak-e. Tudod, nem szeretem a 
rabszolgatartást – mondta. – Az a nő halálra dolgoztat, mint valami 
rabszolgát. Én pedig sokat tudok a rabszolgákról. A dédapám rabszolga 
volt, de a nagyapám már nem. Senki nem mondta meg neki, hogy mit 
tegyen. 

Marino feltartotta üres műanyag poharát, és Jessre mosolygott, aki 
nagyon jól nézett ki ma este szűk farmerjében és felsőjében. Nemsokára 
megjelent egy újabb gyömbéres Maker’s Markkal, és letette Marino elé, 
majd azt kérdezte: 

– Hogy mész majd haza? 
– Nem gond – kacsintott rá Marino. 
– Jobb lenne, ha itt maradnál a táborhelyen! Van egy üres lakóautóm ott 

hátul. – A kocsma mögött több is állt, ha esetleg valamelyik állandó 
vendég nem tudott volna hazamotorozni. 

– Jobban nem is lehetnék. 
– Nekem is hozz egy másikat! – Shandynek rossz szokása volt, hogy 

szinte odakaffantotta a parancsszavakat azoknak, akik nem álltak az ő 
társadalmi rangján. 



– Még mindig várom, hogy megnyered a motorosversenyt, Pete. 
– Jess nem vett tudomást Shandyről, gépiesen és lassan beszélt, a 

szemét le sem vette Marino szájáról. 
Jó időbe telt, mire Marino hozzászokott. Megtanulta, hogy Jessre kell 

néznie, amikor beszél, és nem kell túl hangosnak lennie, valamint nem kell 
túlhangsúlyoznia a szavakat. Mostanra már nem is nagyon jutott el a 
tudatáig, hogy a lány siket, és valahogy közelállónak érezte magához, talán 
azért, mert nem lehetett kommunikálni vele, csak ha egymásra néztek. 

– Százhuszonötezer dollár kápé az első helyezettnek – mondta ki Jess a 
hatalmas összeget. 

– Remélem, hogy a Folyami Patkányok nyernek az idén – mondta 
Marino Jessnek, tudván, hogy a lány csak húzza egy kicsit, talán flörtöl is 
vele kissé. Soha nem készített motort, nem nevezett be soha semmiféle 
versenybe, és soha nem is fog. 

– Én meg a Mennydörgő Motorra szavazok – tolakodott Shandy a 
beszélgetésbe azon a szemét módon, amit Marino annyira gyűlölt. – Eddie 
Trotta olyan isteni! Bármikor trottolázhat, vagyis pöröghet az ágyamban, 
amikor csak akar. 

– Tudod, mit? – szólt Marino Jesshez, és átölelte a lány derekát, 
felnézve rá, hogy lássa, ő mit mond. – Nemsokára lesz egy kis pénzem. 
Nem kell hozzá megnyernem a motorosversenyt, és nem is kell hozzá szar 
melót végeznem. 

– Ott kéne hagynia azt az ócska melót, nem keres annyit, hogy megérné 
az időt... az én időmet – mondta Shandy. – Így csak a Nagyfőnök 
anyámasszony katonája. Különben sem kellene dolgoznia. Itt vagyok neki 
én. 

– Tényleg? – Marino érezte, hogy nem kellene kimondania, de részeg 
volt, és gyűlölt mindent. – És ha azt mondom neked, hogy kaptam egy 
ajánlatot, menjek New Yorkba, az egyik tévébe? 

– Mint micsoda? Mint a hajhullást megakadályozó Rogain reklámarca? 
– nevetett fel Shandy, miközben Jess megpróbálta leolvasni a szájáról, mit 
mondott. 

– Dr. Self hívott szakértőnek. Felkért. – Képtelen volt befogni a száját, 
pedig át kellett volna térnie másik témára. 

Shandyn látszott, hogy tényleg meglepődött, és kifakadt. 
– Hazudsz! Miért törődne veled akár egy fikarcnyit is? 
– Már régebbről ismerjük egymást. Azt akarja, hogy dolgozzam neki. 

Gondolkodom rajta, talán azon nyomban el kellene fogadnom, de akkor 
New Yorkba kellene költöznöm, és el kellene hagynom téged, bébi. 



Shandy elhúzódott tőle. 
– Nagyon úgy néz ki, hogy annak a nőnek a műsora komédiázásba 

fulladt. 
– Írd a srác italát a számlámhoz! – mondta Marino emelt hangon, és a 

felé a fejkendős fickó felé intett, aki a kutyája mellett ült a bárpultnál. – 
Nincs valami jó napja. Csak öt nyomorult dollár volt a számláján. 

A férfi megfordult, és Marino jól megnézhette magának az arcát, ami 
tele volt pattanás okozta hegekkel. Ravasz kígyószeme volt, olyan, amilyen 
Marino tapasztalata szerint azoknak van, akik már ültek börtönben. 

– Ki tudom fizetni a kibaszott sörömet! – vetette oda. 
Shandy folytatta a lamentálást Jessnek, de nem vette a fáradságot, hogy 

rá is nézzen, úgyhogy ezzel az erővel akár magában is beszélhetett volna. 
– Nekem nem olyannak tűnsz, mint aki bármit is ki tudna fizetni, már 

bocsánat a délies vendégszeretetemért – közölte Marino elég hangosan 
ahhoz, hogy mindenki meghallja. 

– Szerintem nem kellene sehova sem menned – mondta Jess, Marinóra 
és az italra nézve. 

– Az ő életében csak egyetlen nőnek van hely, erre nemsokára ő is rá 
fog jönni – mondta Shandy Jessnek, de nem figyelt rá senki. – Különben is, 
nélkülem mi marad neki? Mit gondolsz, kitől kapta azt a tuti nyakláncot, 
ami a nyakában van? 

– Menj a picsába! – közölte a fickó Marinóval. – Az anyádéba! 
Jess visszament a bárpulthoz, összefonta a karját. 
– Itt udvariasan szokás beszélni. Jobb lenne, ha távozna – szólt oda a 

fickónak. 
– Micsoda? – kérdezte a fickó hangosan, és a füléhez kanyarította a 

tenyerét gúnyolódva. 
Marino hátralökte a székét, és három hatalmas lépéssel ott termett 

előtte. 
– Kérj bocsánatot, szemétláda! – fröcsögte. 
A férfi pupillái tűhegynyire szűkültek. Összegyűrte az ötdollárost, amit 

az előbb vett fel az automatából, ledobta a padlóra, és széttaposta a 
csizmája sarkával, mint ahogy a cigarettacsikket szokás. Rácsapott a kutya 
hátára, és elindult az ajtó felé, miközben a foga között odaszűrte 
Marinónak: 

– Gyere ki a ház elé, légy férfi! Akarok valamit mondani! 
Marino követte őt és a kutyáját, keresztül a földes parkolón, egészen 

egy régi motorkerékpárig, amit talán még a hetvenes években raktak össze. 



Négysebességes volt, úgy kellett berúgni, lángcsóva díszítette, és a 
rendszáma is nagyon fura volt. 

– Papírmasé – jött rá Marino, és ki is mondta hangosan. – Házilag 
barkácsolt. Hát nem édi? Na, ki vele, mit akarsz? 

– Tudod, miért vagyok itt ma este? Üzenetet hoztam számodra – köpte a 
fickó. – Kuss! – üvöltött a kutyára, mire az behúzta fülét-farkát, lekushadt. 

– Legközelebb küldj levelet! – Marino megragadta a fickót a koszos 
farmerdzsekijénél fogva. – Olcsóbb, mint egy temetés. 

– Nem menekülsz előlem, később megkapod tőlem, ami nem nagyon 
fog tetszeni. Nem véletlenül vagyok itt, és jobb lesz, ha kagylózol. 

Marino elengedte a fickót, mert érezte, hogy odabentről mindenki 
kitódult, és őket figyeli a tornácon. A kutya továbbra is kushadt. 

– Azt a kurvát, akinek dolgozol, nem látjuk itt szívesen. Jó lenne, ha 
visszamenne oda, ahonnan jött – mondta a fickó. – Csak egy kis jó tanács 
olyasvalakitől, aki tehet is valamit azért, hogy eltűnjön. 

– Minek nevezted? 
– Mondjam még egyszer? Annak a kurvának lesz nemulass! – Úgy tett, 

mintha képzeletben két kézzel megfogna valamit, és megnyalta a levegőt. – 
Ha nem tűnik el a városból, akkor majd meglátjuk, mennyire! 

Marino keményen belerúgott a motorba, mire az eldőlt a porban. 
Előkapta a Glockját a farmerja hátuljából, és a férfi két szeme közé célzott 
vele. 

– Ne légy hülye! – mondta a fickó, miközben a motorosok elkezdtek 
kiabálni a tornácon. – Ha lelősz, akkor a te szaros kis életednek is annyi, 
nagyon jól tudod. 

– Hé! Hé! Hé! 
– Hú! Ááá! 
– Pete! 
Marino úgy érezte, mintha a feje teteje levált volna, miközben a férfi két 

szeme közötti pontra bámult. Kibiztosította a fegyvert, készen állt a 
tüzelésre. 

– Ha megölsz, te is halott vagy – mondta a kendős fickó, de látszott 
rajta, hogy megijedt. 

A motorosok mind odakinn tolongtak, kiabáltak. Marino csak halványan 
érzékelte az embereket, akik lassan bemerészkedtek a parkolóba. 

– Vidd innen a szar motorodat! – közölte Marino, és leengedte a 
fegyvert. – És hagyd itt a kutyát! 

– Nem hagyom itt a kibaszott kutyámat! 



– De igenis itt hagyod! Semmibe sem veszed. Tűnj el innen, mielőtt 
csinálok neked egy harmadik szemet! 

Ahogy a motor eldübörgött, Marino bebiztosította a fegyvert, majd 
visszatette az övébe. Nem is értette, mi fogta el hirtelen, teljesen meg is 
rémült attól, amit tett. 

Megsimogatta a kutyát, ami továbbra is a földön kushadt, és megnyalta 
Marino kezét. 

– Majd találunk egy rendes embert, aki gondodat viseli – mondta neki 
Marino, közben valaki belevájta az ujjait a karjába. Felnézett, Jess volt az. 

– Azt hiszem, ideje, hogy csinálj vele valamit – mondta. 
– Miről beszélsz? 
– Nagyon jól tudod. Arról a nőről. Figyelmeztettelek. Teljesen kikészít, 

egy nagy nullának érzed magad mellette, nézd meg, hová jutottál. Egy 
rövidke hét alatt vademberré változtál. 

Marino keze remegett. Ránézett Jessre, hogy az olvashasson a szájáról. 
– Ez tényleg nagy hülyeség volt tőlem, nem Jess? Na és most? – 

Megsimogatta a kutyát. 
– Ő lesz a kocsma kutyája, és ha ez a fickó visszajön, nem jól teszi. Te 

meg jobban tennéd, ha óvatos lennél. Beindítottál valamit. 
– Láttad már a fickót korábban? 
Jess megrázta a fejét. 
Marino észrevette Shandyt a tornácon, a korlát mellett. Nem tudta 

elképzelni, miért maradt ott. Ő majdnem megölt valakit, a barátnője meg 
ott ácsorog. 



Tizedik fejezet 
 
 
Valahol ugatott egy kutya a szürkületben, és az ugatás egyre áthatóbb lett. 

Scarpetta meghallotta a távolból Marino Roadmaster motorjának 
kipufogóját. Jól lehetett hallani azt az átkozott masinát, pedig még csak a 
Meeting Streeten járt, dél felé tartva. Néhány perccel később bedübörgött a 
háza mögötti keskeny, sikátorszerű átjáróba. Marino részeg volt. Scarpetta 
már a hangján hallotta, amikor telefonon beszélt vele. Borzasztóan utálatos 
volt. 

Ki kell józanodnia, ha értelmes beszélgetést akar vele folytatni – talán a 
legértelmesebbet és legfontosabbat, ami kettejük között eddig zajlott. 
Feltett egy kávét, amikor Marino a King Streeten balra fordult, majd 
behajtott a keskeny átjáróba, amin kellemetlen szomszédjával, Mrs. 
Grimball-lal osztozott. Marino néhányszor felpörgette a motort, hogy 
mindenki tudja, megérkezett, majd leállította. 

– Van valami innivalód? – kérdezte azonnal, amikor Scarpetta ajtót 
nyitott. – Mondjuk egy kis bourbon jólesne. Ugye, Mrs. Grimball? – 
kiabált fel a sárga favázas épület felé, ahol meglebbent a függöny. Lezárta 
a motor első kardánvilláját, és becsúsztatta a kulcsot a zsebébe. 

– Azonnal gyere be! – mondta Scarpetta, mert rájött, hogy Marino 
sokkal részegebb, mint gondolta. – Az isten szerelmére, miért kellett 
végigdübörögnöd az átjárón, és ráüvöltened a szomszédomra? – kérdezte, 
miközben Marino követte a konyhába, csizmás lábával hangosan 
dübörögve, a fejével majdnem érintve minden egyes ajtókeret tetejét. 

– Biztonsági ellenőrzés. Szeretnék megbizonyosodni afelől, hogy ott 
hátul semmi szokatlan nincs, se egy halottaskocsi, se egy hajléktalan, aki 
ott őgyelegne. 

Kihúzott egy széket, és lerogyott rá. A piaszag csak úgy dőlt belőle, az 
arca vörös volt, a szeme véreres. 

– Nem maradhatok soká – közölte. – Vissza kell mennem az 
asszonyhoz. Azt hiszi, hogy a halottasházban vagyok. 

Scarpetta átnyújtott neki egy csésze erős kávét. 
– Elég hosszú ideig itt maradsz ahhoz, hogy kijózanodj, különben nem 

engedlek a motorod közelébe. Hihetetlen, hogy képes voltál rá felülni ilyen 
állapotban. Nem ilyennek ismerlek. Mi van veled? 

– Ittam néhány pohárkával. Na és, mit számít? Jól vagyok. 



– Igenis számít, és nem vagy jól. Nem érdekel, hogy mennyire bírod az 
alkoholt. Minden részeg sofőr azt hiszi, hogy jól van, mielőtt kinyírná 
magát, megnyomorodna vagy börtönbe kerülne. 

– Nem azért jöttem, hogy kioktass. 
– Nem azért hívtalak, hogy részegen jelenj meg. 
– Miért hívtál ide? Hogy letolj? Hogy hibát keress bennem? Olyasmit, 

ami nem felel meg a magas kívánalmaidnak? 
– Nem szoktál így beszélni. 
– Lehet, hogy csak soha nem hallgattál meg – felelte Marino. 
– Azért hívtalak, mert reméltem, hogy nyíltan és őszintén beszélhetünk, 

de úgy tűnik, nem ez a legjobb alkalom. Lehet, hogy ki kellene aludnod 
magad, és majd reggel beszélünk. 

– Nekem most is jó. – Ásított és nyújtózkodott egyet, és hozzá sem 
nyúlt a kávéhoz. – Na, bökd ki, vagy már itt sem vagyok. 

– Menjünk a nappaliba, és üljünk le a tűz elé! – Scarpetta felállt a 
konyhaasztal mellől. 

– De hiszen huszonnégy fok van odakinn – felelte Marino, de azért ő is 
felállt. 

– Akkor kellemes hűvöset csinálok idebenn – felelte Scarpetta. 
Odalépett a termosztáthoz, és bekapcsolta a légkondicionálót. – Csak 
jobban szeretek beszélgetni a tűz előtt, úgy könnyebben megy. 

Marino követte Scarpettát annak kedvenc helyiségébe, egy kisebb 
nappaliba, ahol kőből rakott kandalló volt, fenyőpadló, látszottak a 
gerendák, és gipszvakolatúak voltak a falak. Scarpetta rátett egy mű 
fahasábot a rostélyra, majd meggyújtotta. Közelebb húzott a kandallóhoz 
két széket, és lekapcsolta a lámpákat. 

Marino figyelte, ahogy leég a papírborítás a fahasábról, és így szólt: 
– Hihetetlen, hogy képes vagy ilyet használni! Állandóan azt papolod, 

hogy mindig csak eredetit használjunk, aztán képes vagy mű fahasábot 
használni. 
 
 
Lucious Meddick megkerülte a kocsival az épületet, és egyre nagyobb 
haragra gerjedt. 

Látta kettejüket bemenni, miután az a barom nyomozó bedübörgött a 
motorján, részegen, felverve a szomszédokat. „Két legyet egy csapásra” – 
gondolta Lucious. Meg van áldva, mert rosszat tett. De Isten mégis közel 
van hozzá. Elküldte, hogy megleckéztesse a nőt. Lucious most rajtakapta 
kettejüket. Egyre dühösebb lett, miközben lassan odagurult a 



halottaskocsival a sötét sikátorba, de közben azon aggódott, nehogy megint 
defektet kapjon. Keményen odacsapta a gumiszalagot a csuklójához, ahogy 
a csalódottság egyre növekedett benne. A rendőrségi CB-rádión a 
diszpécserek hangja távoli, statikus zajnak tűnt, amit még álmában is 
felismert volna. 

Nem hívták. Elhaladt egy halálos baleset mellett a William Hilton 
gyorsforgalmi úton, látta, amint a holttestet éppen beemelik a konkurencia 
halottaskocsijába – jó vén csotrogány volt –, és őt megint semmibe vették. 
Most már Beaufort megye a terepe, és nem hívja senki sem. Scarpetta is 
mellőzi, mert véletlenül összekeverte a címeket. Ha azt hitte, hogy ezzel 
megsértette a magánéletét, nincs tisztában a kifejezés jelentésével. 

Abban semmi újdonság nincs, ha nőket filmez le titokban az ablakon 
keresztül. Meglepő, milyen könnyű, hogy hányan nem törődnek azzal, 
hogy függönyt tegyenek fel, vagy rolókat. Vagy ha van is, nem húzzák be 
teljesen, mondván: „Ugyan kifog bekukucskálni? Ki guggolna le a bokrok 
takarásába, vagy ki mászna fel egy fára, hogy meglesse őket?” Hát 
Lucious. Meglátjuk, a morcos kis doktornőnek mennyire fog tetszeni saját 
maga a házilag felvett kis filmen, amit bárki megbámulhat, és soha nem 
fog rájönni, hogy ki készítette. Az lesz a legjobb, ha mindkettejüket 
felveszi az aktus közben. Luciousnak eszébe jutott a halottaskocsi – a többi 
az övé közelébe se ér –, meg az az autóroncs az előbb, és teljes erővel 
belenyilallt az érzés, milyen igazságtalanság történt vele. 

Kit hívtak? Nem őt. Nem Lucioust, pedig beszólt a diszpécsernek, hogy 
a közelben van, de az azt válaszolta neki azon a kényeskedő hangján, hogy 
nem őt hívta, és különben is, melyik egységhez tartozik? Erre ő azt 
mondta, hogy egyikhez sem, és a nő kiosztotta, hogy szálljon ki a 
rendőrségi vonalból, meg egyáltalán a rádióból. Lucious addig csapkodta a 
gumiszalagot, amíg úgy nem csípett, mint valami ostor. A kocsi nagyokat 
zökkent a kockaköveken, majd elhaladt a kovácsoltvas kapu előtt, a 
doktornő kertje mögött, ahol egy fehér Cadillac állta el az utat. Nagyon 
sötét volt ott hátul. Megint lecsapott a gumiszalaggal, és káromkodott 
egyet. Észrevette, hogy egy ovális matrica van a hátsó rendszámtáblán. 

HH, vagyis Hilton Head. 
Itt fogja hagyni ezt a kurva halottaskocsit. Ebbe az átkozott sikátorban 

úgysem jön senki. Legszívesebben bejelentené a Cadillacet, és röhögne a 
markába, amikor kijön a rendőrség, és megbünteti a tulajt. Jókedvűen 
gondolt a YouTube-ra, és arra, hogy milyen jó kis problémát okoz majd 
Scarpettának. Az a faszfej nyomozó már benne is van annak a büdös 
kurvának a bugyijában. Látta őket, amint besétáltak a házba, nagy titokban, 



óvatosan. A fickónak van egy barátnője, szexi kis dög, akivel ott járt a 
halottasházban, Lucious látta őket etyepetyézni, amikor azt hitték, egyedül 
vannak. Úgy hallotta, hogy Scarpettának is van valakije ott fenn, északon. 
Hát nem szuper? Ezek itt hülyét csináltak belőle, pedig csak megpróbálta 
fellendíteni az üzletét, azt mondta annak a goromba nyomozónak, hogy ő, 
Lucious Meddick nagy megtiszteltetésnek venné, ha a nyomozó és a 
főnöke megbíznák őt. És mi volt a válasz? Hogy tiszteletlenül bántak vele. 
Hogy diszkriminálták. De most megfizetnek ezért. 

Leállította a motort, lekapcsolta a fényszórókat, majd kiszállt, és jól 
megnézte magának a Cadillacet. Kinyitotta a halottaskocsi hátulját, aminek 
a padlójához egy üres hordágy volt erősítve, rajta egy halom takarosan 
összehajtogatott és felhalmozott fehér lepedővel. Megtalálta a 
videokamerát és a hozzá tartozó plusz elemeket az egyik dobozban, amit itt 
tartott hátul, majd becsukta a kocsi ajtaját, és csak bámulta a Cadillacet. 
Elsétált mellette, úgy vélte, hogy innen tudja legjobban megközelíteni 
Scarpetta házát. 

Valami megmozdult az üveg mögött, a sofőrülésben, éppen hogy csak 
észre lehetett venni a kocsi sötét belsejében. Lucious bekapcsolta a 
felvevőt, hogy lássa, mennyi memória maradt üresen. A Cadillacben újra 
megmozdult valami, Lucious pedig mögé került, hogy lefilmezze a 
rendszámtáblát. 

Lehet, hogy egy párocska van benne. Lucious felizgult, ha erre gondolt. 
Aztán mérges lett. Látták a fényszóróit, mégsem álltak el az útból. Ők is 
semmibe veszik. Látták, hogy leparkol a halottaskocsival a sötétben, mert 
nem fért el mellettük. Mennyire nincsenek tekintettel másokra! Na, majd 
megbánják! Ököllel belevágott az ablaküvegbe, hogy megijessze őket. 

– Megvan a rendszámtáblájuk – mondta emelt hangon. – Hívom a 
rendőrséget! 
 
 
Az égő fahasáb vidáman pattogott. Egy angol óra tiktakolt a 
kandallópárkányon. 

– Mi van veled? – kérdezte Scarpetta Marinót figyelve. – Mi a baj? 
– Te hívtál ide. Feltételeztem, hogy neked van valami bajod. 
– Valami baj van velünk. Ehhez mit szólsz? Nagyon boldogtalannak 

tűnsz, és engem is azzá teszel. A múlt hét teljesen kicsúszott a kezünk 
közül. Nem akarod elmondani, hogy mit tettél, és miért? Vagy én mondjam 
el? 

Pattogott a tűz. 



– Kérlek, Marino! Mondj valamit! 
De a férfi csak bámult a tűzbe. Egy darabig egyikük sem szólalt meg. 
– Tudok az e-mailekről – mondta végül Scarpetta. – De persze már 

tudod, hiszen kérted Lucyt, hogy törölje a múlt éjjeli állítólagos hamis 
riasztást. 

– Tehát ő kémkedik neked, átvizsgálja a számítógépemet. Ennyit a 
bizalomról. 

– Azt hiszem, semmi jogod bármit is mondani a bizalommal 
kapcsolatosan. 

– Azt mondok, amit akarok. 
– Az a kis idegenvezetés, amit a barátnődnek tartottál. Mindent vett a 

kamera. Láttam minden egyes pillanatát. 
Marino arca megrándult. Persze tudott a kamerákról és a mikrofonokról, 

de Scarpetta látta, hogy Marinóban nem merült fel, hogy őt és Shandyt 
esetleg figyelhetik. Persze azt tudta, hogy minden egyes mozdulatukat és 
szavukat felveszik, de feltételezte, hogy Lucynek semmi oka nincs, hogy 
visszanézze a felvételeket. Ebben igaza is volt. Nem is volt oka rá. Marino 
biztos volt benne, hogy megússza a dolgot, és ettől még rosszabb volt az 
egész. 

– Minden be van kamerázva – mondta Scarpetta. – Tényleg azt hitted, 
hogy senki nem jön rá, mit tettél? 

A férfi nem felelt. 
– Azt hittem, hogy törődsz vele. Azzal a meggyilkolt kisfiúval. De nem, 

te lehúztad a cipzárt a zsákról, és idegenvezetést tartottál a barátnődnek. 
Hogy voltál képes ezt tenni? 

Marino nem válaszolt, nem is nézett Scarpettára. 
– Marino, hogy voltál képes ezt tenni? – kérdezte megint Scarpetta. 
– Az ő ötlete volt. Láthattad te is – felelte Marino. 
– Már az is éppen elég, hogy az engedélyem nélkül bevitted. De hogy 

mutathattad meg neki a holttesteket? Főleg azét a kisgyerekét! 
– Láthattad a szalagon, amikor Lucy kémkedett utánam, hogy Shandy 

nem fogad el nemet válaszképpen. Nem volt hajlandó kimenni a 
hűtőkamrából. Én próbálkoztam. 

– Ez nem kifogás. 
– Kémkedtek utánam. Felfordul a gyomrom. 
– Árulás és tiszteletlenség. Nekem meg ettől fordul fel a gyomrom – 

felelte Scarpetta. 
– Úgyis már azon gondolkodtam, hogy felmondok – folytatta Marino 

mogorván. – Ha már beleütötted az orrodat a dr. Selffel való e-



mailezésembe, tudhatod, hogy jobb dolgom is van annál, minthogy életem 
hátralévő részét neked dolgozva fecséreljem el. 

– Felmondanál? Vagy inkább abban bízol, hogy én rúglak ki? Mert azt 
érdemelnéd azután, amit tettél. Nem szoktunk idegenvezetést tartani a 
hullakamrában, és nem tesszük közszemlére azokat a szerencsétleneket, 
akik oda bekerülnek. 

– Jézusom, mennyire utálom, hogy a nők állandóan mindent 
túlreagálnak! Ne légy olyan átkozottul érzelmes és ostoba! Csak tessék. 
Rúgj ki! – mondta érdes hangon, próbálva artikulálni, mint amikor az 
ember megpróbál józannak tűnni. 

– Dr. Self pontosan ezt szeretné. 
– Féltékeny vagy, mert ő sokkal fontosabb ember, mint te! 
– Ez nem az a Pete Marino, akit én ismerek. 
– Te sem vagy az a dr. Scarpetta, akit én ismerek. Olvastad, hogy mit írt 

rólad? 
– Nagyon sok mindent írt rólam. 
– Hogy hazugságban élsz. Miért nem ismered be végre? Lehet, hogy 

Lucy is innen vette. Tőled. 
– A szexuális orientációmról beszélsz? Ezt szeretnéd annyira 

elkeseredetten tudni? 
– Félsz bevallani. 
– Ha az, amire dr. Self célzott, igaz lenne, akkor én biztosan nem félnék 

kimondani. Csak az olyan emberek, mint ő, azok félnek tőle. 
Marino hátradőlt a széken, és egy pillanatig mintha a könnyeivel 

küszködött volna. Aztán megkeményedett az arca, ahogy a tűzbe bámult. 
– Amit tegnap tettél, az nem az a Marino volt, akit az elmúlt évek során 

ismertem – mondta Scarpetta. 
– De lehet, hogy igen, csak soha nem akartad észrevenni. 
– Tudom, hogy nem. Mi történt veled? 
– Nem tudom, hogy jutottam idáig – felelte Marino. – Ha visszanézek, 

látom azt a fickót, aki jól bokszolt egy darabig, de nem akarta péppé 
veretni az agyát. Aztán belefáradt abba, hogy egyenruhás zsaru legyen 
New Yorkban. Igen. Aztán elvettem Dorist, akinek elege lett belőlem, lett 
egy beteg gyerekünk, aki meghalt, és én még mindig szemétládákat 
üldözök. Fogalmam sincs, hogy miért. Az ember soha nem jön rá arra, 
hogy miért csinálja azt, amit csinál. És valószínűleg te sem tudod 
megmondani – mondta mogorván. 

– Talán azért van, mert olyan házban nőttem fel, ahol soha senki nem 
beszélt velem úgy, hogy azt érezhessem, fontos vagyok, hogy megértenek. 



Soha semmivel nem utalt senki ilyesmire, soha nem hallottam olyan 
szavakat, amilyenekre szükségem lett volna. Talán amiatt van, hogy 
végignéztem, ahogy az apám meghal. Minden egyes nap, mindannyian 
csak ezt láttuk. Lehet, hogy azzal töltöttem az életem ezt követő részét, 
hogy megértsem, mi győzött le gyerekként. A halál. Nem hinném, hogy 
egyszerű vagy akár logikus oka lenne annak, amikké válunk, amik 
vagyunk és amit teszünk. – Scarpetta Marinót nézte, de az nem nézett rá. – 
Lehet, hogy nincs egyszerű, logikus magyarázat arra, hogy miért 
viselkedsz így. Bárcsak volna! 

– Régebben nem dolgoztam neked. Ez az, ami változott. – Marino 
felállt. – Iszom egy bourbont. 

– Nem nagyon kéne innod – mondta kelletlenül Scarpetta. 
De Marino nem is figyelt rá. Tudta, hol tartja Scarpetta az italokat. 

Hallatszott, ahogy Marino kinyitja a bárszekrény ajtaját, kivesz egy 
poharat, majd nyílt egy másik ajtó, és koccant az üveg. Marino visszasétált 
a szobába egy pohár itallal az egyik kezében, a másikban pedig az üveggel. 

Scarpetta gyomra összeszorult. Most már szerette volna, ha Marino 
elmenne, de nem küldhette el részegen az éjszaka kellős közepén. 

Marino a kisasztalra helyezte az üveget, és azt mondta: 
– Egészen jól kijöttünk azokban az években, Richmondban, amikor 

vezető nyomozó voltam, te meg vezető orvosszakértő. – Felemelte a 
poharát. Nem belekortyolt, hanem legurított egy hatalmas adagot. – Aztán 
téged kirúgtak, én meg felmondtam. Azóta semmi nem úgy alakult, ahogy 
vártam. Nagyon szerettem Floridát. Volt egy klassz képzőközpontunk. Én 
voltam felelős a nyomozásokért, volt jó fizetésem, még saját celeb 
pszichiáterem is. Nem, mintha szükségem lett volna rá. Lefogytam, jó 
kondiban voltam. Jól voltam, egészen addig, amíg kénytelen voltam 
felhagyni azzal, hogy hozzá járok. 

– Ha továbbra is jártál volna dr. Selfhez, teljesen tönkretette volna az 
életedet. Nem lehet, hogy nem vetted észre, hogy a vele való kapcsolatod 
semmi másról nem szólt, csak a manipulációról. Tudod, milyen az a nő. 
Láttad, mit csinált a bíróságon. Hallottad. 

Marino újabb hatalmas adag italt nyelt le. 
– Ha egy nő nagyobb hatalommal rendelkezik, mint te, akkor már nem 

tudod elviselni. Lehet, hogy az se tetszett, amilyen kapcsolatom volt vele. 
Tehát elkezdtél kígyót-békát kiabálni rá, mert mást nem tudtál tenni. Itt 
ragadtál a senki földjén, és nemsokára vidéki háziasszony lesz belőled. 

– Ne sértegess! Nem akarok vitatkozni veled. 
Marino ivott, és minden elfojtott keserűsége felszínre tört. 



– Lehet, hogy a vele való kapcsolatom miatt akartál eltávolítani 
Floridából. Most már látom. 

– Mintha a Vilma hurrikán miatt költöztünk volna el Floridából – 
jegyezte meg Scarpetta, és érezte, hogy még jobban összeszorul a gyomra. 
– Mert kellett újra egy igazi iroda, meg egy igazi praxis. 

Marino kiitta az italát, majd töltött egy újabbat. 
– Már eleget ittál! – ellenkezett Scarpetta. 
– Ebben igazad van – felelte a férfi, és jó nagyot húzott a pohárból. 
– Azt hiszem, ideje, hogy hívjak neked egy taxit. 
– Azt hiszem, valahol máshol kellene kezdened egy új praxist, és el 

kellene tűnnöd innen. Jobb lenne, ha eltűnnél! 
– Te csak ne döntsd el, hogy én hol legyek! – csattant fel Scarpetta, 

figyelve Marinót, ahogy a tűz fénye vibrált hatalmas arcán. – Kérlek, ne 
igyál többet! Már eleget ittál. 

– Igen, már eleget. 
– Marino, kérlek, ne hagyd, hogy dr. Self éket verjen közénk! 
– Nincs szükség arra. Te már megtetted. 
– Ne csináljuk ezt! 
– De igenis csináljuk! 
Teljesen összeakadt Marino nyelve, majdnem leszédült a székről. A 

szemében félelmetes láng gyulladt. 
– Nem tudom, hány napom maradt még. Ki a fene tudhatja, mi fog 

történni? Tehát nem akarom az időmet pocsékolni egy olyan helyen, amit 
gyűlölök, olyan valakinek dolgozva, aki nem azzal a tisztelettel kezel, amit 
megérdemlek. Mintha te jobb volnál nálam. Nos, nem vagy. 

– Hogy érted azt, hogy hány napod maradt még? Azt akarod mondani, 
hogy beteg vagy? 

– Beteg és fáradt. Ezt akarom mondani. 
Scarpetta még soha nem látta Marinót ennyire részegnek. Dülöngélve 

töltött magának, még mellé is öntötte az italt. Scarpetta legszívesebben 
elvette volna tőle az üveget, de a férfi szemében lévő izzás miatt nem 
merte. 

– Egyedül laksz, ez nem biztonságos – közölte Marino. – Nem 
biztonságos, hogy teljesen egyedül vagy ebben az öreg kis házban. 

– Általában mindig egyedül éltem. 
– Ja. Na és amit Bentonról meg rólad mondanak? Remélem, boldogok 

lesztek. 
Scarpetta még soha nem látta ennyire részegnek és gyűlölködőnek 

Marinót, és most nem tudta, mit tegyen. 



– Most olyan helyzetben vagyok, hogy döntéseket kell hoznom. 
Úgyhogy elmondom neked, mi az igazság. – Marino szó szerint köpte a 
szavakat, a pohár bourbon veszélyesen megdőlt a kezében. – Kibaszottul 
unok már neked dolgozni. 

– Ha tényleg így érzel, örülök, hogy elmondtad. – De Scarpetta minél 
inkább próbálta a férfit lecsillapítani, az annál inkább felhúzta magát. 

– Benton, az a gazdag sznob. Doktor Wesley. Csak mert én nem vagyok 
doktor, ügyvéd vagy indián nagyfőnök, én már nem is vagyok jó neked. De 
Shandynek jó vagyok, és az biztos igaz, hogy ő nem olyan, mint 
amilyennek gondolod. Sokkal jobb családból származik, mint te. Nem 
szegényként nőtt fel Miamiban, valami frissen bevándorolt kétkezi 
boltossegéd gyerekeként. 

– Nagyon részeg vagy. Elalhatsz a vendégszobában. 
– A te családod sem jobb, mint az enyém. Bevándorló olaszok, akik egy 

héten ötször olcsó makarónit ettek paradicsomszósszal. 
– Hadd hívjak neked egy taxit! 
Marino levágta a poharat az asztalra. 
– Azt hiszem, az volna jó, ha felülnék a paripámra, és elrobognék. – 

Megkapaszkodott egy székben, hogy el ne essen. 
– Még a közelébe sem mehetsz annak a motornak! – felelte Scarpetta. 
Marino elindult, nekiment az ajtókeretnek, miközben Scarpetta 

megpróbálta a karjánál fogva irányítani. Marino a bejárati ajtó felé rángatta 
Scarpettát, miközben megpróbálta visszatartani, könyörgött neki, hogy ne 
menjen. 

Marino beletúrt a zsebébe, hogy megkeresse a motor kulcsát, de 
Scarpetta kikapta a kezéből. 

– Add vissza a kulcsomat, amíg szépen kérem! 
Scarpetta ökölbe szorított kezébe rejtette a kulcsot, majd a háta mögé 

tette a kezét. A bejárati ajtó előtt voltak a kis előszobában. 
– Nem ülhetsz fel arra a motorra! Alig tudsz megállni a lábadon. Vagy 

fogj egy taxit, vagy maradj itt éjszakára! Nem hagyom, hogy megöld 
magad vagy valaki mást. Kérlek, hallgass rám! 

– Add ide! – Marino élettelen szemmel meredt Scarpettára, aki nem 
ismert rá erre az óriás emberre. Már idegen volt számára, akihez többé 
semmi köze. Lehet, hogy arra is képes volna, hogy bántsa őt. – Add ide! – 
Marino a nő mögé nyúlt, megragadta a csuklóját, és Scarpettát elöntötte a 
félelem. 

– Marino, engedj el! – Ki akarta szabadítani a karját, de mintha satuba 
lett volna szorítva. – Fájdalmat okozol. 



Marino hátranyúlt, megragadta Scarpetta másik csuklóját is, mire a nő 
félelme jeges rémületté változott, ahogy a férfi odahajolt hozzá, hatalmas 
testével nekiszorítva a falnak. Scarpetta fejében kétségbeesetten cikáztak a 
gondolatok, hogyan állíthatná meg Marinót, mielőtt teljesen elönti agyát a 
vér. 

– Marino, engedj el! Fáj. Gyerünk, üljünk le megint a nappaliban! – 
Próbálta, hogy ne érződjön a hangján, hogy fél, miközben a két karja 
fájdalmasan hátra volt szorítva a háta mögé. Marino erősen 
nekinyomódott. – Marino, hagyd abba! Részeg vagy! Nem tudod, mit 
csinálsz! 

A férfi megcsókolta, megragadta Scarpettát, aki elfordította a fejét, 
megpróbálta eltolni magától Marino kezét, küzdött a férfival, csak 
mondogatta, hogy ne. A motor kulcsa nagy csattanással leesett a földre, 
miközben Marino újra megcsókolta Scarpettát, aki ellenállt, megpróbálta 
jobb belátásra bírni. De a férfi kettészakította a blúzát. Scarpetta hiába 
kiabált, hogy elég volt, hiába próbálta megállítani, miközben Marino 
letépte róla a blúzt. Scarpetta próbálta eltolni Marino kezét, mondogatta 
neki, hogy fájdalmat okoz, de aztán már nem küzdött vele tovább, mert 
látta, hogy nem önmaga. Ez nem Marino. Ez egy idegen, aki megtámadta 
őt a saját házában. Meglátta Marino nadrágjának korcában a fegyvert, 
amikor a férfi térdre bukott, miközben a kezével és a szájával is fájdalmat 
okozott neki. 

– Marino, tényleg ezt akarod? Meg akarsz erőszakolni? Marino! – 
Olyan nyugodtnak tűnt, mint aki nem fél, mintha a hangja valahonnan a 
testén kívülről érkezne. – Marino! Ezt akarod? Meg akarsz erőszakolni? 
Nem akarhatod! Tudom, hogy nem! Hallod? 

A férfi hirtelen leállt. Elengedte Scarpettát. Az hirtelen úgy érezte, hogy 
hideg levegő csapja meg, mert a bőrét összenyálazta Marino, fájt 
mindenhol, mert feldörzsölte Marino borostája és a szorítása. A férfi 
beletemette az arcát a két kezébe, majd előregörnyedt, átölelve Scarpetta 
lábát, és elkezdett sírni, mint egy kisgyerek. Scarpetta kiszedte a pisztolyt 
az övéből. 

– Engedj el! – Megpróbált kiszabadulni. – Engedj el! 
Marino továbbra is térdelve, a kezébe temette az arcát. Scarpetta kivette 

a tárat a fegyverből, majd hátrahúzta a závárt, hogy lássa, nem maradt-e 
töltény benne. Beletette a pisztolyt az ajtó melletti asztal fiókjába, és 
felkapta a motor kulcsát. Elrejtette azt is és a tölténytárat is az 
esernyőtartóba. Felsegítette Marinót, odatámogatta a konyha melletti 
vendégszobába. Az ágy nem volt túl nagy, úgy tűnt, Marino elfoglalja 



minden egyes négyzetcentiméterét, miközben Scarpetta próbálta lefektetni. 
Lehúzta róla a csizmát, és betakarta egy steppelt takaróval. 

– Mindjárt visszajövök – mondta, és égve hagyta a villanyt. 
A vendégfürdőszobában megtöltött egy poharat vízzel, és kirázott négy 

Advil tablettát az üvegből. Felvett magára egy köntöst. Fájt a csuklója, 
mindene sajgott és égett a bőre Marino szája, nyelve és keze nyomán. 
Émelygett. A vécékagyló fölé hajolt, és öklendezni kezdett. Nekidőlt a 
mosdókagylónak, vett néhány mély lélegzetet, majd megnézte vörös arcát 
a tükörben. Magának pontosan olyan idegen volt, mint amilyennek 
Marinót érezte. Hidegvizet fröcskölt az arcába, kimosta a száját, 
megpróbálta lemosni mindenhonnan a testéről Marino érintését. 

Lemosta a könnyeit, majd beletelt néhány percbe, hogy összeszedje 
magát. Visszatért a vendégszobába, ahol Marino horkolva aludt. 

– Marino! Ébredj! Ülj fel! – Felsegítette, párnákat rakott a háta mögé. – 
Tessék, vedd be ezeket, és idd meg az egész pohár vizet! Sok vizet kell 
innod. Reggel pocsékul fogod érezni magad, de ez segít majd egy kicsit. 

Marino megitta a vizet, bevette az Advilt, majd arccal a falnak fordult, 
amikor Scarpetta hozott neki egy újabb pohár vizet. 

– Kapcsold le a villanyt!– mondta a falnak. 
– Azt szeretném, ha ébren maradnál. 
Marino nem válaszolt. 
– Nem kell rám nézned, csak maradj ébren! 
Marino amúgy sem nézett Scarpettára. Bűzlött a whiskytől, a 

cigarettától és az izzadságtól, és ez a szag a nemrégen történtekre 
emlékeztette a nőt, miközben égett a bőre, újra magán érezte Marino kezét. 
Megint elfogta a rosszullét. 

– Ne aggódj! – mondta rekedten Marino. – Eltűnök, és soha többet nem 
fogsz látni. Örökre eltűnök. 

– Nagyon-nagyon részeg vagy, és nem tudod, mit csinálsz – felelte 
Scarpetta. – De azt akarom, hogy emlékezz rá. Elég sokáig ébren kell 
maradnod ahhoz, hogy emlékezz az egészre holnap. Hogy túl tudjunk lépni 
rajta. 

– Nem tudom, mi van velem. Majdnem lelőttem azt a fickót. Annyira le 
akartam lőni! Nem tudom, mi történt velem. 

– Kit lőttél le majdnem? – kérdezte Scarpetta. 
– Ott a kocsmában – motyogta Marino részegen. – Nem tudom, mi van 

velem. 
– Mondd el, mi történt! 
Csend. Marino a falat bámulta, újra mélyeket lélegzett. 



– Kit lőttél le majdnem? – erősködött Scarpetta. 
– Azt állította, hogy úgy küldte valaki. 
– Küldte? 
– Téged fenyegetett. Majdnem lelőttem. Aztán idejöttem, és majdnem 

úgy viselkedtem, mint ő. Ki kéne nyírnom magam. 
– Nem fogod kinyírni magad. 
– Pedig azt kéne. 
– Az még annál is rosszabb lenne, mint amit az előbb csináltál. Érted? 
Marino nem válaszolt. Nem is nézett Scarpettára. 
– Ha megölöd magad, nem foglak sajnálni, és nem is fogok neked 

megbocsátani – mondta Scarpetta. – Az öngyilkosság önző dolog, és 
egyikünk sem bocsátana meg érte. 

– Nem vagyok elég jó neked. Soha nem is leszek. Gyerünk, mondd ki, 
legyen már végre vége egyszer s mindenkorra! – Marino úgy beszélt, 
mintha rongyokkal lenne kitömve a szája. 

Megszólalt az éjjeliszekrényen a telefon, Scarpetta felvette. 
– Én vagyok – hangzott fel Benton hangja. – Láttad, amit küldtem? 

Hogy vagy? 
– Igen. És te? 
– Kay, jól vagy? 
– Igen, és te? 
– Jézusom, van ott valaki? – kérdezte gyanakodva Benton. 
– Minden rendben. 
– Kay, van ott valaki? 
– Majd holnap beszélünk. Úgy döntöttem, itthon maradok, egy kicsit 

dolgozgatok a kertben, megkérem Bullt, hogy jöjjön át, és segítsen. 
– Biztos? Biztos, hogy minden rendben lesz vele? 
– Most már igen – felelte Scarpetta. 

 
 
Hajnali négy  
Hilton Head 
 
 
Az odacsapódó hullámok fehér habbal borították be a partot, mintha a 
szárazföldet lenyelni akaró tenger szája tajtékot hányna. 

Will Rambo csendesen állt a falépcsőn, majd végigsétált a deszkázott 
parti sétányon, és átmászott a lezárt kapun. Az olasz villákat utánzó 
stukkódíszes ház tele volt kéményekkel meg boltívekkel, és piros, 



mediterrán kúpos cserepekkel kirakott teteje volt. Hátul rézlámpák 
világítottak. Egy kőasztalon piszkos hamutartók és poharak sokasága 
hevert, és nem sokkal ezelőtt a nő autójának a kulcsa is. Azóta a pótkulcsot 
használta, de nem sokszor vitte el a kocsit. Legtöbbször nem ment sehova, 
és Will csendben figyelte, ahogy ide-oda járkál a házban, miközben a 
legyezőpálmák és a fenyőfák lengedeznek a szélben. 

A fák úgy lengedeztek, mint valami varázspálcák, amelyek bűbájt 
bocsátanak Rómára. Virágszirmok lebegtek végig a Via D’Monte Tarpeón, 
fújta őket a szél, mint a hópihéket. A vérvörös pipacs és a lila akác benőtte 
az ódon téglafalakat, amitől hatalmas sebekre hasonlítottak. 

Galambok totyogtak a lépcsőkön, és a romok között néhány nő műanyag 
tányérból Whiskasszal és tojással etette az elvadult macskákat. 

Kellemes nap volt, kiváló egy sétára. Nem volt túl sok turista, és a lány 
kissé be volt csípve, boldogan, minden ellenkezés nélkül elment vele. Tudta, 
hogy így lesz. 

– Szeretném, ha találkoznál az apámmal! – mondta neki, ahogy ott ültek 
a falon, és nézték a kóbor macskákat. 

A lány többször is megjegyezte, milyen szánalomra méltók ezek a kóbor 
állatok, éheznek és betegek, hogy valakinek meg kellene mentenie őket. 

– Ezek nem kóbor macskák, hanem vadmacskák. Nagy különbség. Ezek 
itt akarnak lenni, és talán szét is tépnének, ha megpróbálnád megmenteni 
őket. Ezek nem kidobott állatok, amik nem várhatnak semmit az élettől, 
amik csak a szemétben guberálnak, és elrejtőznek a házak között, míg 
valaki el nem fogja és el nem altatja őket. 

– Miért altatná el őket valaki? – kérdezte a lány. 
– Pedig ezt teszik. Ez történik velük, miután kidobják őket a biztos 

menedékükből, és egy nem biztonságos helyen kötnek ki, ahol elütik őket az 
autók, üldözik őket a kutyák, és állandó veszélynek és sebesüléseknek 
vannak kitéve. Nézz rájuk! Egyedül járnak, és senki nem mer a közelükbe 
menni, hacsak ők meg nem engedik. Pontosan itt akarnak lenni, itt, a 
romok között. 

– Milyen furcsa vagy – mondta a lány, és gyengéden oldalba bökte. – 
Akkor is erre gondoltam, amikor találkoztunk, de aranyos is vagy. 

– Gyere! – mondta Will, és felsegítette a lányt. 
– Nagyon melegem van – panaszkodott, mert Will a hosszú, fekete 

kabátot adta rá, és feltetetett vele egy kalapot meg a napszemüvegét is, bár 
nem volt hideg, és a nap sem sütött annyira. 

– Híres vagy, és az emberek bámulni fognak – emlékeztette a lányt. 
– Meg kell keresnem a barátnőimet, mielőtt azt hiszik, hogy elraboltak. 



– Ugyan már! Látnod kell a lakást. Nagyon szép. Odamegyünk kocsival, 
mert látom, hogy fáradt vagy, aztán onnan felhívhatod a barátnőidet, és 
elhívhatod őket is, ha akarod. Van finom borom meg mindenféle sajtom. 

Aztán sötétség, mintha kialudt volna minden fény Will fejében, és arra 
ébredt, hogy csillogó, diribdarabra tört jelenetek maradtak csak, mint az 
ólomüveg ablakcserepek, amelyek valaha egy történetet, vagy akár az 
igazságot magát mesélték el. 

A ház északi oldalán lévő lépcsőket már régen nem söpörték le, és a 
mosókonyhába vezető ajtót sem nyitották ki, mióta a házvezetőnő utoljára 
itt járt, és annak már két hónapja is volt. A lépcső másik végén 
hibiszkuszbokrok álltak, mögöttük pedig egy üvegablakon keresztül jól 
látható volt a riasztórendszer kapcsolótáblája a vörös fényekkel. Will 
kinyitotta a szerszámosládáját, és kivett egy karbidvégű üvegvágót. 
Kivágta az üveget, és a homokos földre tette a bokrok mögé. Ekkor a kutya 
elkezdett ugatni a vackán, és Will kissé habozott, de nyugodt maradt. 
Benyúlt a résen, és felemelte a reteszt, majd kinyitotta az ajtót. A riasztó 
elkezdett sípolni, ő pedig begépelte a számokat, hogy elhallgattassa. 

Bent volt a házban, amit hónapok óta figyelt. Már korábban elképzelte 
ezt az egészet, hogy ilyen könnyedén megy majd, és most egy kis 
csalódottságot érzett. Leguggolt, és végigfuttatta homokos ujjait a 
drótkosáron, majd elkezdett suttogni a basset houndnak: 

– Minden rendben. Minden rendben lesz. 
A kutya elhallgatott, és Will hagyta, hogy megnyalja a kézfejét ott, ahol 

nem volt rajta ragasztó és különleges homok. 
– Jó kutya – mondta. – Ne aggódj! 
Homokos lábbal végigment a mosókonyhától odáig, ahonnan a film 

hangja hallatszott, a nagyszobáig. Amikor a nő elszívott egy cigarettát 
odakinn, mindig tárva-nyitva hagyta az ajtót, miközben ült a lépcsőn, és 
bámulta az üres medencét, ami tátongó torokként ásított a kertben. A 
cigarettafüst beszűrődött a házba, ahogy a nő csak ült ott dohányozva, a 
medencét bámulva. A füst beleivódott mindenbe, amit elért, áporodott lett 
tőle a levegő, szürke, fakó lett minden, olyan, amilyen a nő aurája is volt. 
Beteg, halál közeli aura. 

A falakat és a plafont okkersárgára festették, földszínűre, a kövezet 
pedig a tenger színét viselte. Minden ajtó boltíves volt, és hatalmas 
cserepekben száraz akantuszfű kókadozott, mert a nő nem locsolta 
rendesen. 

A padlón rengeteg sötét hajszál hevert. Hajszál, fanszőr, mert amikor a 
nő fel-alá járkált, néha meztelenül, tépdeste a haját és a szőrzetét. Most a 



kanapén aludt, háttal Willnek, a feje tetején lévő kopasz folt úgy világított, 
mint a telihold. 

A férfi meztelen, homokos lába nem csapott zajt. A film pergett. 
Michael Douglas és Glenn Close éppen bort iszogattak a 
Pillangókisasszony egyik áriájának hangjaira, ami a hifiből áradt. Will 
megállt a boltívben, és nézte a Végzetes vonzerő jeleneteit. Jól ismerte a 
filmet, már nagyon sokszor látta, nézte a nővel együtt az ablakon keresztül 
anélkül, hogy az tudott volna róla. Már kívülről tudta a párbeszédeket, 
előre hallotta a fejében, mielőtt a szereplők kimondták volna, Michael 
Douglas nemsokára elmegy, Glenn Close pedig dühös lesz, és széttépi a 
férfi ingét. 

Széttépi, szétszakítja, kétségbeesetten próbál hozzáférni ahhoz, ami 
alatta van. Olyan sok vér borította a kezét, hogy nem látszott alatta a bőre, 
mikor megpróbálta visszagyömöszölni Roger beleit a hasüregébe, a szél és 
a homok beterítette mindkettejüket, alig látták és hallották egymást. 

A nő aludt a kanapén, teljesen részeg volt, és be volt gyógyszerezve, 
úgyhogy nem hallotta, hogy Will bejött. Nem érezte a jelenlétét, azt sem, 
hogy mellette áll, és arra vár, hogy elvihesse. Megköszöni majd neki. 

– Will! Segíts! Kérlek, segíts! Ó, istenem, segíts! – Roger csak sikítozott. 
– Annyira fáj! Kérlek, ne hagyd, hogy meghaljak! 

– Nem fogsz meghalni! – A karjában tartotta. – Itt vagyok! Itt vagyok! 
Itt vagyok melletted! 

– Nem bírom tovább! 
– A Jóisten sohase mér ránk többet, mint amennyit el tudunk viselni. – 

Az apja szokta ezt mondani, Will még kisfiú volt, amikor először hallotta. 
– Ez nem igaz. 
– Mi nem igaz? – kérdezte tőle az apja Rómában, miközben bort 

iszogattak az étkezőben, és Will az antik kőasztal lábát szorongatta. 
– Beterítette az arcomat és a két kezemet, megízleltem, megízleltem 

Rogert, hátha életben tudom tartani, mert megígértem neki, hogy életben 
tartom. 

– Menjünk ki valahova! Igyunk egy kávét! 
Will elfordította a falon lévő gombot, felhangosította a hangerőt, amíg 

már szinte üvöltött. Ekkor a nő felült, és sikított, Will alig hallotta a 
sikítását a film hangjától. Közelebb hajolt hozzá, rátette egyik homokos 
ujját az ajkára, megrázta a fejét, lassan, hogy lecsendesítse. Teletöltötte a 
nő poharát vodkával, átnyújtotta neki, és intett a fejével, hogy igya meg. 
Lepakolta a szerszámosládát, a zseblámpát és a fényképezőgépet a 
szőnyegre, majd a nő mellé ült a kanapéra, és mélyen belenézett a nő 



véreres, fátyolos, rettegő szemébe. Nem voltak szempillái, mert már 
mindet kihúzogatta. A nő nem próbált felállni, elmenekülni. Will még 
egyszer bólintott felé, hogy igya meg a vodkát, és a nő meg is tette. Már 
elfogadta, ami történni fog. Meg fogja köszönni. 

A film hangja megremegtette a házat, és a nő ajka azt formálta: 
– Kérem, ne bántson! 
Valaha nagyon szép lehetett. 
– Csitt. – Will megrázta a fejét, újra lecsitította homokos ujjával, 

megérintette az ajkát, erősen a fogainak szorítva. Homokos ujjaival 
kinyitotta a szerszámosládát, amiben több üveg ragasztó, ragasztóoldó és 
egy zacskó homok sorakozott, és ott volt a fekete nyelű, tizenöt centis 
pengéjű, kétélű ingafűrész és több hobbikés. 

Aztán megszólalt a hang a fejében. Roger hangja, ahogy sír, sikoltozik, 
vér bugyog a szájából. Csak éppen már nem Roger sír, hanem a nő 
könyörög a véres szájával. 

– Kérem, ne bántson! 
Amikor Glenn Close azt mondta Michael Douglasnek, hogy 

szeretkezzenek, a hang megrezegtette a nagyszobát. 
A nő pánikba esett, zokogott, úgy remegett, mintha rohama lett volna. 

Will felhúzta a lábát a kanapéra, törökülésben ült rajta. A nő bámulni 
kezdte a férfi homokkal borított tenyerét és csupasz talpát, szétroncsolt 
lábfejét és a szerszámosládát, a fényképezőgépet a földön. Ráébredt az 
elkerülhetetlen végre, látszott felpuffadt, meggyötört arcán. Will 
észrevette, hogy milyen ápolatlanok a nő körmei, és elfogta ugyanaz az 
érzés, ami akkor szokta, amikor lélekben átölelte az embereket, azokat, 
akik elviselhetetlen szenvedéseken mentek keresztül, ő pedig 
megszabadítja őket a fájdalomtól. 

A csontjaiban érezte a mély hangok rezgését. 
A nő sebes, véres ajka megmozdult. 
– Kérem, ne bántson, kérem, ne! – És csak zokogott, folyt az orra, 

lenyalta a vért a szájáról. – Mit akar? Pénzt? Kérem, ne bántson! – Azok a 
véres ajkak egyfolytában mozogtak. 

Will levette az ingét és khakinadrágját, szépen összehajtogatta és letette 
a kisasztalra. Levette az alsóneműjét is, a többi ruha tetejére helyezte. 
Érezte az erőt. Úgy szurkálta az elméjét, mint egy elektromos sokk. Erősen 
megragadta a nőt a csuklójánál fogva. 



Tizenegyedik fejezet 
 
 
Hajnal. Lehet, hogy nemsokára elered az eső.  
Rose kibámult a sarki lakás ablakán. Az óceán gyengéden csapdosta a 
védőgátat a Murray Boulevard-nál. Az épület mellett – amely valaha 
kiváló hotel volt – állt Charleston néhány legdrágább háza, azok a 
hatalmas, óceánra néző házak, amelyeket már lefotózott, és a képeket egy 
albumba rendezte, amit időről időre előszedett. Alig hitte el, ami történt. 
Álomban és egyben rémálomban élt. 

Amikor Charlestonba költözött, egyetlen kívánsága az volt, hogy a 
vízhez közel lakhasson. „Eléggé közel, hogy tudni lehessen, ott van” – 
fogalmazta meg. 

– Gyanítom, ez lesz az utolsó alkalom, hogy követlek valahova – 
mondta Scarpettának. – Az én koromban már nem kell kert, hogy bajlódjon 
vele az ember, és mindig is a víz mellett szerettem volna lakni, de nem egy 
mocsár mellett, aminek záptojásszaga van, hanem az óceán mellett. De jó 
lenne, ha olyan közel lenne az óceán, hogy lesétálhassak oda! 

Nagyon sok időt töltöttek el a keresgéléssel, végül Rose az Ashley 
Riveren kötött ki, egy lepusztult lakásban, amit Scarpetta, Lucy és Marino 
felújított. Rose-nak nem került egy centjébe sem. Scarpetta fizetésemelést 
adott neki, különben Rose nem engedhette volna meg magának, hogy itt 
béreljen lakást, de erről soha nem beszéltek. Scarpetta csak annyit 
mondott, hogy Charleston drága város, összehasonlítva azokkal a 
helyekkel, ahol eddig éltek, de még ha nem így volna, Rose akkor is 
megérdemelné a fizetésemelést. 

Rose készített egy kávét, megnézte a híradót, és várta Marino hívását. 
Eltelt egy újabb óra, már nem tudta elképzelni, hogy hol lehet a férfi. 
Újabb óra múlt el, de semmi, és Rose-ban egyre jobban nőtt a csalódottság. 
Hagyott egy csomó üzenetet ma reggel, hogy nem tud ma bemenni, és 
hogy Marino be tudna- e ugrani hozzá, segíteni arrébb tolni a kanapét? És 
különben is, beszélnie kell vele. Megígérte Scarpettának, hogy megteszi. 
Most pont ugyanúgy megfelel, mint bármikor máskor. Majdnem tíz óra 
volt. Újra felhívta Marino mobilját, de azonnal bekapcsolt a hangposta. 
Kinézett a nyitott ablakon, a védőgáton túlról érkező hűvös levegő csapta 
meg. A víz fodrozódott, szeszélyes volt, olyan volt a színe, mint az ónnak. 



Tudta, hogy nem volna szabad erőlködnie, de türelmetlen volt, eléggé 
bosszús ahhoz, hogy saját maga tolja arrébb a kanapét. Köhögött, 
miközben fontolóra vette, könnyelműen megtegye-e azt, amit nem olyan 
régen még könnyedén megcsinált volna. Fáradtan leült, és elgondolkodott 
a múlt éjszakán, amikor beszélgettek, egymás kezét fogták és 
megcsókolták egymást ezen a kanapén. Olyan dolgokat érzett, amiről azt 
hitte, hogy már soha nem fogja érezni, és közben végig arra gondolt, 
meddig tarthat. Nem adhatja fel, de nem is tarthat sokáig. Elöntötte a 
szomorúság, olyan erősen, hogy semmi értelme nem volt a mélyére látni. 

Megcsörrent a telefon. Lucy volt az. 
– Hogy ment? – kérdezte Rose. 
– Nate üdvözletét küldi. 
– Engem inkább az érdekel, hogy mit mondott rólad. 
– Semmi újat. 
– Akkor az nagyon jó hír. – Rose közben odasétált a konyhapulthoz, és 

felvette a televízió távirányítóját. Vett egy mély lélegzetet. – Úgy volt, 
hogy Marino átjön, hogy arrébb tegye a kanapémat, de ahogy lenni 
szokott... 

Csend, majd megszólalt Lucy. 
– Ez az egyik, amiért hívtalak. Beugrottam Kay nénihez, hogy 

elmondjam, mi volt Nate-tel. Nem is tudott róla, hogy elmentem. Mindig 
csak utána szoktam beszámolni neki, hogy ne aggódjon annyira. Marino 
motorja ott parkolt a háznál. 

– Várt téged? 
– Nem. 
– Mikor volt ez? 
– Nyolc körül. 
– Az lehetetlen! – mondta Rose. – Marino még kómában szokott lenni 

nyolckor. Legalábbis mostanában. 
– Elmentem a Starbucksba, aztán vissza Scarpetta házához körülbelül 

kilenckor, és mit gondolsz, kit láttam közben? Azt a szörnyű barátnőjét, 
egy BMW-ben ült. 

– Biztos vagy benne, hogy ő volt az? 
– Akarod a kocsi rendszámát? Vagy a nő születési adatait? Esetleg a 

bankszámlájának az adatait? Különben nincs rajta sok pénz. Nagyon úgy 
néz ki, hogy a nyakára hágott majdnem az összes pénzének. És a gazdag 
apjától sem kapott semmit. Az azért árulkodó, hogy apuci nem hagyott rá 
semmit. De érkezik néha egy-egy összeg, amit nem értek, és mindig olyan 
gyorsan elkölti, hogy meg sem melegszik. 



– Ez nem jó hír. Nem látott meg, amikor a Starbucksból jöttél 
visszafelé? 

– A Ferrarival voltam. Tehát, hacsak nem vak, amellett, hogy egy ócska 
repedtsarkú... Bocs. 

– Nem kell bocsánatot kérned. Tudom, mi a repedtsarkú, és ez a nő 
tényleg olyan. Marinónak valahogy különleges érzéke van hozzá, hogy 
ilyenekbe botoljék. 

– Nem tetszik a hangod. Mintha levegő után kapkodnál – jegyezte meg 
Lucy. – Mi lenne, ha később felugranék, és arrébb tolnám azt a kanapét? 

– Itt várlak – felelte Rose, és köhögve letette a kagylót. 
Még éppen időben kapcsolta be a tévét ahhoz, hogy elkapja Drew 

Martin egyik gyors, elérhetetlen szerváját. A labda a túloldalon felverte a 
vörös salakot, az ellenfél meg sem próbált rámozdulni. A CNN bejátszott 
egy összeállítást a tavalyi Roland Garrosról és a Drew-ról szóló hírekről. 
Képeket mutattak a teniszjátékáról, az életéről és a haláláról. Újra és újra. 
Újabb képek. Róma. Az ókori város képei, majd annak a bizonyos építési 
területnek a sárga szalaggal elkerített része, körülötte a rendőrautókkal. 
Villogtak a fények. 

– Mit lehet jelenleg tudni? Van valami újabb fejlemény? 
– A római hivatalos szervek továbbra sem nyilatkoznak. Úgy tűnik, 

egyelőre nincs sem gyanúsított, sem bármiféle nyom, amin el lehetne 
indulni, és ezt a szörnyű bűntettet továbbra is homály fedi. Az emberek azt 
kérdik, hogy miért. Látható, hogy sokan virágokat helyeztek el az 
építkezés szélén, ahol a holttestet megtalálták. 

Jöttek az újabb képek. Rose megpróbált nem odanézni. Már olyan 
sokszor látta, de szinte megigézték a képsorok. 

Drew ahogy egy fonákot üt. Ahogy közelebb fut a hálóhoz, és olyan 
erősen üti vissza a magas labdát, hogy felpattanva nekicsapódik a 
tribünnek. A tömeg felugrik, és vadul éljenez. 

Drew csinos arca dr. Self műsorában. Gyorsan beszél, egyik témáról a 
másikra ugrál, izgatott, mert éppen most nyerte meg a U.S. Opent, és a 
tenisz Tiger Woodsának nevezik. Dr. Self olyan kérdéseket tesz fel, 
amilyeneket nem kellene. 

– Maga még szűz, Drew? 
Az nevet, elvörösödik, a tenyerébe temeti az arcát. 
– Ugyan már! – mosolyog dr. Self, olyan átkozottul önmagát adva. – 

Pontosan erről beszélek – mondja a közönségének. – Szégyenkezés. Miért 
szégyenkezünk, ha a szexről van szó? 



– Tízéves koromban vesztettem el a szüzességemet – felelte Drew. – A 
bátyám biciklije vette el. 

A nézőközönség teljesen extázisba esett. 
– És Drew Martin a legszebb korban, tizenhat évesen halott – mondja a 

tudósító. 
Rose-nak nagy nehezen sikerült áttolnia a kanapét a nappalin, és egy 

nagy taszítással nekilökte a falnak. Leült rá, és elkezdett sírni. Aztán 
felállt, fel-alá járkált, könnyezett, és azt nyögdécselte, hogy a halál milyen 
rossz, hogy az erőszak elviselhetetlen, és hogy mennyire gyűlöli. Kinn a 
fürdőszobában elővett egy gyógyszeres üvegcsét, majd kiment a konyhába, 
öntött magának egy pohár bort. Bevett egy tablettát, a borral lenyelte, majd 
alig egy pillanattal később elkezdett köhögni, alig kapott levegőt. Aztán 
bevett még egy gyógyszert. Megszólalt a telefon, és Rose bizonytalanul 
nyúlt a kagylóért, le is ejtette, alig tudta felvenni. 

– Halló! 
– Rose! – szólt bele Scarpetta. 
– Nem kellene híreket néznem. 
– Sírsz? 
Rose-zal forgott a szoba. Kettőt látott mindenből. 
– Csak az influenza. 
– Átmegyek – mondta Scarpetta. 

 
 
Marino az ülés hátának támasztotta a fejét, a szemét eltakarta a sötét 
szemüveg, hatalmas lapátkeze az ölében nyugodott. 

Ugyanabban a ruhában volt, mint tegnap éjjel, és meg is látszott rajta. 
Az arca vöröses árnyalatot öltött, és olyan állott szag lengte körül, mint 
azokat a részegeket, akik már jó ideje nem mosdottak. A külseje és a szaga 
olyan emlékeket ébresztett Scarpettában, amit még leírni is szörnyű, és 
még most is érezte kisebesedett bőrét, fájó testét, amit Marinónak soha 
nem lett volna szabad megérintenie. Scarpetta selyembe és pamutba volt 
öltözve, mert ezek az anyagok gyengédek voltak a bőréhez. A blúzát 
teljesen felgombolta, a kosztümkabátja cipzárja is egészen fel volt húzva, 
hogy elrejtse sérüléseit. És a megaláztatását. Marino közelében erőtlennek 
és meztelennek érezte magát. 

Szörnyűséges csendben autóztak. A kocsi fokhagymától és erős sajtok 
szagától bűzlött, Marino felől le volt tekerve az ablak. 

– A fény bántja a szememet. Kifolyik a napfénytől a szemem – jegyezte 
meg a férfi. 



Már többször mondta ezt, válaszul a ki nem mondott kérdésre, hogy 
miért nem néz Scarpettára, vagy miért nem veszi le a sötét szemüveget, 
annak ellenére, hogy be volt borulva, és esett az eső. Amikor Scarpetta 
kávét és pirítóst készített, alig egy órával ezelőtt, és odavitte neki az ágyba, 
Marino felnyögött, miközben felült az ágyban, és fogta a fejét. 

Nem túl meggyőzően azt kérdezte: 
– Hol vagyok? 
– Nagyon berúgtál a múlt éjjel. – Scarpetta letette a kávét és a pirítóst az 

éjjeliszekrényre. – Emlékszel rá? 
– Ha eszem valamit, biztosan azonnal kihányom. 
– Emlékszel az elmúlt éjszakára? 
Marino azt felelte, hogy nem emlékszik semmire onnantól kezdve, hogy 

Scarpettához motorozott. De a viselkedéséből látszott, hogy igenis 
emlékszik mindenre. Továbbra is panaszkodott, hogy rosszul érzi magát. 

– Bárcsak ne hoztál volna ételt! Nem tett jót, hogy éreztem az illatát. 
– Sajnálom. Rose influenzás. 
Leparkoltak a Rose háza melletti parkolóban. 
– Az biztos, hogy nem akarom elkapni tőle! – közölte Marino. 
– Akkor maradj a kocsiban! 
– Tudni szeretném, hogy mit csináltál a fegyveremmel! – Már ezt is 

mondta többször. 
– Már mondtam neked, hogy jó helyen van. 
Kiszálltak. A hátsó ülésen volt egy doboz, tele letakart edényekkel. 

Scarpetta egész éjjel fent volt, és főzött. Olyan sok tagliolinit 
fontinaszósszal, bolognai lasagnét és zöldséglevest, hogy abból akár húsz 
ember is jóllakott volna. 

– Tegnap éjjel nem voltál olyan állapotban, hogy nálad maradhasson a 
megtöltött fegyver – tette hozzá Scarpetta. 

– Tudni akarom, hogy hol van! Mit csináltál vele? 
Marino kissé Scarpetta előtt lépdelt, és nem vette a fáradságot, hogy 

akár csak megkérdezze, ne vigye-e a dobozt. 
– Megint elmondom. Elvettem tőled tegnap este. És a motorod kulcsát 

is. Emlékszel, amikor elvettem tőled, mert mindenáron motorral akartál 
hazamenni, mikor pedig alig álltál a lábadon? 

– Az a bourbon, amit otthon tartasz – mondta Marino, miközben a 
fehérre meszelt épület felé tartottak az esőben –, a Booker’s. – Mintha 
Scarpetta hibája lett volna. – Én nem engedhetek meg magamnak ilyen jó 
bourbont. Olyan finoman csúszik le az ember torkán, hogy elfelejti, hogy 
több, mint ötvenfokos. 



– Tehát én vagyok a hibás. 
– Nem tudom, miért tartasz ilyen erős italt a házban. 
– Mert kaptam tőled szilveszterkor. 
– Mintha valaki egy vasalóval fejbecsapott volna – mondta Marino, 

miközben felmentek a lépcsőn, és a portás beengedte őket. 
– Jó reggelt, Ed – köszönt Scarpetta, és közben felfigyelt arra, hogy az 

előcsarnok melletti irodából kiszűrődik a tévé hangja. Hallotta, hogy éppen 
Drew-ról szól a tudósítás, a gyilkosságról. 

Ed az irodája felé pillantott, megcsóválta a fejét, és azt mondta: 
– Szörnyű, nagyon szörnyű. Olyan kedves lány volt, igazán kedves! 

Láttam, nem sokkal azelőtt, hogy megölték. Mindig adott húsz dollár 
borravalót, akárhányszor átjött azon az ajtón. Szörnyű! Ilyen kedves lányt! 
Teljesen normálisan viselkedett. 

– Itt szállt meg? – kérdezte Scarpetta. – Azt hittem, hogy mindig a 
Charleston Palace Hotelba ment. Legalábbis ezt mondták a hírekben, hogy 
oda megy, akárhányszor errefelé látogat. 

– A teniszedzőjének van itt egy lakása – felelte Ed. – Szinte soha sincs 
itt, de van neki – mondta. 

Scarpetta csodálkozott azon, hogy nem tudott róla. De most nem a 
kérdezősködésnek volt itt az ideje. Nagyon aggódott Rose miatt. Ed 
megnyomta a lift gombját, aztán Rose emeletének a gombját is. 

Becsukódott az ajtó. Marino sötét lencsés szemüvegével egyenesen 
előre bámult. 

– Azt hiszem, migrénem van – közölte. – Van valamid rá? 
– Már bevettél nyolc milligramm ibuprofent. Legalább öt óra hosszáig 

nem vehetsz be semmit. 
– Az nem segít a migrénen. Bárcsak ne lett volna az a pia a házadban! 

Mintha valaki beadott volna nekem valamit, mintha begyógyszereztek 
volna. 

– Az egyetlen, aki beadott neked valamit, az te magad vagy. 
– El sem hiszem, hogy képes voltál elhívni Bullt. És ha veszélyes az az 

alak? 
Scarpetta hitetlenkedve hallgatta, hogy Marino képes ezt mondani azok 

után, ami tegnap éjjel történt. 
– Nagyon remélem, legközelebb nem kéred meg, hogy segítsen az 

irodában is – mondta Marino. – Mi a fenét tud? Csak útban van! 
– Most nem tudok ezzel foglalkozni. Csak Rose-zal. És talán itt lenne az 

ideje annak, hogy valaki mással is törődj magadon kívül. – Lassan gyűlni 



kezdett benne a méreg. Scarpetta sietve végigsétált az öreg, gipszvakolatú 
falak mentén, végig a kopott, kék szőnyegen. 

Megnyomta Rose lakásának a csengőjét. Semmi válasz. Semmiféle 
hang nem szűrődött ki a lakásból, kivéve a tévéét. Scarpetta letette a 
dobozt a padlóra, és újra megnyomta a csengőt. Aztán újra. Hívta Rose 
mobilját, aztán a vonalasat is. Hallotta mindkettőt kicsengeni bent. De 
mindkettő hangpostára kapcsolt. 

– Rose! – Scarpetta elkezdte verni az ajtót. – Rose! 
Csak a tévé hallatszott. Semmi más. 
– Szereznünk kell egy kulcsot – mondta Marinónak. – Ednek van a 

lakáshoz kulcsa. Rose! 
– A fenébe! – Marino berúgta az ajtót, olyan erővel, ahogy csak tudta. 

Faforgács repült szanaszét, és elpattant a védőlánc. A réz láncszemek 
csilingelve estek a földre, miközben felpattant az ajtó, és nekivágódott a 
falnak. 

Bent Rose a kanapén feküdt, mozdulatlanul, csukott szemmel, az arca 
hamuszürke volt, hosszú, fehér haja az arcába lógott. 

– Hívd azonnal a mentőket! – kiáltotta Scarpetta, és párnákat 
gyömöszölt Rose háta mögé, hogy kissé megemelje. Marino közben 
telefonált a mentőknek. 

Scarpetta megnézte Rose pulzusát. Hatvanegy. 
– Már úton vannak – mondta Marino. 
– Menj le a kocsihoz! A mentőláda ott van a csomagtartóban. 
Marino kirohant a lakásból, Scarpetta pedig megpillantott egy 

borospalackot és egy gyógyszeres üveget a földön, félig elrejtve a kanapé 
lelógó takarója alatt. Megdöbbent, hogy Rose Roxicodone-t szed, aminek 
oxycodone hidroklorid a hatóanyaga. Ez voltaképpen fájdalomcsillapító 
ópiumszármazék, ami közismerten könnyen függőséget okozhat. A száz 
tablettáról szóló vényt tíz nappal korábban állították ki. Scarpetta 
lecsavarta az üveg tetejét, és megszámolta a tizenöt milligrammos zöld 
tablettákat. Tizenhét volt benne. 

– Rose! – Scarpetta megrázta a nőt, aki nagyon meleg volt, és izzadt. – 
Rose! Ébredj! Hallasz engem? Rose! 

Scarpetta kisietett a fürdőszobába, és egy vizes mosdókesztyűvel tért 
vissza, ami Rose homlokára tett, majd megfogta a kezét, beszélt hozzá, 
megpróbálta magához téríteni. Aztán Marino is visszajött. 
Kétségbeesettnek és ijedtnek tűnt, amikor átadta Scarpettának a 
mentőfelszerelés. 



– Odébb tolta a kanapét. Nekem kellett volna megcsinálnom – mondta, 
és fekete szemüvegével egyre csak a kanapét bámulta. 

Rose összerezzent, amikor a távolban megszólalt a sziréna. Scarpetta 
fogta a vérnyomásmérő mandzsettáját és a sztetoszkópot. 

– Megígértem, hogy átjövök, és odébb tolom – mondta Marino. – 
Egyedül mozgatta meg. Korábban ott volt. – A fekete szemüveg az ablak 
melletti üres helyre szegeződött. 

Scarpetta felgyűrte Rose ruhájának az ujját, a sztetoszkópot a nő karjára 
helyezte, feltette a mandzsettát a könyökhajlat fölé, és kissé meghúzta. 

Ekkorra már nagyon hangos lett a szirénázás. 
Scarpetta közben levegőt pumpált a ballonba, felfújta a mandzsettát, 

majd kinyitotta a szelepet, hogy szép lassan kiengedje a levegőt, miközben 
hallgatta, ahogy a vér dübörög az artériában. A levegő halk szisszenéssel 
távozott, miközben a mandzsetta leeresztett. 

A sziréna elhallgatott. Megérkezett a mentő. 
A szisztolés vérnyomás nyolcvanhat. A diasztolés ötvennyolc. Rátette a 

sztetoszkóp fejét Rose mellkasára. Felületes volt a lélegzése, és alacsony a 
vérnyomása. 

Rose összerezzent, megmozdította a fejét. 
– Rose! – szólt Scarpetta hangosan. – Hallasz engem? 
Rose-nak megrebbentek a szempillái, majd kinyitotta a szemét. 
– Megmérem a lázad. – Betett egy digitális lázmérőt Rose nyelve alá, és 

néhány másodperc múlva már pittyegett is. Rose hőmérséklete 37,2 volt. 
Scarpetta felemelte a gyógyszeres üveget. – Hányat vettél be? Mennyi bort 
ittál? 

– Csak influenzás vagyok. 
– Egyedül toltad odébb a kanapét? – kérdezte Marino, mintha számított 

volna. 
Rose bólintott. 
– Kicsit túlzásba vittem. Ennyi az egész. 
Gyors léptek hallatszottak, majd becsörtettek a mentősök a hordággyal 

az előszobába. 
– Ne – tiltakozott Rose. – Küldd el őket! 
Két mentős jelent meg az ajtóban, és betolták a hordágyat is. A tetején 

egy defibrillátor és egyéb műszerek voltak. 
Rose megrázta a fejét. 
– Nem kell! Jól vagyok. Nem megyek kórházba! 
Ed jelent meg az ajtóban, aggódva kukkantott be. 



– Mi a baj, asszonyom? – Az egyik mentős, egy szőke, fakókék szemű 
fickó odalépett a kanapéhoz, és közelebbről is megvizsgálta Rose-t. Aztán 
Scarpettára nézett. 

– Ne! – Rose hajthatatlan volt, elhessegette őket. – Komolyan mondom! 
Kérem, menjenek el! Csak elájultam. Ennyi az egész. 

– Nem ennyi – mondta neki Marino, de fekete napszemüvege a szőke 
mentősre bámult. – Be kellett törnöm azt az átkozott ajtót. 

– És jobban teszed, ha megjavítod, mielőtt elmész – mormolta Rose. 
Scarpetta bemutatkozott. Elmagyarázta, hogy Rose valószínűleg 

alkoholt ivott az oxycodone-ra, és hogy eszméletlen volt, amikor ideértek. 
– Asszonyom! – A szőke mentős közelebb hajolt Rose-hoz. – Mennyi 

alkoholt ivott, mennyi gyógyszert szedett be, és mikor? 
– Eggyel többet, mint szoktam. Három tablettát. És csak egy kis bort 

ittam. Fél pohárral. 
– Asszonyom, nagyon fontos lenne, hogy őszintén válaszoljon. 
Scarpetta átnyújtotta a férfinak a gyógyszeres üveget, és így szólt Rose-

hoz: 
– Egy tabletta négy-hat óránként. Te kettővel többet vettél be. És amúgy 

is nagy dózisban szeded. Azt akarom, hogy menj be a kórházba, csak hogy 
megbizonyosodjunk felőle, minden rendben van. 

– Nem. 
– Összetörted, elrágtad vagy egészben nyelted le őket? – kérdezte 

Scarpetta, mert ha a tablettákat összetörik, akkor sokkal gyorsabban 
feloldódnak, és az oxycodone is gyorsabban felszívódik. 

– Egészben nyeltem le őket, ahogy mindig szoktam. Rettenetesen fájt a 
térdem. – Marinóra nézett. – Nem kellett volna hozzányúlnom ahhoz a 
kanapéhoz. 

– Ha nem mész el ezekkel a kedves mentősökkel, akkor én viszlek be – 
mondta Scarpetta, és közben érezte, hogy a szőke mentős bámulja. 

– Nem! – Rose makacsul nemet intett a fejével. 
Marino figyelte, ahogy a szőke mentős bámulja Scarpettát. De most 

nem húzódott hozzá közelebb védőn, ahogy régebben tette volna. Scarpetta 
nem tette fel a legnyilvánvalóbb kérdést – hogy Rose miért szed 
Roxicodone-t. 

– Nem megyek kórházba! – jelentette ki Rose. – Nem megyek! 
Komolyan mondom. 

– Úgy tűnik, nem lesz szükségünk magukra – mondta Scarpetta a 
mentősöknek. – De azért köszönjük. 



– Néhány hónappal ezelőtt hallottam az egyik előadását – mondta a 
szőke mentős. – A halálos kimenetelű, gyerekekkel történő 
szerencsétlenségekről, az Állami Orvosszakértői Akadémián. 

A férfi névjegykártyáján az állt, hogy T. Turkington. Scarpetta nem 
emlékezett rá. 

– Mi a fenét keresett maga ott? – kérdezte Marino. – Abban az 
intézetben rendőrségi továbbképzések folynak. 

– A Beaufort megyei rendőrség nyomozója vagyok. Ők küldtek el oda. 
Már végeztem. 

– Hát nem furcsa? – jegyezte meg Marino. – Akkor mi a csudát csinál 
itt Charlestonban, egy mentőautóban furikázva? 

– A szabadnapjaimon mentőzöm. 
– De ez itt nem Beaufort megye. 
– Egy kis mellékes mindig jól jön. A mentőzés jó gyakorlat a 

munkámhoz. És van itt egy barátnőm. Vagyis volt. – Úgy tűnt, Turkington 
nem nagyon bánkódik emiatt. Scarpetta felé fordult. – Ha biztos benne, 
hogy rendben lesz minden, akkor már megyünk is. 

– Köszönjük. Majd én rajta tartom a szemem – felelte Scarpetta. 
– Ja, és örültem, hogy újra találkoztunk. – A férfi kék szemét egy ideig 

Scarpettán legeltette, aztán a két mentős eltűnt. 
– Beviszlek a kórházba, hogy biztosak legyünk benne, minden rendben 

– mondta Scarpetta Rose-nak. 
– Nem viszel sehova! – felelte az. – Lennél olyan kedves, és szereznél 

nekem egy új ajtót? – szólt Marinónak. – Vagy egy új zárat, vagy akármit, 
amivel ki lehet javítani a kárt, amit okoztál. 

– Elviheted a kocsimat – mondta Scarpetta, és odadobta Marinónak a 
kulcsot. – Én majd hazamegyek gyalog. 

– Be kell mennem a házadba. 
– Az ráér később is – felelte Scarpetta. 

 
 
A nap elő-előbukkant a párás felhők mögül, a tenger csapdosta a partot. 

Ashley Dooley, a dél-karolinai születésű férfi levette széldzsekijét, és a 
két ujját hatalmas pocakja köré kötötte. A vadonatúj videokamerával a 
feleségét, Madelisát vette, de abbahagyta a filmezést, amikor egy fekete-
fehér basset hound jelent meg a dűnéken, a magas fű között. A kutya 
odaügetett Madelisához, kókadt fülei a homokba lógtak. Lihegve 
nekidörgölőzött a nő lábának. 



– Ó, nézd, Ashley! – Madelisa leguggolt, és megsimogatta a kutyát. – 
Szegény kicsim, hogy remeg! Mi a baj, drágám? Ne félj! Még csak 
kiskutya. 

A kutyák szerették Madelisát. Kiválasztották más emberek közül. Őrá 
soha nem morgott még kutya, szerették őt. Tavaly el kellett altatniuk 
Frisbeet, amikor rákos lett. Madelisa még mindig nem heverte ki, nem 
bocsátotta meg Ashley-nek, hogy nem volt hajlandó kezeltetni, mert sokba 
került volna. 

– Állj oda! – mondta a férfi. – Ha akarod, felveszem a kutyát is. 
Beleveszem azokat a luxusházakat a háttérbe. Te jó ég, nézd azt ott! Mint 
amilyeneket Európában látni! Ki a fene tud belakni egy ilyen óriási házat? 

– Bárcsak el tudnánk menni Európába! 
– Hát, ez a videokamera nem semmi! 
Madelisa ki nem állhatta, ha a férje erről beszélt. Egy videokamerára 

van ezerháromszáz dollárja, de nem volt képes pénzt költeni Frisbee 
gyógyíttatására. 

– Nézz oda, azokra az erkélyekre, meg arra a vörös tetősre! – mondta a 
férje. – Képzeld el, hogy egy olyanban élünk! 

„Ha ilyesféle házban élnénk – gondolta a nő –, akkor nem bánnám, 
hogy vettél egy ilyen csicsás videokamerát meg plazmatévét, és akkor lett 
volna pénzünk arra is, hogy Frisbeet az állatorvoshoz vigyük.” 

– El sem tudom képzelni – felelte a dűnék előtt pózolva. A kutya a 
lábánál ült, és lihegett. 

– Úgy hallottam, van arra lefelé egy, ami harmincmillió dollárt ér – 
mondta a férfi, és az egyik irányba mutatott. – Mosolyogj! Ez nem mosoly. 
Szélesebben mosolyogj! Azt hiszem, valami híres emberé, talán azé, aki 
megalapította a Wal-Mart hálózatot. Miért liheg az a kutya ennyire? 
Annyira nincs meleg. És remeg is. Lehet, hogy beteg, talán veszett. 

– Nem, te tökfej, úgy remeg, mint aki megijedt. Lehet, hogy csak 
szomjas. Mondtam neked, hogy hozzunk egy üveg vizet. És az az ember, 
aki megalapította a Wal-Martot, már halott – tette hozzá, majd 
megveregette a kutya fejét, és körbenézett a parton, a gazdáját keresve. 

– Majd megkeressük, lefilmezzük. 
– Mit keresünk meg? – kérdezte a nő, közben a kutya odasimult a 

lábához, lihegett és remegett. 
A nő lehajolt hozzá. Látta, hogy ideje lenne megfürdetni, és a körmeit is 

levágni. Aztán valami mást is meglátott. 
– Uramisten! Azt hiszem, megsérült! – Megérintette a kutya hátát, aztán 

vért látott az ujjain. Elkezdte vizsgálgatni a kutya szőrét, de nem talált rajta 



sérülést. – Hát ez különös. Hogy került rá a vér? Itt is olyan. De nem tűnik 
sebesültnek. Milyen undorító! 

Beletörölte a kezét a rövidnadrágjába. 
– Lehet, hogy itt van valahol egy szétmarcangolt macskatetem. – Ashley 

gyűlölte a macskákat. – Menjünk tovább. Teniszóránk lesz kettőkor, és 
előtte szeretnék ebédelni. Maradt még abból a mézes sonkából? 

A nő visszanézett. A basset hound csak ült a homokban, lihegett, és 
utánuk bámult. – Tudom, hogy van egy pótkulcsod a téglarakás alatt a 
kertben, a bokrok mögött – mondta Rose. 

– Totálisan másnapos, és nem akartam, hogy úgy üljön fel arra a 
motorra, hogy az az átkozott negyvenes kaliberű pisztoly bele van 
tuszkolva a farmerja övébe hátul – felelte Scarpetta. 

– Hogy keveredett oda hozzád, kezdjük ott. Hogyan kötött ki ott, ha már 
erről van szó? 

– Nem akarok róla beszélni. Rólad akarok beszélni. 
– Szállj le a kanapéról, és húzz ide egy széket! Nagyon nehéz úgy 

beszélni, hogy szinte rajtam ülsz – mondta Rose. 
Scarpetta odacipelt egy széket az étkezőből, leült, és így szólt: 
– A gyógyszereid. 
– Nem loptam gyógyszert a halottasházból, ha erre akarsz célozni. Azok 

a szerencsétlen emberek, akik ott kötnek ki azok miatt a receptre felírt 
gyógyszerek miatt, és miért? Mert nem szedték be őket. A gyógyszerek 
nem oldanak meg semmit. Ha nem így lenne, akkor az emberek nem 
kötnének ki a hullaházban. 

– Azon az orvosságosüvegen szerepel a neved és az orvosodé is. Most 
akkor nyomozzak utána, vagy elmondod, milyen orvos, és miért jársz 
hozzá? 

– Onkológus. 
Scarpetta úgy érezte, mintha gyomorszájon rúgták volna. 
– Kérlek, ne tedd még nehezebbé – mondta Rose. – Reméltem, hogy 

nem tudod meg, egészen addig, amíg már csak az marad, hogy egy 
elfogadható urnát kelljen választani a hamvaimnak. És most olyasmit 
tettem, amit nem kellett volna. – Levegő után kapkodott. – Ilyen állapotban 
vagyok, kiborultam, és mindenem fájt. 

Scarpetta a sajátjába fogta Rose kezét. 
– Milyen nevetséges, hogy az érzéseink ennyire képesek csapdát állítani 

nekünk. Teljesen sztoikus vagy. Vagy talán szabad a makacs szót 
használnom? Ma kénytelen vagy foglalkozni vele. 



– Meg fogok halni – közölte Rose. – Mennyire utálom ezt tenni 
mindenkivel! 

– Milyen rák? – kérdezte Scarpetta Rose kezével a kezében. 
– Tüdő. De mielőtt még a fejedbe vennéd, hogy attól van, hogy passzív 

dohányos voltam azokban az időkben, amikor te még fújtad a füstöt az 
irodában... – kezdte Rose. 

– Bárcsak ne tettem volna! El sem tudom mondani, mennyire 
szeretném. 

– Ami engem lassan megöl, annak semmi köze hozzád – mondta Rose. 
– Hidd el nekem! Becsületszavamra. 

– Kissejtes vagy nem kissejtes tüdőrák? 
– Nem kissejtes. 
– Adenokarcinóma, laphámrák? 
– Adcnokarcinóma. A nagynéném ugyanebben halt meg. Csakúgy, mint 

én, ő se dohányzott sose. Az ő nagyapja is ebben halt meg. Ő viszont 
dohányzott. Soha az életben nem gondoltam volna, hogy egyszer 
tüdőrákom lesz. De azon sem gondolkodtam még soha, hogy egyszer 
meghalok. Hát nem nevetséges? – Felsóhajtott. Lassan kezdett visszatérni 
az arcszíne, a szemébe pedig a fény. – Mindennap találkozunk a halállal, és 
mégis a homokba dugjuk a fejünket. Igazad van, dr. Scarpetta. Azt hiszem, 
ma tényleg orvul lecsapott rám ez az egész. Nem éreztem, hogy közeleg. 

– Talán itt lenne az ideje, hogy Kaynek szólíts. 
Rose megrázta a fejét. 
– Miért nem? Hát nem vagyunk barátok? 
– Mindig is hittünk abban, hogy vannak határok, és egészen jól 

működött a dolog. Olyan valakinek dolgozom, akit nagyon nagyra tartok, 
és megtiszteltetés, hogy neki dolgozhatom. A neve dr. Scarpetta. Vagy a 
Nagyfőnök. – Rose elmosolyodott. – Soha nem tudnám azt mondani, hogy 
Kay. 

– Tehát megpróbálsz személytelenül viszonyulni hozzám. Hacsak nem 
valaki másról beszélsz. 

– Ő valaki más. Valaki, akit tényleg nem ismersz. Azt hiszem, neked 
sokkal rosszabb a véleményed róla, mint nekem. Főleg mostanában. 

– Sajnálom, de én nem vagyok az a hősies nő, akit lefestettél, de hadd 
segítsek, amiben csak tudok. Bejuttatlak a legjobb rákközpontba, ami csak 
létezik, a Stanford Rákközpontba. Ahová Lucy is jár. Elviszlek oda. Olyan 
kezelést kapsz... 

– Nem, nem, nem – rázta meg Rose a fejét, lassan, egyik oldalról a 
másikra. – Most kicsit maradj csendben, és figyelj rám! Beszéltem 



mindenféle szakemberrel. Emlékszel még, hogy az elmúlt nyáron 
elmentem egy háromhetes hajóútra? Hazudtam. Csak egyik specialistától a 
másikig jártam, aztán Lucy elvitt Stanfordba, ott szereztem egy orvost. De 
szerinte is ugyanazok a kilátások. Két lehetőség volt, a kemoterápia és a 
besugárzás, de visszautasítottam őket. 

– Minden lehetőséget meg kell próbálnunk. 
– A 3/b stádiumban vagyok. 
– Elérte a nyirokcsomókat? 
– Igen. És áttét van a csontokban. Nemsokára elérem a 4/b stádiumot. 

Nem lehet műteni. 
– Kemoterápia és a sugárterápia vagy a besugárzás. Meg kell 

próbálnunk. Nem adhatjuk csak úgy fel! 
– Először is, ne beszélj többes számban! Rólam van szó. És nem. Nem 

teszem ki magam az egésznek. Átkozott legyek, ha hagyom, hogy 
kihulljon az összes hajam, hogy rosszul legyek, és szörnyen érezzem 
magam, amikor tudom, hogy ez a betegség úgyis megöl. És inkább előbb, 
mint utóbb. Lucy még azt is felajánlotta, hogy szerez nekem marihuánát, 
hogy a kemoterápiától ne szenvedjek olyan nagyon. Képzeld el, hogy füvet 
szívok! 

– Ezek szerint ő kezdettől tudta – jegyezte meg Scarpetta. 
Rose bólintott. 
– El kellett volna mondanod nekem. 
– Elmondtam Lucynek, és ő a titkok úrnője, olyan sok van neki, nem 

vagyok benne biztos, hogy bármelyikünk is tisztában lenne vele, mi az 
igaz, és mi nem. Pontosan ezt nem akartam, hogy rosszul érezd magad 
ettől. 

– Mondd meg, mit tehetek! – A bánat máris hatalmába kerítette 
Scarpettát. 

– Változtass azon, amin tudsz! És soha ne hidd, hogy nem lehet! 
– Mondd meg, mit tegyek! Bármit megteszek. 
– Amikor az ember haldoklik, elkezd rájönni arra, hogy az életben 

mindent megváltoztathatott volna. Ez az, amin nem tudok változtatni – 
mondta Rose, és megveregette a mellkasát. – De neked megvan a hatalmad 
ahhoz, hogy megváltoztass szinte bármit, amit akarsz. 

Scarpettában hirtelen felrémlett az elmúlt éjszaka néhány képe, egy 
pillanatra érezte Marino szagát, érezte őt, és küzdött magával, nehogy 
kimutassa, mennyire fel van dúlva. 

– Mi van? – kérdezte Rose, és megszorította Scarpetta kezét. 
– Hogyan ne érezném szörnyen magam? 



– Valami másra gondoltál most, nem rám – mondta Rose. – Marinóra. 
Szörnyen néz ki, és furcsán viselkedik. 

– Mert a sárga földig leitta magát, tökrészeg – felelte Scarpetta, és 
dühös volt a hangja. 

– Tökrészeg. Ezt a kifejezést még nem hallottam tőled. De én sem 
beszélek már olyan szépen, mint régen. A repedtsarkú kifejezést például 
életemben ma reggel használtam először, amikor Lucyvel beszéltem 
telefonon, Marino legújabb nőjére utalva. Aki mellett Lucy eljött nyolc óra 
körül nem messze a házadtól. Amikor Marino motorja még ott parkolt a 
házad előtt. 

– Van egy egész doboznyi kajám neked. Lenn van a hallban. Hadd 
hozzam fel, és elrakom. 

Rose-ra rátört egy köhögési roham, és amikor elvette a zsebkendőt a 
szájától, élénkpiros vércseppekkel volt pöttyözve. 

– Kérlek, hadd vigyelek vissza Stanfordba! – könyörgött Scarpetta. 
– Mondd el, mi történt tegnap éjjel! 
– Beszélgettünk. – Scarpetta érezte, hogy elpirul. – Amíg teljesen le 

nem részegedett. 
– Azt hiszem, még sohasem láttalak elpirulni. 
– Hőhullám. 
– Igen, nekem pedig influenzám van. 
– Mondd meg, mit tegyek érted! 
– Csak hagyd, hogy végezzem a dolgomat, a megszokott módon. És 

nem akarok újraélesztést. És nem akarok kórházban meghalni. 
– Miért nem költözöl hozzám? 
– Az nem a megszokott mód – felelte Rose. 
– De legalább az orvosoddal beszélhetek? 
– Nem kell ennél többet tudnod. Kérdezted, hogy mit akarok, és éppen 

most mondtam el neked. Nem akarok gyógykezelést. Csak azt, hogy 
csillapítsák a fájdalmaimat. 

– Van egy üres szoba a házamban. Elég kicsi. Talán olyan helyre 
kellene költöznöm, ahol több a hely – mondta Scarpetta. 

– Ne légy olyan önzetlen, az önzővé tesz. Az is önzés tőled, hogy úgy 
viselkedsz, hogy bűnösnek érzem magam, és szörnyen is, mert mindenkit 
bántok magam körül. 

Scarpetta habozott egy keveset, mielőtt megszólalt. 
– Elmondhatom Bentonnak? 
– Neki igen, de Marinónak nem. Nem akarom, hogy neki elmondd. – 

Rose felült, letette a lábát a padlóra. Megfogta Scarpetta mindkét kezét. – 



Nem vagyok törvényszéki orvosszakértő – mondta. – De miért vannak friss 
horzsolások a csuklódon? 
 
 
A basset hound ugyanott volt, ahol hagyták, ott ült a homokban, a „Belépni 
tilos!” felirat mellett. 

– Látod, ez nem normális! – kiáltott fel Madelisa. – Már több mint egy 
órája itt ül, arra várva, hogy visszajöjjünk. Gyere, Lógófül! Te kis édes! 

– Drágám, nem az a neve. Ne adj neki nevet! Nézd meg a nyakában 
lévő bilétán – mondta neki Ashley. – Nézd meg, mi az igazi neve, és hogy 
hol lakik. 

A nő előrehajolt, a kutya pedig odaporoszkált hozzá, nekidörgölődzött, 
megnyalta a kezét. 

Madelisa hunyorogva megnézte a bilétát, nem volt nála a szemüvege. És 
Ashley-nél sem volt ott az övé. 

– Nem tudom elolvasni – felelte a nő. – Nem sokat tudok kivenni. De 
nem látok telefonszámot. Amúgy sem hoztam magammal a telefonomat. 

– Én sem. 
– De hülyék vagyunk! Mi van, ha kificamítom a bokám, vagy ilyesmi? 

Valahol grilleznek – mondta a nő, beleszagolva a levegőbe, majd 
körbenézett, és észrevette, hogy vékony füstoszlop száll fel annak a 
hatalmas fehér háznak a hátulja felől, amelyiknek óriási erkélye és piros 
teteje volt. Ez volt az egyik olyan ház a kevés közül, ahol ott állt a 
„Belépni tilos!” tábla. – Miért nem mész, és nézed meg, hogy mit sütnek? 
– kérdezte a kutyától, közben megvakargatta lelógó füleit. – 
Felderíthetnénk, vehetnénk magunknak valami finomat, és mi is 
sütögethetnénk ma este. 

Újra megpróbálta leolvasni a kutya bilétáját, de reménytelen volt, a 
szemüvege nélkül nem boldogult. Közben maga elé képzelte azokat a 
gazdag, milliomos népeket, ahogy ott grilleznek annak az óriási, fehér 
háznak az udvarán, ami a dűnék mögött állt, és félig eltakarták a magas 
fenyők. 

– Búcsúzz el öreg barátnődtől! – mondta Ashley, miközben filmezett. – 
Meséld el, milyen pazar villában élsz itt, a Milliomosok utcájában, a 
Milton Headen. Mondd el neki, hogy legközelebb olyanban fogunk 
megszállni, mint az, ahol éppen sütögetnek. 

Madelisa lepillantott a partra, a házuk irányába, de nem látta a sűrű fák 
miatt. Megint a kutyára fordította a figyelmét. 



– Fogadni mernék, hogy abban a házban lakik – mondta, és arra az 
európai stílusú fehér házra mutatott, ahol valaki szabad tűzön sütött 
valamit. – Átmegyek oda, és megkérdezem. 

– Én meg filmezek még itt egy darabig, körbejárok. Az előbb láttam 
néhány delfint. 

A férfi leült a homokba, és nem tartott a feleségével. Az megrángatta a 
férje gallérját, de nem sikerült rábírnia, hogy vele menjen. 

– Jól van – mondta Madelisa. – Akkor maradj, én meg megnézem, 
ahhoz a nagy házhoz tartozol-e. Lehet, hogy kiszöktél, és nem is tudnak 
róla. De egy biztos: valakinek nagyon hiányzol. 

Megölelte és megcsókolta a kutyát. Átvágott a homokon, először a 
kemény, majd a puha részén, aztán a pázsiton, bár tudta, hogy a dűnékre 
nem szabad menni. Kicsit habozott a Belépni tilos táblánál, de aztán bátran 
fellépett a fadeszkákra, és elindult a nagy, fehér ház irányába, ahol valami 
gazdag ember, lehet, hogy egy híresség éppen grillezett valamit. Biztosan 
ebédre, gondolta Madelisa, de közben állandóan hátratekintgetett, és 
remélte, hogy a basset hound nem szalad el. 

Nem látta a kutyát a dűne másik oldalán, és lenn a parton sem. Csak 
Ashley apró alakját, amint éppen a habokból kiugráló delfineket filmezte, 
akik pillanatokon belül eltűntek újra a vízben. A deszkázott sétány végét 
kapu zárta el, és Madelisa nagyon meglepődött, amikor látta, hogy nincs 
bezárva. Igazából még csak be sem volt csukva rendesen. 

Átsétált a hátsó udvaron, mindenfelé tekintgetett, és hangosan kiabált. 
– Halló! – Még soha nem látott ilyen hatalmas úszómedencét. Feszített 

víztükrű medence volt, és olyan különleges csempével volt kirakva, mint 
amilyeneket Olaszországból vagy Spanyolországból vagy valamilyen 
távoli, egzotikus helyről szereznek be. Körbenézett, még egyszer hellózott, 
majd kíváncsian a füstölgő grillsütőre nézett, amin egy húsdarab volt, az 
alja megvolt égve, de a teteje még véres volt. Olyan furcsának tűnt a hús, 
nem hasonlított sem disznó-, sem marhahúshoz, és az is biztos, hogy nem 
csirke volt. 

– Helló! Van itthon valaki? 
Megveregette a tornác ajtaját. Semmi válasz. Körbement, a ház másik 

részéhez, azt remélve, hogy aki süti a húst, valahol ott lehet, de az oldalsó 
udvar is üres volt, és teljesen el volt vadulva a növényzet. Bekukucskált az 
árnyékoló és az ablak közötti keskeny résen. Egy üres konyhát látott, 
minden kő és rozsdamentes acél volt benne. Még soha nem látott ilyen 
konyhát, csak az újságokban. Észrevette, hogy az előkészítő asztal mellett, 
egy kis szőnyegen két nagy kutyatál hever. 



– Helló! – kiáltotta. – Azt hiszem, megtaláltam a kutyájukat! Helló! – 
Madelisa végigsétált a ház oldala mellett, közben szólongatta a háziakat. 
Felment egy lépcsőn, egy ajtóhoz, ami mellett hiányzott az egyik 
ablaküveg. Egy másik pedig be volt törve. Eszébe jutott, hogy vissza 
kellene sietnie a partra, de a mosókonyhában meglátott egy nagy, üres 
kutyakosarat. 

– Helló! – A szíve gyorsabban kezdett verni. Ő most illetéktelen 
behatoló, de hát megtalálta a kutyát, segíteni akar. Mit érezne, ha 
Frisbeeről lenne szó, és nem hoznák vissza? 

– Helló! – Lenyomta a kilincset, és az ajtó kinyílt. 



Tizenkettedik fejezet 
 
 
Víz csepegett a tölgyfákról. 

A tiszafák és az illatvirágfák árnyékában Scarpetta törött 
cserépdarabokat tett a cserepekbe, hogy a víz jobban levezetődjön, és a 
növények ne rohadjanak ki. A meleg levegő párás volt a nemrég lezúduló 
eső miatt, ami olyan hirtelen állt el, amilyen hirtelen jött. 

Bull odacipelt egy létrát az egyik örökzöld tölgyfához, amelynek 
lombozata szinte teljesen betöltötte a kertet. Scarpetta elkezdte ledöngölni 
a földet a cserép aljába, majd petúniát, petrezselymet, kaprot, ánizskaprot 
ültetett beléjük, mert ezek vonzzák a pillangókat. Áttette egy másik helyre 
az ezüstös nyuszifület és a fehérürmöt, oda, ahol jobban érte őket a nap. A 
nedves, termékeny föld illata összekeveredett az öreg, mohás téglák átható 
szagával. Scarpetta meglehetősen mereven lépkedett – a hullaházban töltött 
évek nem múltak el nyomtalanul –, míg egy téglaoszlophoz nem ért, amit 
benőtt a magyal. Vizsgálgatni kezdte. 

– Bull, ha kihúzom ezt a magyalt, akkor lehet, hogy megsértem a 
téglákat. Mi a véleménye? 

– Az Charleston-tégla, talán kétszáz éves is lehet, azt hiszem – felelte 
Bull a létra tetejéről. – Én meghúzom kicsit a növényt, aztán meglátjuk, mi 
a helyzet. 

A magyal könnyedén lejött. Scarpetta megtöltött egy öntözőkannát 
vízzel, és megpróbált nem gondolni Marinóra. És szabályosan rosszul volt, 
amikor eszébe jutott Rose. 

– Egy férfi végigjött hátul a kis sikátoron egy motorral, nem sokkal 
azelőtt, hogy maga ideért. 

Scarpetta abbahagyta, amit csinált, és felbámult Bullra. 
– Marino volt? 
Mire hazaért Rose-tól, Marino motorja eltűnt. Marino biztosan idejött az 

ő kocsijával, és volt nála pótkulcs a motorhoz. 
– Nem, asszonyom, nem ő volt. Fenn voltam a létrán, éppen 

megnyestem a naspolyát, és a kerítés felett láttam a férfit. Ő nem látott 
engem. Lehet, hogy nem érdekes. – Az ollók összecsattantak, és az 
oldalsarjak, a fattyúhajtások leestek a földre. – Valaki zaklatja magát? Mert 
ha igen, szeretnék tudni róla. 

– Mit csinált a fickó? 



– Csak befordult ide, és lassan végiggurult körülbelül az út feléig, aztán 
visszafordult. Nekem úgy tűnt, mintha kendő lett volna a fején, talán 
narancssárga és sárga színű. Nehezen lehetett megállapítani onnan, ahol én 
voltam. A motornak rosszak voltak a kipufogói, dübörögtek és köpködtek, 
mintha nemsokára fel akarnák mondani a szolgálatot. Mondja el, ha 
tudnom kell valamit! Majd nyitva tartom a szemem. 

– Látta már a fickót korábban ezelőtt? 
– Felismertem volna a motort. 
Scarpettának eszébe jutott az, amit Marino mondott neki előző este, 

hogy egy motoros megfenyegette őt a parkolóban, és azt is mondta, hogy 
valami baj éri Scarpettát, ha nem tűnik el a városból. Ki akarhatja annyira 
az eltűnését, hogy ilyen üzenetet juttat el hozzá? A helyi halottkémre tudott 
csak gondolni. 

– Mennyire ismeri a helyi halottkémet? Henry Hollingst? – kérdezte 
Bulltól. 

– Csak azt tudom, hogy a családjának temetkezési vállalkozása van már 
a háború óta. Az a hatalmas épület a mögött a fal mögött a Calhounon, nem 
messze innen. Nem tetszik nekem, hogy valaki háborgatja magát. A 
szomszédja igencsak kíváncsi. 

Mrs. Grimball megint kinézett az ablakon. 
– Úgy figyelt engem, mint egy keselyű – mondta Bull. – Valahogy 

barátságtalan, ha mondhatom ezt, és nem érdekli, ha megbánt embereket. 
Scarpetta visszament dolgozni. Valami megtámadta az árvácskákat – 

mondta Bullnak. 
– Errefelé nagyon sok a patkány – felelte Bull. Mintha a jövőbe látott 

volna. 
Scarpetta jobban megvizsgálta a virágokat. 
– Meztelen csiga – mondta végül. 
– Meg kellene próbálnia a sört – mondta Bull, és csattintott egyet a 

hosszú nyelű metszőollóval. – Tegyen ki egy keveset csészealjakba 
sötétedés után! Belemásznak, berúgnak tőle, és megfulladnak. 

– És a sör odavonz még több meztelen csigát, mint amennyi korábban 
volt. De különben sem tudnék megfullasztani semmit sem. 

A tölgyfán még mindig volt sok sarjúhajtás. 
– Mosómedve-ürüléket láttam arrafelé. – Mutatta is a metszőollóval. – 

Lehet, hogy ők rágcsálják az árvácskákat. 
– Mosómedvék, mókusok. Nem tehetünk ellenük semmit. 
– De igen, csak maga nem tenné meg. Maga biztosan nem szeret 

megölni semmit. Ez eléggé fura, ha arra gondolok, hogy mivel foglalkozik. 



Feltételezem, hogy ennél jobban semmi nem zavarja. – Bull fentről, a fáról 
beszélt Scarpettához. 

– Nekem úgy tűnik, hogy a munkám az oka az egésznek. 
– Aha. Így van ez, ha az ember túl sokat tud. Nézze azokat a 

hortenziákat ott, maga mögött! Tegyen köréjük néhány rozsdás szöget, 
nagyon szép kékek lesznek tőlük a levelek. 

– A magnézium-szulfát is megteszi. 
– Sose hallottam róla. 
Scarpetta egy lupén keresztül megszemlélte az egyik kamélialevél 

visszáját, és fehéres pörköket vett észre rajta. 
– Meg kell ezeket metszeni, és a sebkórokozók miatt fertőtlenítenünk 

kell, mielőtt a szerszámokat bármelyik másik növénynél használnánk. 
Kellene szerezni egy növénykórokozó szakértőt. 

– Aha! A növényeknek is ugyanúgy vannak betegségeik, mint az 
embereknek. 

A varjak elkezdtek lármázni az örökzöld tölgyfa lombjai között, amit 
Bull éppen nyesett. Egy csomó közülük elkezdett csapkodni a szárnyával. 
Madelisa csak állt ott, sóbálvánnyá válva, mint a bibliai Lót felesége, aki 
nem tette azt, amit az Úr akart, ezért sóbálvánnyá változtatta. Ő most betört 
egy házba, megszegte a törvényt. 

– Helló! – kiáltotta még egyszer. 
Összeszedte minden bátorságát, hogy a mosókonyhából átmenjen a 

lenyűgöző ház gyönyörű konyhájába, a leglenyűgözőbb házéba, amit 
valaha látott, és közben állandóan kiáltozott, hogy helló, nem tudva, mit 
tegyen. Félt, valahogy úgy, ahogy korábban sosem, és minél hamarabb el 
akart innen tűnni. Elkezdett körbejárni, szájtátva bámult mindenre, úgy 
érezte magát, mint egy betörő, és azon aggódott, hogy – előbb vagy utóbb 
– elkapják, és börtönbe zárják. 

El kellene hagynia a házat, el kellene mennie. Most, azonnal. Felállt a 
szőr a tarkóján. Folytatta a kiáltozást, hogy „Helló!”, meg „Van itthon 
valaki?”, és csodálkozott, hogy a ház nem volt bezárva, és senki nincs 
itthon, a hús viszont ott sül a grillen. Elkezdte úgy érezni, mintha figyelné 
valaki, miközben ide-oda járkált. Valami azt súgta neki, hogy olyan 
gyorsan el kellene futnia, ahogy csak tud, ki a házból, egyenesen Ashley-
hez. Semmi joga nincs ahhoz, hogy itt sétafikáljon, kíváncsiskodjon, de 
képtelen volt legyőzni a kíváncsiságát most, hogy itt volt. Még soha 
életében nem látott ilyen házat, és el nem tudta képzelni, miért nem felel 
senki a kiabálására. Túl kíváncsi volt ahhoz, hogy visszaforduljon, úgy 
érezte, képtelen lenne rá. 



Egy bolthajtáson keresztül belépett egy óriási nappaliba. A padló kék 
kőből volt, ékkőnek nézte, és gyönyörűséges keleti szőnyegek hevertek 
rajta. Fent hatalmas gerendák nyúltak faltól falig, a kandalló pedig akkora 
volt, hogy akár egy egész disznót is meg lehetett volna sütni benne. Egy 
vetítővászon volt lehúzva a hatalmas üvegablak elé, ami az óceánra nézett. 
Por szállt fel a fent lógó vetítő fényében. A vászon üresen világított, és 
nem volt semmi hang. Ránézett a fekete bőrkanapéra, és meglepődött, 
hogy takarosan összehajtogatott ruhák vannak rajta. Sötét színű póló, sötét 
nadrág és férfi alsónadrág. A kanapé előtti asztalon több doboz cigaretta, 
orvosságosüvegek és egy majdnem üres Grey Goose vodkásüveg volt. 

Madelisa elképzelte, ahogy valaki – valószínűleg egy férfi – berúg, és 
teljesen levert lesz, vagy rosszul érzi magát, lehet, hogy ez a magyarázata 
annak is, hogy a kutya kiszökött. Valaki volt itt nem régen, ivott, és akárki 
is volt az, elkezdett sütni odakinn, aztán eltűnt. Madelisa szíve csak úgy 
kalapált. Képtelen volt szabadulni attól a gondolattól, hogy figyelik, és azt 
gondolta: „Uramisten, milyen hideg van itt!” 

– Hello! Van itthon valaki? – kiáltott fel rekedten. 
A lába mintha magától vitte volna, ahogy félelemmel vegyes áhítattal a 

felfedező körúton járt. Mennie kellene. Engedély nélkül behatolt, akár egy 
betörő. Betört és engedély nélkül bejött. Bajba fog kerülni emiatt. Érezte, 
hogy valami figyeli. Ha a rendőrség rájön, keresni fogja. Pánikba esett, de 
a lába nem engedelmeskedett. Ide-oda járt. 

– Helló! – mondta rekedten. 
A nappali után, az összekötő folyosótól balra volt egy újabb szoba, és 

Madelisa hallotta, hogy valahol zubog a víz. 
– Helló! 
Tétovázva követte a csobogó víz hangját, vitte a lába tovább. Egy nagy 

hálószobában találta magát, ahol ünnepélyes, nagyon drága bútorok voltak, 
selyemfüggöny, és a falakat képek borították. Az egyik egy aranyos 
kislányt ábrázolt, és egy boldog, csinos nőt, aki az anyukája lehetett. A 
kislány kacagva hancúrozott egy sekély kis medencében egy kiskutyával – 
a basset hounddal. Ugyanaz a fiatal nő sírva, egy kanapén ülve, ahogy a 
híres beszélgetős műsor pszichiáterével, dr. Selffel beszélget, a hatalmas 
kamerák körülfogják őket. Ugyanaz a csinos nő Drew Martinnal és egy 
jóképű, olajbarna bőrű, nagyon sötét hajú férfival pózol. Drew és a férfi 
teniszruhában vannak, a kezükben teniszütőt tartanak valahol egy 
teniszpályán. 

Drew Martin halott. 



Az ágyat borító halványkék düftintakaró teljesen össze volt 
gubancolódva. A fekete márványpadlón, az ágy fejénél ruhák hevertek, 
mintha csak úgy odadobták volna őket. Egy rózsaszínű melegítő, egy pár 
zokni, egy melltartó. A folyó víz hangja egyre hangosabbá vált, ahogy a 
lábai egyre közelebb vitték, és Madelisa hiába mondta a lábainak, hogy 
induljanak az ellenkező irányba, azok nem engedelmeskedtek. 
„Fussatok!” – mondta nekik, miközben besétáltak vele egy fürdőszobába, 
ami csupa ónix és réz volt. FUSSATOK! Madelisa előtt lassan feltárult 
minden, a nedves, véres törülköző a réz mosdókagylóban, a véres, 
fűrészfogú kés és a szintén véres sniccerek a fekete vécé tetején, a 
kosárban takarosan egymásra halmozott tiszta, rózsaszín fehérnemű. 

A tigriscsíkos függöny mögött, ami a kád köré volt húzva, folyt a víz 
valamire, aminek nem fémes hangja volt. 



Tizenharmadik fejezet 
 
 
Sötétedés után 
 
 
Scarpetta zseblámpájának fénye egy rozsdamentes acél Colt revolveren 
csillant meg, amely a háza mögötti sikátor közepén hevert. 

Nem hívta a rendőrséget. Ha a halottkém benne van a legutóbbi 
baljóslatú eseményekben, akkor azzal, hogy felhívja őket, még jobban 
elmérgesíti a helyzetet. Nem lehet tudni, hogy ki van a halottkém 
zsebében. Bull története érdekes, Scarpetta nem tudta, mit gondoljon. Bull 
elmondta, hogy amikor a varjúk elkezdtek szárnycsapkodva felrepülni az 
örökzöld tölgyfáról a kertben, akkor tudta, hogy ez nem ok nélkül volt, 
ezért hazudott Scarpettának, hogy miért kell hazamennie, pedig csak 
szimatolgatni akart – így mondta. Beszuszakolódott a bokrok mögé két 
kapu között, és várt. Legalább öt óra hosszat. Scarpetta nem is tudott erről. 

Ő a dolga után járt. Befejezte a munkát a kertben. Aztán lezuhanyozott. 
Dolgozott egy keveset az emeleti irodában, telefonált néhányat. 
Utánanézett, Rose jól van-e. Felhívta Lucyt meg Bentont. Eközben 
fogalma sem volt arról, hogy Bull a két kapu között rejtőzik a ház mögött. 
Bull állította, hogy olyan volt, mintha horgászna. Az ember nem fog 
semmit, hacsak át nem veri a halakat, hogy azt higgyék, aznap már egyedül 
maradtak. 

Amikor a nap kezdett lemenni, az árnyékok megnyúltak, és miután Bull 
egész délután ott ült a sötét, hűvös téglákon, megjelent egy férfi a 
sikátorban. Egyenesen a külső kapuhoz ment, és megpróbálta valahogy 
bepréselni a kezét, hogy kinyissa. Amikor nem sikerült, elkezdett átmászni 
a vasrácson. Bull ekkor felrántotta a kaput. Szerinte a férfi ugyanaz volt, 
mint aki korábban a motorral is ott járt, de akárki is volt, valami rosszban 
sántikált, és amikor elkezdtek dulakodni, elejtette a fegyverét. 

– Maradjon itt! – mondta Scarpetta Bullnak a sötét sikátorban. – Ha 
kijönne valamelyik szomszéd, vagy valaki megjelenne, senki nem 
közelíthet meg semmit. Senki nem nyúlhat semmihez. Nem hinném, hogy 
bárki is látott volna valamit, szerencsére. 

Bull zseblámpájának fénye végigpásztázta az egyenetlen téglákat, 
miközben Scarpetta visszament a házhoz. Felment a lépcsőn a második 



emeletre, és néhány perc múlva már vissza is tért a sikátorba egy 
fényképezőgéppel és egy helyszínelő táskával. Készített néhány fotót, majd 
gumikesztyűt húzott. Felemelte a fegyvert, kinyitotta a hengerdobot, 
amiből kiugrott a hat darab harmincnyolcas kaliberű töltény. Beletette egy 
papírzacskóba, a fegyvert pedig egy másikba. Lezárta a zacskókat fényes 
sárga szalaggal, amire ráírta az adatokat és a monogramját egy alkoholos 
filccel. 

Bull továbbra is kutakodott, a lámpája fénye ide-oda rebbent, ahogy 
meg-megállt, majd továbbment, nagyon lassan. Eltelt még néhány perc, 
aztán megszólalt. 

– Itt van valami. Azt hiszem, jobb lenne, ha megnézné. 
Scarpetta odament hozzá, nézte, hogy hova lép, és úgy harminc méterre 

a kaputól, a levelekkel teleszórt aszfalton apró aranyérmét pillantott meg, 
ami egy aranyláncon lógott. Mindketten csak bámulták a lámpa fényében, 
az arany fénylett, akár a hold. 

– Ilyen messzire jutottak verekedés közben? – kérdezte kétkedve 
Scarpetta. – És akkor a fegyver miért ott volt? – A kapu és a kert falának 
sötét körvonala felé mutatott. 

– Nem nagyon tudom megmondani, hol voltam – felelte Bull. – Olyan 
gyorsan történt minden. Nem hinném, hogy ilyen messze lettem volna, de 
nem vagyok teljesen biztos benne. 

Scarpetta visszanézett a házra. 
– Innen odáig elég nagy távolságnak tűnik. Biztos benne, hogy nem 

üldözte a fickót, miután elejtette a fegyvert? 
– Csak annyit mondhatok, hogy egy aranyláncon lógó aranyérme nem 

heverhet itt sokáig – mondta Bull. – Lehet, hogy üldöztem, és akkor 
szakadt le, amikor viaskodtunk. Nem emlékszem rá, hogy utánamentem 
volna, de amikor életről-halálról van szó, az idő és a távolság nem mindig 
valóságos. 

– Ez igaz – értett vele egyet Scarpetta. 
Egy másik kesztyűt húzott, és óvatosan, minél kisebb felületet érintve, 

felvette az elszakadt láncot. Szemüveg nélkül nem tudta megmondani, 
hogy milyen érme, csak azt tudta kivenni, hogy az egyik oldalán koronás 
fej van koszorúval, a másikon pedig egy egyes szám. 

– Valószínűleg akkor szakadt le, amikor elkezdtem dulakodni vele – 
döntötte el végül Bull, mintha saját magát is meg akarná győzni. – 
Remélem, nem akarja a rendőrség, hogy átadja ezt nekik. 

– Nincs mit átadni – felelte Scarpetta. – Eddig még nem történt 
bűncselekmény. Csak egy kis dulakodás volt maga és egy idegen között. 



Ezt pedig nem áll szándékomban senkinek sem elmondani. Kivéve Lucyt. 
Majd meglátjuk, mire megyünk ezzel holnap a laborban. 

Bull már került bajba. Nem akart újra, főleg nem úgy, hogy Scarpettát is 
belekeveri. 

– Ha valaki egy fickót szimatoláson kap, be kellene jelentenie a 
rendőrségen – mondta Bull. 

– Nos, én nem teszem – felelte Scarpetta, majd összeszedte a cuccokat, 
amiket kihozott. 

– Mert fél attól, hogy azt fogják hinni, valami közöm volt a dologhoz, és 
lecsuknak. Nem szeretném, ha bajba kerülne miattam, dr. Kay. 

– Senki nem viszi magát sehova – felelte Scarpetta. 
 
 
Gianni Lupano fekete Porsche 911 Carrerája állandóan itt volt 
Charlestonban, teljesen mindegy, hogy ő maga olyan ritkán tartózkodott itt. 

– Hol van? – kérdezte Lucy Edet. 
– Nem láttam. 
– De itt van a városban? 
– Tegnap beszéltem vele. Felhívott, és arra kért, hogy szerezzek egy 

szerelőt, mert a légkondicionálójával volt valami gond. Amíg nem volt 
itthon, és nem tudom, hova ment, kicserélték benne a filtert. Eléggé 
magának való a fickó. Azt tudom, mikor megy és jön, mert arra kért, hogy 
hetente egyszer indítsam be a kocsiját, hogy le ne merüljön az 
akkumulátor. – Ed kinyitott egy dobozt, és a kis helyiségben sült krumpli 
illata kezdett terjengeni. – Nem bánja, ugye? Nem akarom, hogy kihűljön. 
Kitől értesültek az autóról? 

– Rose nem is tudta, hogy a férfinak van egy lakása az épületben – 
mondta Lucy az ajtóból, közben figyelte az előteret, hogy ki jön be esetleg. 
– Amikor megtudta, rájött, ki is ő, és elmondta nekem, hogy látta egy 
drága sportkocsiban, azt is mondta, hogy szerinte Porsche volt. 

– Van egy öreg Volvója is. 
– Én világéletemben kedveltem az autókat, úgyhogy Rose sokat tud 

róluk, akár tetszik neki, akár nem – mondta Lucy. – Kérdezze csak a 
Porschékről, a Ferrarikről, a Lamborghinikről, tudna mesélni róluk. 
Errefelé az emberek nem bérelnek Porschékat. Legfeljebb egy Mercedest, 
de olyan Porschét nem, ami Lupanónak is van. Ezért úgy gondoltam, hogy 
itt tartja. 



– Hogy van az öreg hölgy? – Ed az asztalnál ült, egy sajtburgert evett, 
ami a közeli kávézóból származott. – Elég szörnyű volt az a múltkori 
dolog. 

– Nincs túl jól – felelte Lucy. 
– Én az idén beadattam magamnak az influenza elleni védőoltást. De 

kétszer megkaptam, és még meg is voltam fázva. Ez olyan, mintha az 
embernek édességet adnának azért, hogy ne legyen lyukas a foga. Utoljára 
oltattam be magamat. 

– Itt volt Gianni Lupano akkor, amikor Drew-t meggyilkolták 
Rómában? – kérdezte Lucy. – Én úgy tudom, New Yorkban volt, de nem 
biztos, hogy így van. 

– Drew megnyert itt egy versenyt valamelyik szombaton, a hónap 
közepén. – Ed megtörölte a száját egy papírszalvétával, fogta a nagy adag 
üdítőt, és beleszívott a szívószálba. – Azt tudom, hogy Gianni aznap éjjel 
elment Charlestonból, mert szólt nekem, hogy figyeljek a kocsira. Azt is 
mondta, hogy nem tudja, mikor jön vissza, és aztán tessék, itt van. 

– De nem látta őt. 
– Szinte sosem látom. 
– Telefonon beszélt vele? 
– Mint általában. 
– Nem értem – mondta Lucy. – Itt van, amikor Drew játszik a Family 

Circle Cup nevű bajnokságon, de egyébként minek lenne itt? Mennyi ideig 
tart a verseny? Egy hét egy évben? 

– Meg lenne lepve, ha tudná, kinek van errefelé lakása. Még 
filmsztároknak is. 

– Van Lupano kocsijában GPS? 
– Abban minden van. Nem semmi kocsi! 
– Szükségem lenne a kulcsra. 
– Ó! – Ed visszatette a sajtburgert a dobozba. – Azt nem tehetem! 
– Ne aggódjon! Nem fogok menni vele, csak szeretnék valamit 

megnézni, és tudom, hogy nem fog elárulni. 
– Nem adhatom oda a kulcsot. – Ed lenyelte a falatot. – Ha valaha is 

rájön, hogy... 
– Csak tíz percig van szükségem rá, maximum tizenötig. Ígérem, hogy 

nem fog rájönni! 
– Talán be is indíthatná, amíg megnézi. De ne legyen baja! 
– Rendben. 
Lucy kiment a hátsó ajtón, megkereste a Porschét a parkoló egyik 

félreeső sarkában. Beindította a motort, kinyitotta a kesztyűtartót, hogy 



megnézze a forgalmi engedélyt. A Carrera 2006-ban készült, és Lupano 
nevén volt. 

Bekapcsolta a GPS-t, és megnézte az elmentett adatokat, 
célállomásokat, majd leírta őket. 
 
 
A mágnes, miközben hűtötte magát, mintha lélegzett volna. 

Az MR-teremben Benton az ablaküvegen keresztül dr. Self lepedővel 
letakart lábfejét nézte. Egy csúsztatható asztalon feküdt egy tizennégy 
tonnás mágnes magjában, a fejét szalaggal lefogták, nehogy elfeledje, hogy 
nem mozdíthatja. A feje egy tekerccsel szemközt helyezkedett el, ami majd 
fogja a rádiófrekvencia-hullámokat, amelyek ritmikusan pulzálni fognak, 
hogy letapogassák az agyát. A fülén fülhallgató. Kicsit később, amikor a 
funkcionális mágnesesrezonancia-vizsgálat kezdődik, ezen keresztül fogja 
hallani az anyja hangját. 

– Eddig minden rendben – mondta Benton dr. Susan Lane-nek. – 
Kivéve a játszadozásait. Rettenetesen sajnálom, hogy ennyire megváratott 
mindenkit. – Aztán odaszólt a technikusnak. – Josh? Mi a helyzet veled? 
Ébren vagy még? 

– El nem tudom mondani, mennyire várom már az egészet! – mondta 
Josh a konzolja mögül. – A kislányom egész nap rosszul volt. Csak 
kérdezd meg a feleségemet, mennyire szeretne jelen pillanatban megölni. 

– Még soha nem ismertem olyan embert, aki ennyi boldogságot hozott 
volna erre a világra. – Benton ezt dr. Selfre értette, aki a vihar középpontja 
volt. Benton nézte a nő lepedővel letakart lábfejét, és egy pillanatra mintha 
megpillantotta volna a harisnyáját. – Harisnya van rajta? 

– Örülj, hogy egyáltalán visel valamit! Amikor bekísértem, ragaszkodott 
ahhoz, hogy mindent levegyen magáról – mondta dr. Lane. 

– Nem vagyok meglepve. – Benton óvatosan fogalmazott. Bár dr. Self 
nem hallhatta őket, hacsak nem használta az intercomot, de azért látta őket. 
– Totál mániákus azóta, mióta idekerült. Nagyon hatékony volt az ittléte. 
Csak kérdezzétek meg! Pont olyan épelméjű, mint a bírók. 

– Megkérdeztem tőle, hogy van-e rajta valami fém, például nem 
merevített-e a melltartója – mondta dr. Lane. – Mondtam neki, hogy a 
szkennernek hatvanezerszer nagyobb mágneses tere van, mint a Földnek, 
és semmi vastartalmú nem lehet a közelében, és a melltartójában lévő 
fémtől, ha nem mondja meg nekünk, hogy olyan melltartót visel, más 
eredmények születhetnek. Azt felelte erre, hogy igen, és meglehetősen 
büszke volt az egészre, csak úgy folyt belőle, hogy ó-áhh! micsoda teher, 



ha valakinek nagy a melle. Persze mondtam neki, hogy le kell vennie a 
melltartót, erre azt felelte, hogy akkor mindent levesz magáról, és kért egy 
kórházi köntöst. 

– Ebből elég volt! 
– Tehát van rajta egy kórházi köntös, de meggyőztem, hogy hagyja 

magán a bugyiját és a harisnyáját. 
– Ügyes voltál, Susan. Gyerünk, essünk már túl ezen az egészen! 
Dr. Lane lenyomta az intercom gombját, és így szólt: 
– Először néhány kép felvételével kezdjük, ezt úgy hívják, hogy 

strukturális képalkotás. Az első felvételsorozat körülbelül hat percig fog 
tartani. Hallani fog egy meglehetősen hangos, furcsa zajt, amit a gép kelt. 
Hogy van? 

– Elkezdhetnénk végre, kérem? – hangzott fel dr. Self hangja. 
Kikapcsolt az intercom, és dr. Lane odaszólt Bentonnak. 
– Készen állsz a PÉNÉK-re? A pozitív és negatív érzelmek 

kiértékelésére? 
Benton újra lenyomta a gombot. 
– Dr. Self, néhány azzal kapcsolatos kérdéssel fogom kezdeni, hogyan 

érzi magát. És ugyanezen kérdéseket többször is meg fogom ismételni a 
vizsgálat alatt, rendben? 

– Tudom, mi a PÉNÉK – felelte dr. Self. 
Benton és dr. Lane egymásra néztek, az arckifejezésük nem árult el 

semmit, miközben dr. Lane gúnyosan megjegyezte: 
– Csodás. 
– Ne törődj vele! Gyerünk, kezdjük! – felelte Benton. 
Josh Bentonra nézett, készen arra, hogy elkezdjék. Benton a dr. 

Maronival folytatott beszélgetésre gondolt, és a burkolt vádakra. Hogy 
Josh mesélt Lucynek a VIP-betegről, amit aztán Lucy továbbadhatott dr. 
Scarpettának. Benton még mindig nem értette a dolgot. Voltaképpen mit 
akart mondani dr. Maroni? Ahogy most dr. Selfet nézte az üveg mögött, 
valami eszébe jutott. Az akta, ami nincs Rómában. A Homokember aktája. 
Lehet, hogy itt van a McLeanben. 

Egy monitor közvetítette dr. Self életjeleit egy a beteg ujjához erősített 
érzékelőn keresztül, illetve a vérnyomásmérő segítségével. 

– Vérnyomás százhúsz per hetvenöt. – Le is jegyezte. – A pulzus 
hetvenkettő. 

– Mennyi a szaturáció? 
Benton azt felelte, hogy dr. Self arteriális oxyhemoglobin-szaturációja, 

vagyis, hogy mennyire telített oxigénnel a vére, kilencvenkilenc. Teljesen 



normális. Benton lenyomta az intercom gombját, hogy kezdhetik a 
PÉNÉK-et. 

– Dr. Self! Készen áll a kérdések megválaszolására? 
– Végre! – hallatszott dr. Self hangja. 
– Felteszem a kérdéseket, és arra kérem, hogy egy skálán helyezze el az 

érzéseit egytől ötig. Az egyes azt jelenti, hogy nem érez semmit. A kettes 
azt, hogy valamit érez. A hármas enyhe érzelmet, a négyes erős érzelmet, 
az ötös pedig nagyon erős érzelmeket jelent. Érti? 

– Köszönöm, de ismerem a PÉNÉK-et, pszichiáter vagyok. 
– Úgy látszik, neurológus is – jegyezte meg dr. Lane. – Csalni fog ennél 

a résznél. 
– Nem érdekel. – Benton lenyomta a gombot, és végigment a 

kérdéseken, azokon, amiket már többször is föltett dr. Selfnek a vizsgálat 
során. Mit érez? Izgatott-e, szégyenkezik-e, lehangolt-e, érez-e 
ellenségességet, ingerlékeny-e, érez-e bűntudatot? Vagy érdeklődő, 
büszke, eltökélt, tevékeny, erős, ihletett, izgatott, lelkes, elővigyázatos? Dr. 
Self pedig egyesre értékelte mindegyik érzelmet, azt állítva, hogy nem érez 
semmit. 

Benton ellenőrizte az életjeleket, és lejegyezte őket. Teljesen normálisak 
voltak, semmi nem változott. 

– Josh! – szólt dr. Lane, hogy itt az idő. 
Megkezdődött a strukturális MRI vizsgálat. A hangos kalapálásnak tűnő 

hangok mellett dr. Self agyáról létrejött képek megjelentek Josh 
számítógépének képernyőjén. De nem mutattak sokat. Hacsak nincs 
valamiféle nagyfokú patológiás elváltozás, mint például egy tumor, akkor 
nem fognak sokat látni egészen addig, amíg később az MRI által készített 
több ezer képet ki nem elemzik. 

– Kezdésre készen állunk – mondta dr. Lane a mikrofonba. – Minden 
rendben? 

– Igen – felelte a türelmetlen hang. 
– Az első harminc másodpercben nem fog hallani semmit – magyarázta 

dr. Lane. – Csak maradjon csendben, és lazítson! Aztán egy felvételt fog 
hallani, az anyja hangjával, azt szeretném, ha figyelmesen hallgatná. 
Maradjon mozdulatlan, és figyeljen! 

Dr. Self életjelei nem változtak. 
Egy kísérteties hang hallatszott, ami a tengeralattjárók szonárjának 

hangjára hasonlított. Benton rápillantott dr. Self takaróval fedett lábára az 
üveg mögött. 



„Itt csodálatos az idő, Marylin – hallatszott Gladys Self hangja a 
felvételen. – Még a légkondicionálóval sem kellett bajlódnom – nem 
mintha rendesen működne. Kopog, mint valami hatalmas rovar. Csak 
nyitva hagyom az ajtókat és az ablakokat, mert most nincs olyan meleg.” 

Bár ez a semleges rész, a legártalmatlanabb, dr. Self életjelei 
megváltoztak. 

– A pulzus hetvenhárom, hetvennégy – mondta dr. Lane. 
„Azok a gyönyörű gyümölcsfák jutottak eszembe, amiket annyira 

szerettél, amikor még itt éltél lenn, Marylin, amiket a Mezőgazdasági 
Minisztériumnak ki kellett vágatnia a citrustetű miatt. Szeretem a szép 
kerteket. És biztosan boldog lennél, ha tudnád, hogy vége annak a buta 
programnak, nem vágják már ki a fákat, mert nem vezetett eredményre. 
Milyen kár! Az élet mindig az időzítésről szól, nem így van?” 

– A pulzus hetvenöt, a szaturáció kilencvennyolc – mondta Benton. 
„...és a legszörnyűbb dolog, Marylin. Az a tengeralattjáró ide-oda 

úszkál a parttól másfél kilométernyire. Van a tetején, vagy hogy is hívják 
azt a részt, egy kis amerikai zászló. Abban a toronyban, ahol a periszkóp is 
van. Biztosan a háború. Fel s alá, fel s alá, valószínűleg gyakorlat van, a 
kis zászló meg csak lebeg. Azt kérdeztem a barátaimtól, miért kell 
gyakorlatozni? Hát senki nem világosította fel őket, hogy Irakban nincs 
szükség tengeralattjárókra...?” 

Az első semleges rész véget ért, és harminc másodpercet hagytak az 
alanynak egy kis pihenésre. Dr. Self vérnyomását újra megmérték. Felment 
százhatvan per nyolcvankettőre. Aztán újra megszólalt az anyja hangja. 
Gladys Self arról mesélt, hogy hol szeret mostanában vásárolni Dél-
Floridában, meg a soha véget nem érő építkezésekről, mindenhol épületek 
nőnek ki a földből. És egy csomó közülük üres, mert az ingatlanpiac 
befuccsolt. Főleg az iraki háború miatt. Mennyi rosszat tett mindenkivel! 

Dr. Self ugyanúgy reagált. 
– Hűha! – mondta dr. Lane. – Nyilvánvaló, hogy valami megragadta a 

figyelmét. Nézzétek a szaturációt! 
Leesett kilencvenhétre. 
Újra az anya hangja. Pozitív megjegyzések. Aztán a kritika. 
„... beteges hazudozó voltál, Marylin. Attól kezdve, hogy megtanultál 

beszélni, soha nem hallottam tőled egyetlen igaz szót sem. És később? Mi 
történt? Honnan szedted az erkölcsi elveidet? Nem a mi családunkból, az 
biztos. Te és a piszkos kis titkaid. Undorítóak és elítélendőek. Mi történt a 
szíveddel, Marylin? Ha tudnák a híveid! Szégyen, Marylin...” 



Dr. Self szaturáciőja leesett kilencvenhat százalékra, a lélegzése 
felgyorsult, sokkal felszínesebbé vált, még az intercomon keresztül is 
hallani lehetett. 

„...az emberek, akiket eldobtál magadtól. És nagyon jól tudod, hogy 
kikre gondolok. Úgy hazudsz, mintha igazat mondanál. Ez aggasztott 
engem egész életed folyamán. Egy napon majd utolér valamelyik 
hazugságod...” 

– A pulzus százhuszonhárom – közölte dr. Lane. 
– Megmozdította a fejét – mondta Josh. 
– A szoftver tudja korrigálni? – érdeklődött dr. Lane. 
– Nem tudom. 
„...és azt hiszed, hogy a pénz mindent megold. Adományokat osztogatsz, 

és azt hiszed, ezzel feloldozást nyersz. Kibújhatsz a felelősség alól. 
Lefizeted az embereket. Nemsokára learathatod, amit vetettél. Nekem nem 
kell a pénzed. Eljárok a hawaii bárokba a barátaimmal iszogatni, és ők 
még csak nem is sejtik, hogy közünk van egymáshoz...” 

Dr. Self pulzusa százharmincnégyre ugrott. Az oxigénszaturáció 
kilencvenötre esett. A lábai nyugtalanok voltak. Kilenc másodperc múlt el. 
Az anyja csak mondta, aktiválva lánya agyában a neuronokat. Vér jutott 
azokhoz a neuronokhoz, és a megnövekedett vérmennyiséggel egyre nőtt a 
dezoxidált vér mennyisége is, amit a szkenner észlelt. 

A funkcionális vizsgálat képeit rögzítették. Dr. Self testileg és lelkileg is 
gyötrődött. Nem színlelt. 

– Nem tetszenek a testi változásai. Ennyi. Fejezzük be! – mondta 
Benton dr. Lane-nek. 

– Rendben van. 
Benton odalépet az intercomhoz. 
– Dr. Self, abbahagyjuk. 

 
 
A számítógéplabor egyik lezárt szekrényéből Lucy elővett egy szerszámos 
készletet, egy pendrive-ot és egy kicsi, fekete dobozt, miközben Bentonnal 
beszélt telefonon. 

– Ne is kérdezd! – közölte Benton. – Éppen most fejeztük be a 
szkennelést. Illetve abba kellett hagynunk. Nem mondhatok többet róla, de 
szükségem lenne valamire. 

– Oké. – Lucy leült egy számítógép elé. 
– Szeretném, ha beszélnél Joshsal. Szeretném, ha belépnél. 
– És mit tegyek? 



– Az egyik beteg e-maileket kap, amiket a Pavilon szerverére 
továbbítottak. 

– És? 
– És ugyanezen a szerveren vannak elektronikus fájlok. Olyasvalakiről, 

aki találkozott a Pavilon orvos-igazgatójával. Tudod, kiről beszélek. 
– És? 
– És találkozott az említett személlyel Rómában is tavaly novemberben 

– mondta Benton. – Még annyit tudok, hogy ez a bizonyos személy 
szolgált Irakban, és úgy néz ki, hogy dr. Self küldte az igazgatóhoz. 

– Na és? – Lucy fellépett az internetre. 
– Josh éppen most fejezte be a szkennelést, amit abba kellett hagynunk. 

Olyasvalaki szkennelését, aki ma este elmegy, tehát több továbbított e-mail 
nem lesz. Nagyon sürget az idő. 

– Még ott van? Az a valaki, aki elmegy? 
– Most még igen. Josh már elment, beteg a gyereke. Nagyon sietett. 
– Ha megadod a jelszavadat, akkor hozzáférek a hálózathoz – mondta 

Lucy. – Úgy könnyebb lesz. De legalább egy óra hosszat ott kell még 
maradnod. 

Lucy felhívta Josht a mobilján. Az éppen a kocsijában ült, már 
távolodott a kórháztól. Így még jobb. Elmondta neki, hogy Benton nem fér 
hozzá az e-mailjeihez, valami baj van a szerverrel, azonnal meg kell 
csinálni, és eltart egy ideig. Ő majd megcsinálja a távolból, de szüksége 
lesz a rendszergazda jelszavára, hacsak Josh nem akar megfordulni, és 
saját maga elintézni. Hát persze, hogy nem akart, elkezdett magyarázni a 
feleségéről meg a gyerekről. Oké, nagyon köszöni, hogy Lucy hajlandó 
megcsinálni. Állandóan technikai problémákkal küszködnek. Soha fel nem 
merült volna Josh fejében, hogy Lucy hozzá akar férni az egyik beteg e-
mailjeihez és dr. Maroni privát aktáihoz. De még ha Josh a 
legrosszabbakra gondolna is, és feltételezné, hogy Lucy feltöri a rendszert, 
akkor se kérdezett volna rá. Ismerte a lány képességeit, meg hogy miből 
élt, az isten szerelmére. 

Lucy nem akarta feltörni Benton kórházának rendszerét. Nagyon sok 
időbe telt volna. Inkább ehhez folyamodott. Egy óra múlva visszahívta 
Bentont. 

– Nincs időm rá, hogy meg is nézzem. Az rád marad. Mindent 
átküldtem. 

Lucy otthagyta a labort, felült Agusta Brutale motorjára, miközben 
teljesen eluralkodott rajta a düh és az izgatottság. Dr. Self a McLeanben 
van. Már ott van csaknem két hete. „A fenébe!” Benton pedig tudta. 



Gyorsan ment, a meleg szél nekicsapódott a sisakjának, mintha észhez 
akarta volna téríteni. 

Megértette, hogy Benton miért nem szólhatott, de akkor sem volt 
helyes. Dr. Self és Marino e-maileztek egymással, miközben dr. Self ott 
volt Benton orra előtt a McLeanben. Nem figyelmeztette Marinót vagy 
Scarpettát. És nem figyelmeztette őt sem, miközben ott nézték a felvételen, 
ahogy Marino körbevezette Shandyt a halottasházban. Lucy megemlítette 
Marino dr. Selfnek küldött e-mailjeit, Benton meg csak hallgatta, és most 
teljesen hülyének érezte magát. Úgy érezte, hogy elárulták. Bentont nem 
izgatta, hogy arra kéri őt, hogy bizalmas elektronikus fájlokat törjön fel, de 
ő nem volt képes elárulni, hogy dr. Self ott ücsörög betegként a 
szobájában, a Pavilonban, és háromezer kibaszott dollárt fizet naponta. 

Hatodik sebességbe kapcsolt, szlalomozott a kocsik között az ifjabbik 
Arthur Ravenelről elnevezett hídon, aminek két magas pillére és óriási 
kábelrendszere volt. A Stanford Rákközpontra emlékeztette Lucyt, ahol a 
hölgy oda nem illő dalokat játszott a hárfán. Marino is kellőképpen össze 
lehet most zavarodva, de azt a zűrzavart nem akarhatta, amit dr. Self képes 
volt okozni. Marino túlságosan egyszerű lélek ahhoz, hogy megértsen egy 
neutronbombát. Dr. Selffel összehasonlítva ő csak egy hatalmas, buta 
gyerek, akinek csúzli van a farzsebében. Lehet, hogy ő kezdett dr. Selfnek 
e-maileket küldözgetni, de a nőnek tudnia kellene, hogy kell valaminek 
véget vetni. Nos, azt is tudja, hogy lehet Marinónak véget vetni. 

Elszáguldott a rákhalászok csónakjai mellet, amelyek a Shem Creeknél 
voltak kikötve. Átrobogott a Sawyer hídon a Sullivan-szigetre, ahol 
Marino lakott abban a házban, amiről valaha azt állította, hogy álmai 
otthona – egy aprócska, lábakon álló, lepukkant halászkunyhóban, aminek 
vörös fémteteje volt. Nem volt fény egyik ablakban sem, még a tornácon 
sem égett a villany. A vityilló mögött nagyon hosszú móló szelte át a lápot. 
Keskeny kis öbölben ért véget, ami a part menti vízi úthoz csatlakozott. 
Amikor Marino ideköltözött, vett egy csónakot, és élvezte, hogy 
felfedezheti az öblöket, halászgatott vagy csak csónakázott, és közben sört 
ivott. Lucy nem tudta pontosan, mi történt. Hová jutott? Ki lakozik Marino 
testében? 

A bejárathoz vezető út homokos volt, és hosszú gyom verte ki itt is, ott 
is. A vityillóhoz utat kellett törnie magának mindenféle szemét között. Volt 
ott egy régi hűtőszekrény, egy rozsdásodó grill, rákászedények, rothadó 
halászhálók, szemeteskukák, amelyek bűzlöttek. Felmászott a 
megvetemedett falépcsőn, és megpróbálta kinyitni az ajtót, amiről mállott a 
festék. A zárat könnyen fel tudta volna törni, de nem akarta, hogy utána 



nyitva maradjon. Jobb lesz, ha leveszi a zsanérokról, úgy megy be. Egy 
csavarhúzó kellett, és már benn is volt Marino álomotthonában. Nem volt 
riasztója, mindig azt mondogatta, hogy a fegyverei éppen eléggé riasztóak. 

Meghúzta a feje fölött lévő égőről lógó zsinórt, és az éles fényben és az 
egyenetlen árnyékok között körülnézett, hogy lássa, mi változott, mióta 
utoljára itt járt. Mikor is volt az? Hat hónappal ezelőtt? Marino semmit 
nem változtatott azóta, olyan, mintha nem is lakna itt egy ideje. A nappali 
padlója csupasz fa volt, egy olcsó, skót mintás kanapé volt benne, két 
egyenes hátú szék, egy nagyképernyős tévé, egy számítógép és egy 
nyomtató. A falnál minikonyha, néhány üres sörösdoboz és egy üveg Jack 
Daniel’s állt a pulton. A hűtőben rengeteg felvágott és sajt, és még több 
sör. 

Lucy leült Marino számítógépéhez, és az USB-csatlakozóról lehúzta a 
kétszázötvenhat megabájtos pendrive-ot, aminek a másik végén egy 
nyakzsinór lógott. Kinyitotta a szerszámos készletet, kivett egy tűcsipeszt, 
egy műszerész-csavarhúzót, egy elemes fúrót – olyan aprócska fajtát, amit 
az ékszerészek használnak. A kis fekete dobozban négy, egyirányú 
mikrofon hevert, egyik sem volt nyolc milliméternél vagy akár egy 
gyerekgyógyszernél nagyobb. Levette a pendrive burkolatát és a zsinórt, 
beleágyazott a pendrive-ba egy mikrofont, amelynek fémteteje észrevétlen 
maradt abban a kis mélyedésben, amihez a zsinór eredetileg hozzá volt 
erősítve. A fúró csendesen zümmögött, ahogy vájt egy második lyukat a 
burkolatba, amihez aztán hozzáerősítette a zsinórt, és visszatette a helyére. 

Aztán beletúrt khakinadrágja zsebébe, és előhúzott egy másik pendrive-
ot – amit a laborból hozott –, és beledugta az USB-csatlakozóba. Egy saját 
fejlesztésű kémprogramot töltött fel, ami továbbítani fogja Marino minden 
egyes leütését az ő egyik e-mail címére. Végignézte Marino merevlemezét, 
dokumentumok után kutatva. Szinte semmit sem talált, kivéve a dr. Selftől 
származó e-maileket, amit Marino felmásolt a számítógépére az irodai 
gépről. Egyáltalán nem meglepő. Nem gondolta, hogy Marino hivatalos 
cikkeket ír vagy esetleg egy regényt. A papírmunkával is nehezen 
boldogul. Visszatette Marino saját pendrive-ját a csatlakozóra, és elkezdett 
gyorsan körbenézelődni, kihúzogatta a fiókokat. Talált néhány cigarettát, 
egy pár Playboy magazint, egy .357-es Magnum Smith & Wessont, néhány 
dollárt és valami kis aprót, néhány nyugtát, reklámlevelet. 

Soha nem értette, hogy Marino hogyan fér be a hálószobába, ahol a 
ruhásszekrény egy rúd volt, ami a két fal közé volt erősítve az ágy lábánál. 
Azon lógtak összepréselve a ruhák, volt ami a földön hevert, például 
Marino egyik óriási bokszeralsója, és néhány zoknija. Lucy felfedezett egy 



csipkés melltartót és bugyit is, egy szegekkel kivert fekete bőrövet, meg 
egy krokodilbőr övet is, ami túl kicsi volt ahhoz, hogy az övé legyen; egy 
műanyag vajasdobozt, ami tele volt kondommal és péniszgyűrűvel. Az ágy 
vetetlen volt. Isten tudja, az ágynemű mikor volt utoljára kimosva. 

A háló mellett volt a telefonfülke méretű fürdőszoba. Egy vécé, egy 
zuhany, egy mosdókagyló. Lucy megnézte a fürdőszoba-szekrénykét. A 
szokásos tisztálkodószereket és másnaposság elleni gyógyszereket találta 
benne. Kivett egy üveg kodeintartalmú Fiorinalt, amit Shandy Snooknak 
írtak fel. Majdnem teljesen üres volt. Egy másik polcon egy tubus 
Testroderm volt, amit olyan névre írtak fel, amiről még soha nem hallott. 
Bevitte a nevet az iPhone-jába. Visszaakasztotta az ajtót a zsanérokra, és 
lement a sötét, roskatag lépcsőn. Feltámadt a szél, valami távoli hangot 
hozott a móló felől. Elővette a Glockját, és a zaj irányába világított a 
zseblámpájával, de a lámpa nem hordott messzire, a fénye beleveszett a 
tömény sötétbe. 

Felment a mólóra vezető lépcsőn, amin egy csomó faléc már felhajlott, 
volt, amelyik hiányzott is. A gőzölgő mocsár erős bűzt árasztott. Elkezdte 
csapdosni a támadó szúnyogokat, és eszébe jutott, amit egyszer az egyik 
antropológus mondott neki. Minden attól függ, milyen vércsoportba 
tartozik az ember. Az olyan dögök, mint a szúnyogok szeretik a nullás 
vércsoportot. És neki az van, de soha nem értette, hogy egy szúnyog 
hogyan képes kiszagolni a vércsoportját, ha nem vérzik. Ott köröztek 
körülötte, szabályosan megtámadták, még a fejbőrét is megcsípték. 

Halkan lépdelt, közben hallgatózott, valami ismétlődő zajt hallott. A 
lámpájával rávilágított a viharvert fára és a rozsdás szögekre. A szél 
felkavarta a tengerifüvet, átfütyült közötte. Charleston fényei távolinak 
tűntek a kénszagú, párás levegőben, a hold átsejlett a vastag felhőkön, és a 
móló végén Lucy lenézett, hogy kiderítse, mi okozza a fura zajt. Marino 
csónakja eltűnt, és a fényes narancssárga ütközők tompa puffanással 
csapódtak a cölöpöknek. 



Tizennegyedik fejezet 
 
 
Karen és dr. Self a Pavilon első lépcsőjén álltak a szinte teljes sötétségben. 

A terasz lámpája alig biztosított némi fényt. Dr. Self kivett egy 
összehajtogatott papírt az esőkabátja zsebéből. Kihajtogatta, és elővett egy 
tollat. A távolban felhangzott a prérikutyák üvöltése. 

– Mi az? – kérdezte Karen. 
– Ha meghívok valakit a műsoromba, mindig megkérem, hogy írja ezt 

alá. Ez feljogosít arra, hogy a műsoromban szerepeltessem. Beszéljek róla. 
Senki nem tud magán segíteni, Karen. Tudja ezt, ugye? 

– Már kicsit jobban érzem magam. 
– Ez mindig így van, mert beprogramozták magát. Ahogy engem is 

megpróbáltak. Ez egy összeesküvés. Ezért kényszerítettek arra, hogy 
meghallgassam az anyámat. 

Karen elvette a jogfeladásról szóló okiratot, és megpróbálta elolvasni, 
de nem volt elég fény hozzá. 

– Szeretném megosztani csodálatos párbeszédeinket és a belőlük fakadó 
meglátásokat, amik több millió nézőnek segíthetnek az egész világon. 
Szükségem van a beleegyezésére. Hacsak nem szeretné, hogy álnevet 
használjunk. 

– Ó, nem! Nagyon boldog lennék, ha beszélne rólam, és a saját nevemet 
használná! És hajlandó vagyok a műsorában is szerepelni, Marylin! Miféle 
összeesküvésről beszélt? Gondolja, hogy én is a részese voltam? 

– Alá kell ezt írnia! – Dr. Self odaadta Karennek a papírt. 
Az aláírta. 
– Kérem, értesítsen, mikor fog rólam beszélni, hogy nézhessem a 

műsort. Ha meg tudná tenni. Gondolja, hogy lehetséges? 
– Ha még akkor itt lesz. 
– Tessék? 
– Nem a következő műsorban lesz, Karen. A következő Frankensteinről 

fog szólni, és sokkoló kísérletekről. Hogy elkábítottak, akaratom ellenére. 
Kínoztak és megaláztak az MR-ben, ahogy már mondtam. Egy óriási 
mágnesben, miközben hallgatnom kellett az anyámat, arra kényszerítettek, 
hogy hallgassam, ahogy hazudozik rólam, engem vádolva. Tudja, lehet, 
hogy több hétbe is beletelik, amíg bekerül a műsoromba. Remélem, hogy 
akkor még itt lesz. 



– Úgy érti, a kórházban? Holnap elmegyek. 
– Úgy értem, hogy itt. 
– Hol? 
– Ezen a világon akar maradni, Karen? Egyáltalán akart valaha is itt 

lenni? Ez a valódi kérdés. 
Karen remegő kézzel rágyújtott egy cigarettára. 
– Látta a sorozatomat Drew Martinnal – mondta dr. Self. 
– Ez az egész olyan szomorú. 
– Mindenkinek el kellene mondanom az igazságot az edzőjéről. Tényleg 

megpróbáltam megértetni vele. 
– Mit tett vele az edzője? 
– Felment már valaha a weboldalamra? 
– Nem. Pedig kellett volna. – Karen összegörnyedve ült a hideg 

kőlépcsőn. 
– Hogy szeretne szerepelni rajta? Amíg a műsorban meg nem jelenik? 
– Szerepelni rajta? Úgy érti, mesélne ott rólam? 
– Röviden. Van egy rész, a Self Talk, a Kibeszélés. Egy blog, ahol az 

emberek elmondják a történeteiket, írnak egymásnak. Persze egyikük-
másikuk nem ír valami jól. Van egy csapatom, amelyik kissé 
megszerkeszti az irományokat, újraírja őket, kicsit kikérdezik az 
embereket, diktálnak ezt-azt. Emlékszik arra, amikor először találkoztunk? 
Hogy odaadtam a névjegykártyámat? 

– Még mindig megvan. 
– Szeretném, ha e-mailen elküldené a sztoriját arra az e-mail címre, ami 

azon a kártyán szerepel, és mi kitesszük. Milyen lelkesítő lesz! Nem úgy, 
mint dr. Wesley szegény unokahúgáé. 

– Kié? 
– Igazából nem az unokahúga. Agydaganata van. Még az én 

eszközeimmel sem lehet mindenkin segíteni. 
– Ó, istenem! Ez szörnyű! Egy agydaganattól meg is őrülhet valaki, és 

nem tudnak rajta segíteni. 
– Mindent elolvashat róla, ha bejelentkezik. Elolvashatja a történetét, és 

mindent a blogon. Meg lesz lepve – mondta dr. Self egy lépcsővel Karen 
felett állva. A szellő kedvezően fújt, mert elvitte tőle a cigarettafüstöt. – És 
a maga sztorija? Meglehetős mondanivalója lesz. Hányszor volt 
kórházban? Legalább tízszer. És miért a kudarcok? 

Dr. Self már elképzelte magát, ahogy megkérdezi a nézőközönségét, 
miközben a kamera ráközelít az arcára – ami az egyik legismertebb arc a 
világon. 



Imádta a nevét. A neve része hihetetlen végzetének. Self. Soha nem volt 
hajlandó nevet változtatni. Senki kedvéért nem hajlandó ezt megtenni, és 
soha nem osztja meg senkivel, és bárki, akinek nem kell, átkozott lesz 
mindörökre, mert nem a szex a megbocsáthatatlan bűn. Hanem a hiba. 

– Akármikor hajlandó vagyok a műsorában szerepelni. Kérem, csak 
hívjon! Csak egy hívásába kerül – mondta Karen. – Csak ne kelljen arról 
beszélnem, hogy... ki sem tudom mondani. 

De még ekkor, amikor dr. Self képzelete a leginkább szárnyalt, amikor 
az elméje szinte varázsütésre megtáltosodott, és megjelentek az intő jelek, 
még ekkor sem gondolt arra, ami történni fog. 

„Dr. Marylin Self vagyok. Üdvözlöm a Self on Self műsorban. Az 
S.O.S.-ben. Segítségre van szüksége?” Minden egyes adás kezdetétől az 
élő műsorban a közönség vadul tapsol, miközben milliók nézik a világ 
minden táján. 

– Ugye nem kell elmondanom? A családom soha nem bocsátana meg 
nekem. Ezért nem vagyok képes leszokni az italról. Elmondom magának, 
ha nem kell a tévében vagy a weboldalán elmondanom. – Karen csak 
mondta, mondta. 

„Köszönöm, köszönöm, köszönöm.” Néha dr. Self képtelen volt 
leállítani a közönség tapsviharát. „Mindannyiukat imádom!” 

– A boston terrierem, Bandita. Egy éjszaka kiengedtem, és elfelejtettem 
visszaengedni, annyira részeg voltam. Tél volt. 

A tapsvihar úgy hangzik, mint a zápor kopogása, amikor mintha ezer 
kéz tapsolna. 

– Másnap reggel a hátsó ajtónál találtam meg holtan, és a faajtón ott 
voltak a kaparásnyomok. Szegény kis Banditám azzal a rövid szőrével. 
Remegett, sírt, ugatott. Biztos vagyok benne. Kaparászott, hogy 
visszajöhessen, mert rettenetesen hideg volt odakinn. – Karen sírt. – Én 
meg elöltem az agyam, csak hogy ne kelljen gondolkodni. Azt mondják, 
vannak az agyamban ezek a fehér területek, és az a szélesebb... hát, az a 
sorvadás. Így is el lehet menni, Karen, szoktam mondani magamnak. 
Megölöd az agyad. Jól látható. Világos, mint a nap. Látható, hogy nem 
vagyok normális. – Megérintette a halántékát. – Ott volt, fehéren-feketén 
az ideggyógyász rendelőjében, a világítós dobozon, a filmen. A nem 
normális agyam. Soha nem leszek normális. Majdnem hatvanéves vagyok, 
ami megtörtént, az megtörtént. 

– Az emberek nem bocsátják meg, ha valaki egy kutyát bánt – mondta 
dr. Self, elmerülve a gondolataiban. 

– De én igen. Mit tehetnék, hogy túljussak rajta? Kérem, mondja meg! 



– A mentális betegségekkel küzdő embereknek jellegzetes a koponyájuk 
alakja. Az őrülteknek összezsugorodott vagy deformált a fejük. A 
mániákusoknak puha az agyuk. Ezeket a tudományos meglátásokat egy 
tanulmányból vettem, amit egy Párizsban 1824-ben végzett felmérés 
nyomán állapítottak meg, és arra a következtetésre jutott, hogy száz 
megvizsgált idiótából és gyengeelméjűből csak tizennégynek volt normális 
a feje. 

– Azt akarja mondani, hogy gyengeelméjű vagyok? 
– Az orvosok mást mondtak eddig magának? Hogy a feje valahogy más, 

és ez azt jelenti, hogy maga is más? 
– Gyengeelméjű vagyok? Megöltem a kutyámat. 
– Ezek a babonák és manipulációk már évszázadok óta léteznek. 

Megmérték azoknak a koponyáját, akik be voltak zárva az őrültekházába, 
kivágtak darabokat az idióták és gyengeelméjűek agyából. 

– Gyengeelméjű vagyok? 
– Manapság egy varázscsőbe rakják az embert, egy mágnesbe, és azt 

mondják, hogy az agyad deformált, és arra kényszerítenek, hogy 
meghallgasd az anyádat. – Dr. Self elhallgatott, mert egy magas alak 
közeledett feléjük a sötétben, egyenesen feléjük tartott. 

– Karen, ha nem bánja, szeretnék beszélni dr. Selffel – mondta Benton 
Wesley. 

– Gyengeelméjű vagyok? – kérdezte Karen, miközben felállt a 
lépcsőről. 

– Maga nem gyengeelméjű – felelte dr. Benton kedvesen. 
Karen elbúcsúzott tőlük. 
– Maga mindig kedves volt velem – mondta dr. Bentonnak. – 

Hazarepülök, és nem jövök vissza többé – mondta még neki. 
Dr. Self invitálta Bentont, hogy üljön le mellé a lépcsőre, de az nem 

akart. A nő érezte a férfi haragját, és ezt is újabb győzelemként élte meg. 
– Sokkal jobban érzem magam – mondta Bentonnak. 
Bentont az árnyékok sejtelmessé tették, dr. Selfet ez lenyűgözte. 
Még soha nem látta Bentont árnyékban. 
– Kíváncsi lennék, mit mondana most dr. Maroni. És arra is, hogy Kay 

mit mondana. Engem ez az egész egy tavaszi románcra emlékeztet a 
tengerparton. Egy fiatal lány felfigyel egy remek fiatalemberre. És aztán? 
A fiú is felfigyel a lányra. Ülnek a homokban, a tenger sekély részében 
gázolnak, vizet fröcskölnek egymásra, és mindent megtesznek, amire csak 
vágynak, míg a nap fel nem kel. Nem érdekli őket, hogy csuromvizesek és 
sósak, csak egymással törődnek. Hová lett a varázs, Benton? Ha az ember 



megöregszik, már semmi nem elég. Maga is tisztában van vele, hogy soha 
többé nem fogja érezni újra a varázst. Tudom, milyen a halál, és maga is 
tudja. Üljön ide mellém, Benton! Nagyon örülök, hogy beszélgetni akar 
velem, mielőtt elmegyek. 

– Beszéltem az anyjával – közölte Benton. – Újra. 
– Bizonyára kedveli őt. 
– Valami nagyon érdekeset mondott nekem, ami miatt vissza kell 

vonjak valamit, amit magának mondtam, dr. Self. 
– A bocsánatkérésnek mindig örül az ember. Magától pedig különösen 

váratlan ajándék. 
– Igaza volt dr. Maronival kapcsolatosan – mondta Benton. – A kettejük 

közötti szeretkezésről. 
– Én soha nem mondtam, hogy lefeküdtem vele – mondta hűvösen dr. 

Self. – Mikor tettem volna? Abban az átkozott szobában azzal az átkozott 
kilátással? Be voltam gyógyszerezve. Nem tudtam volna szeretkezni 
senkivel sem, hacsak akaratom ellenére nem. Elkábított. 

– Nem mostanról beszélek. 
– Amíg öntudatlan voltam, szétnyitotta a köntösömet és simogatott. Azt 

mondta, hogy tetszik neki a testem. 
– Mert emlékezett rá. 
– Ki mondta, hogy szeretkeztem vele? Az az átkozott kurva? Mit tudhat 

ő arról, hogy mi történt, amikor bejelentkeztem? Biztosan elmondta neki, 
hogy páciensként vagyok itt. Be fogom magát perelni. Elmondtam, hogy 
dr. Maroni képtelen volt megtartóztatni magát, nem tudott ellenállni, aztán 
elmenekült. Tudta, hogy ami történt az megbocsáthatatlan, úgyhogy 
elmenekült Olaszországba. Én soha nem mondtam, hogy szeretkeztem 
vele. Ilyet soha nem állítottam magának. Elkábított, kihasznált, tudhattam 
volna, hogy így lesz. Miért ne tette volna? 

Dr. Selfet felzaklatta a dolog. Akkor is így volt, és most is ez történt, 
nem is gondolta volna, hogy így lesz. Akkor szidta a férfit, de mégsem 
mondta, hogy hagyja abba. Inkább azt kérdezte: Miért kell ennyire 
alaposan megvizsgálni? A férfi pedig így felelt: Mert fontos, hogy tudjam. 

– Igen, tudnod kell, hogy mi nem a tiéd. 
És a kutatgatás közben a férfi így szólt: 
– Olyan ez, mint amikor az ember egy különleges helyre megy, ahol 

már nagyon régen nem járt. Meg akarja tudni, hogy mi változott, és mi 
nem, és hogy újraélheti-e az egészet. 

– Igen? – kérdezte a nő. 



– Nem – felelte a férfi. Aztán elmenekült, és ez volt a legrosszabb, amit 
tehetett, mert már korábban is megtette egyszer. 

– Én nagyon régi dologról beszélek – mondta Benton. 
 
 
A víz csendesen loccsant, újra és újra. 

Will Rambót körülvette a víz és az éjszaka, ahogy evezett a Sullivan-
szigettől elfelé, ahol otthagyta a Cadillacjét egy félreeső helyen, nem 
messze attól, ahol a csónakot bérelte. Már jóval korábban kibérelte. Ha 
kellett, használta a csónak motorját. Ha csendben akart haladni, akkor 
evezett. Csobbant a víz. A sötétben. 

A Grotta Biancába vitte az elsőt. Az ismerős érzés, ahogy a töredékek 
összeálltak az elméjében, egy mély barlanggá, ahol mészkő cseppkövek 
sorakoztak, rajtuk mohával azokon a helyeken, amit a nap fénye elért. 
Elsétált a lánnyal a Herkules oszlopain túlra, a föld alatti kőfolyosók 
világába, ahol állandó volt a vízcsöpögés hangja, és minden felületen 
megtört a fény az ásványok miatt. 

Azon az álomszerű napon teljesen egyedül voltak, kivéve egy kis időt, 
amikor egy csapat iskolásgyerek haladt el mellettük, dzsekiben és 
sapkában. Ekkor így szólt a lányhoz: 

– Olyan zajosak, mint egy csapat denevér. 
A lány pedig felnevetett, jól érezte magát vele, megragadta a karját, 

nekidőlt, érezte a puhaságát. A süket csendet csak a víz csepegése törte 
meg. Átvitte a lányt a Kígyók alagútján, a kőcsillárok alatt. Elhaladtak az 
áttetsző kőfüggöny mellett, egyenesen a Sivatag folyosójára. 

– Ha itt hagynál, soha nem találnám meg a kivezető utat – mondta a 
lány. 

– Miért hagynálak itt? Én vagyok a vezetőd. A sivatagban nem élheted 
túl, ha nincs veled vezető, hacsak nem ismered nagyon jól az utat. 

És feltámadt a homokvihar, hatalmas fallal tört előre. Will 
megdörzsölte a szemét, aznap megpróbálta kitörölni az elméjéből. 

– Honnan tudod az utat? Biztosan gyakran jársz ide – mondta a lány, és 
ekkor Will elhagyta a homokvihart, újra a barlangban találta magát, a 
lány pedig olyan gyönyörű volt, élesen kirajzolódtak az idomai, mintha 
kvarcba faragták volna. De szomorú volt, mert elhagyta a szerelme egy 
másik nőért. 

– Milyen különleges ember vagy, hogy ismersz ilyen helyeket, mint ez is 
itt – mondta Willnek. – Három kilométer mélyen a föld alatt, a nedves kő 
végtelen labirintusában. Milyen szörnyű lehet eltévedni itt! Vajon tévedt 



már itt el valaki? Órák múlva, ha kikapcsolják a fényeket, koromsötét és 
olyan hideg lehet itt, mint valami börtönben. 

Will nem látta az arca elé emelt kezét. Csak a fényes vörösséget látta, 
ahogy betemette őket a homokvihar, azt hitte, már nem is maradt bőre, 
annyira lehorzsolta a homok. 

– Will! Ó, istenem! Segíts, Will! – Roger sikolya átváltozott a folyosón 
haladó iskolások zsivajává, és a homokvihar üvöltése megszűnt. 

Csöpögött a víz, és a lépteik is cuppogtak. 
– Miért dörzsölöd állandóan a szemedet? – kérdezte a lány. 
– A sötétben is megtalálom az utat, nagyon jól látok sötétben. Gyakran 

jártam itt gyerekkoromban. Én vagyok a vezetőd. – Will nagyon kedves és 
nagyon gyengéd volt a lányhoz, mert megértette, hogy annak vesztesége 
sokkal nagyobb lehetett, mint amit el tudott viselni. – Látod, milyen áttetsző 
a kő, ha fény éri? Sima és erős, mint az inak és az izmok, a kristályok pedig 
olyanok, mint a viaszossárga csontok. Ezen a keskeny folyosón a Milánói 
dómhoz jutunk, ami szürke, nedves és hűvös, mint egy nagyon öreg test 
szövetei és erei. 

– A cipőm és a nadrágom hajtókája tele van fröcskölve nedves 
mészkődarabokkal, mintha meszeltem volna. Tönkretetted a ruhámat. 

A lány panaszkodása idegesítette. Mutatott neki egy természetes kis 
tavacskát, amelynek az alján zöld színű érmék hevertek, majd fennhangon 
azon tűnődött, vajon azok közül, akik pénzt dobtak oda, teljesült-e 
valakinek a kívánsága. A lány is beledobott egy érmét, ami nagyot 
csobbant, és lesüllyedt a tavacska aljára. 

– Kívánj, amit csak akarsz! – mondta Will. – De soha nem teljesülnek, 
vagy ha mégis, az nem lesz jó neked. 

– Milyen szörnyű ilyet mondani! – felelte a lány. – Hogy mondhatsz 
olyat, hogy rossz, ha valakinek a kívánsága teljesül? Nem is tudod, mit 
kívántam. Mi van akkor, ha azt kívántam, hogy szeretkezz velem? Rossz 
szerető vagy? 

Nem felelt a lánynak, és egyre dühösebb lett, mert ha szeretkeztek volna, 
akkor megláthatta volna meztelen talpát. Az utolsó alkalommal Irakban 
szeretkezett, egy tizenkét éves lánnyal, aki sikoltozott és sírt, és apró 
ökleivel ütötte őt. Aztán abbahagyta és elaludt, és nem érzett semmit, mert 
nem volt élete, semmit sem várt, kivéve azt, hogy véget nem érően 
rombolják a lány országát és a véget nem érő gyilkolást. 

A lány arca egyre jobban elhalványodott az emlékezetében, ahogy a víz 
csöpögött. Kézbe vette a pisztolyt, ahogy Roger sikoltozott, mert már 
elviselhetetlen volt a fájdalom. 



A Kupola barlangjában a köveknek olyan alakjuk volt, akár a 
koponyáknak, a víz csak csöpögött, mintha eső esett volna, aztán jött a 
megkövesült zúzmarára emlékeztető képződmény, és a jégcsapok meg a 
sarkantyúk, amelyek úgy csillogtak, akár a gyertyafény. Mondta a lánynak, 
hogy ne nyúljon hozzájuk. 

– Ha megérinted őket, feketévé válnak, akár a korom – figyelmeztette. 
– Ilyen az én életem is – felelte a lány. – Ha valamihez hozzáérek, akkor 

az szarrá válik. 
– Még megköszönöd nekem – mondta Will. 
– Mit? – kérdezte a lány. 
A Visszatérés folyosóján meleg és párás volt a levegő, a falakon víz 

csörgedezett, akár a vér. Will a kezében tartotta a pisztolyt, csak ujjnyi 
érintésre volt attól, hogy véget vessen mindannak, ami volt, amit magáról 
tudott. Ha Roger meg tudná köszönni, megtenné. 

Egy egyszerű köszönöm, és akkor nem kellene újra megtennie. Az 
emberek hálátlanok, elveszik tőle, amire szükségük van. Aztán már nem 
törődnek vele. Nem is tehetik. 

Egy vörös-fehér csíkos világítótorony – amit a háború után emeltek – 
állt magányosan kilencven méterre a part mentén. Már nem égett benne 
jelzőtűz. 

Will válla fájt az evezéstől, a feneke is sajgott az üveggyapot ülésen. 
Nagyon megerőltető volt, mert a súly, amit vitt, majdnem annyit nyomott, 
mint maga a lapos csónak, és most, hogy közel járt a céljához, nem 
használta a motort. Nagy zajt csap, és nem akar zajt, még akkor sem, ha 
senki sem hallja. Errefelé senki sem lakik. Senki nem jár erre, csak nappal, 
és akkor is csak jó időben. És még akkor sem jönnek errefelé, mert nem 
ismerik ezt a helyet. A világítótorony szeretete és egy vödör homok. Hány 
kisfiúnak van saját szigete? Egy kesztyű, egy labda, piknikezés és 
kempingezés. Mind elmentek. Egy csónakban elhagyatottan, át a 
túloldalra. 

A vízen túl feltűntek a Mount Pleasant fényei meg a James-szigeté meg 
Charlestoné. Délnyugatra ott volt a Folly Beach. Holnap meleg, borús idő 
lesz, az apály késő délutánra várható. Ahogy a partra húzta, a csónak alján 
megcsikordultak az osztrigahéjak. 



Tizenötödik fejezet 
 
 
A törvényszéki fotólaborban  
szerda kora reggel 
 
 
Scarpetta kikészítette, amiről úgy gondolta, hogy szüksége lesz rá. Most 
nem lesz nehéz dolga. A szekrényekből és fiókokból kerámiaedényeket, 
papírt, műanyag poharakat, papírtörlőket, steril vattapálcikákat, 
borítékokat, kiöntésre használható agyagot, desztillált vizet, egy üveg Gun 
Blue-t (szelén-dioxid oldatot, amelytől a fémfelületek sötétkékre/feketére 
színeződnek), egy üveg RTX-et (ruténium-tetroxidot), néhány tubus 
szuperragasztót és egy kisebb alumíniumserpenyőt vett elő. Egy digitális 
fényképezőgépre makrolencséket tett meg kioldót, majd az egészet 
állványra erősítette, és beborította az egyik pultot vastag, barna papírral. 

Bár egész sornyi lehetőség közül választhatott, hogy a látens 
ujjlenyomatokat előcsalogassa a nem porózus felületekről, mint például a 
fém is, a szokásos eljárás a gőzölés volt. Nem varázslat, csupán kémia. A 
szuperragasztó szinte száz százalékig ciánakrilátból állt, ez akrilgyanta, 
amely reakcióba lép az aminosavakkal, a glükózzal, a nátriummal, 
tejsavval és más, a bőr pórusaiból kiválasztódó anyagokkal. Amikor a 
szuperragasztó-permet érintkezik egy látens lenyomattal (ami szabad 
szemmel nem látható), az a kémiai reakció során előtűnik, és a remények 
szerint tartós és jól látható fehér, részletes lenyomatot hoz létre. 

Scarpetta végiggondolta, amit tenni készült. DNS-mintát kell vennie, de 
nem ebben a laborban. Nem az lesz az első dolog, amit elvégez, nem is 
kell, hogy ezzel kezdje, hiszen sem az RTX sem a szuperragasztó nem tesz 
kárt a DNS-ben. Legyen a szuperragasztó, döntötte el. Előhúzta a revolvert 
a papírzacskóból, és lejegyezte a sorozatszámát. Kinyitotta az üres hengert, 
és a cső mindkét végébe vattacsomót dugott. Egy másik zacskóból elővette 
a hat .38-as speciális töltényt, sorba állította a gőzölőkamrában, ami nem 
volt más, mint egy melegítésre alkalmas üvegtartály. A tartályban 
kifeszített drótra ráerősítette a revolvert a ravaszvédő kengyelnél fogva. 
Egy csésze forró vizet helyezett a tartályba, hogy belül párás legyen, majd 
kis alumíniumtégelybe szuperragasztót nyomott, és ráhelyezte az 
üvegtartályra a tetejét. Bekapcsolta a ventilátort. 



Tiszta kesztyűt húzott, majd fogta a műanyag dobozkát, amiben az 
aranyérme és -lánc volt. Az aranyláncon nagyvalószínűséggel talál DNS-t. 
Beletette egy zacskóba, és felcímkézte. Valószínűleg az érmén is talál 
DNS-t, és talán ujjlenyomatot is. Óvatosan megfogta a széleinél, és nagyító 
alatt megvizsgálta. Közben meghallotta, hogy kattan egyet a labor bejárati 
ajtajának biometrikus zára. Lucy jött be. Scarpetta azonnal megérezte, 
milyen hangulatban van. 

– Bárcsak volna képfelismerő programunk! – mondta Scarpetta, mert 
nagyon jól tudta, mikor nem szabad Lucytől megkérdezni, hogy van és 
miért. 

– Van – felelte Lucy, és nem nézett Scarpetta szemébe. – De kell, hogy 
legyen valami, amivel össze lehet hasonlítani. Nagyon kevés rendőrségnek 
van olyan adatbázisa, amiben keresni lehet a képeket, és amelyeknek van, 
az is mire jó? Nem számít. Semmi sincs összehangolva. Akárki is ez a 
szemétláda, valószínűleg valahogy másképp kell azonosítanunk. És nem 
csak arra a szemétládára gondolok, aki megjelent a házad mögött a 
motorral. 

– Hát akkor kire gondolsz? 
– Aki a nyakláncot viselte, és akié a fegyver volt. És nem lehetsz biztos 

benne, hogy nem Bull volt az. 
– Annak nem volna semmi értelme. 
– Dehogynem, például ha hősnek akarna látszani. Vagy lehet, hogy 

valami rejtegetnivalója van. Nem tudhatod, kié a nyaklánc és a fegyver, 
mert nem láttad, hogy ki vesztette el. 

– De a bizonyítékok másra utalnak – mondta Scarpetta. – Hálás lehetek 
neki, hogy kockázatot vállalt azért, hogy engem megóvjon. 

– Higgy, amit akarsz. 
Scarpetta Lucyre nézett. 
– Valami baj van. 
– Csak rámutatok arra, hogy senki nem látta azt az állítólagos 

verekedést, ami Bull és a között az idegen között zajlott. Ennyi. 
Scarpetta az órájára pillantott. Odament a gőzölőtartályhoz. 
– Öt perc. Ennyi elég lesz. – Levette a fedőt, hogy leállítsa a folyamatot. 

– Le kell futtatnunk a revolver sorozatszámát. 
Lucy belepillantott az üvegtartályba. Kesztyűt húzott, benyúlt, és 

leakasztotta a drótról a revolvert. 
– Itt van fehér lenyomat. Itt, a csövön. – Ide-oda forgatta a fegyvert, 

majd letette a papírral borított pultra. Újra belenyúlt a tartályba, és kiszedte 
a töltényeket. 



– Van néhány részleges ujjlenyomat. Azt hiszem, elég részlet áll 
rendelkezésünkre. – Azokat is letette a pultra. 

– Lefényképezem őket, aztán beszkennelheted a fotókat, hogy 
lefuttathassuk az adatbázisban. 

Scarpetta felvette a telefont, felhívta az ujjlenyomatlabort, és elmondta, 
éppen min dolgoznak. 

– Hogy időt spóroljunk, velük kezdem – mondta Lucy nem túl 
barátságosan. – Kicsit vedd le a színcsatornát, hogy a fehérből legyen 
fekete, aztán futtassuk le, amilyen gyorsan csak lehet. 

– Valami bajod van. Remélem, elmondod, ha kész leszünk. 
Lucy nem akart róla beszélni. 
– Szemét be, szemét ki – közölte dühösen. 
Ezt szokta mondogatni, amikor cinikus volt. Beszkennelték a 

lenyomatot az adatbázisba. A számítógépnek fogalma sem volt, hogy amit 
néz, az egy darab kő vagy hal. Az automatarendszer nem gondolkodik. 
Nem tud semmit. Ráfekteti az egyik lenyomatot a másikra a megfelelő 
pontokon, és ha az egyik jellemző rész hiányzott vagy homályos volt, 
esetleg nem kódolta megfelelően a törvényszéki szakértő, akkor jó esély 
volt arra, hogy nem dobott ki semmit. És nem az adatbázissal volt a gond, 
hanem az emberekkel. Ugyanez volt a helyzet a DNS-sel. Majdhogynem 
csak azt lehetett megtudni, hogy mit gyűjtöttek be és ki milyen módon 
vizsgálta. 

– Tudod, milyen ritka már az is, hogy az ujjlenyomatokat rendesen 
nyilvántartásba veszik? – dohogott tovább Lucy. Metszően éles volt a 
hangja. – Vegyünk egy tökfilkót valamelyik börtönben, aki leveszi az 
ujjlenyomatot a kártyákra, és még most is az özönvíz előtti tintapárnát és 
hengert használja. Aztán beviszik az IAFIS-adatbázisba, és szart sem 
érnek, pedig nem kellene így lennie, ha biometrikus, optikai szkennert 
használnának. De a börtönökre nincs pénz. Ebben a kibaszott országban 
semmire nincs pénz! 

Scarpetta benne hagyta az aranyérmét az átlátszó műanyagzacskóban, és 
úgy vizsgálta meg nagyító alatt. 

– Nem akarod elmondani, mitől van ilyen pocsék kedved? – De félt a 
választól. 

– Hol van az a sorozatszám, hogy bevihessem a bűnügyi adatbázisba? 
– Ott van a pulton, azon a papíron. Beszéltél már Rose-zal? 
Lucy közben megtalálta a papírt, és leült az egyik számítógép elé. 
Elkezdtek kattogni a billentyűk. 



– Felhívtam, hogy leellenőrizzem. Azt mondta, inkább veled kellene 
kezdeni. 

– Ez egy egydolláros – mondta Scarpetta a felnagyított érméről, és nem 
is kellett többet mondania. – Nyolcszázhetvenhármas. – Észrevett valamit, 
amit soha nem látott még feldolgozatlan bizonyítéknál. 

– Szeretnék tesztlövéseket csinálni vele a víztartályba, aztán lefuttatni a 
ballisztikai adatbázisban, a NIBIN-ben, hogy megnézzem, nem használták-
e más bűntényeknél – közölte Lucy. – Bár te egyelőre nem tekinted 
bűnügynek azt, ami eddig történt, és nem akarod bevonni a rendőrséget. 

– Ahogy már elmagyaráztam neked – mondta Scarpetta, és nem akarta, 
hogy védekezően hangozzék a dolog –, Bull küzdött azzal a fickóval, és 
kiütötte a fegyvert a kezéből. – Vizsgálgatta az érmét, az élességet állítva. 
– Nem tudom bebizonyítani, hogy a szóban forgó motoros férfi azért jött, 
hogy bántson. Nem hatolt be illetéktelenül, csak megpróbálta. 

– Legalábbis Bull ezt állítja. 
– Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt mondanám, olyan, mintha ezzel 

az érmével már végigcsinálták volna a szuperragasztós eljárást, hogy 
ujjlenyomatokat keressenek rajta – mondta furcsállva. A nagyítón keresztül 
Scarpetta megvizsgálta azt a helyet, amin mintha nyomát látta volna a 
halvány, fehér barázdáknak mindkét oldalon. 

– Mit akarsz azzal mondani, hogy ha nem tudnád? Nem tudhatod. 
Semmit nem tudsz róla, hogy hol volt előtte, semmit, kivéve azt, hogy Bull 
találta a házad mögött. Az, hogy ki vesztette el, már más lapra tartozik. 

– Ez itt teljesen úgy néz ki, mintha polimermaradvány lenne. Mint a 
szuperragasztó. Nem értem – mondta Scarpetta, és odavitte a műanyag 
zacskóban lévő érmét az állványhoz. – Egy csomó dolog van, amit nem 
értek. – Felnézett Lucyre. – Gondolom, ha úgy érzed, el akarod mondani, 
akkor el is fogod. – Levette a kesztyűjét, felvett egy újat, és magára tett 
egy maszkot is. 

– Úgy hangzik, mintha más nem maradt volna, mint hogy lefotózzuk 
őket. Hogy nem kell Gun Blue-t vagy PTX-et használnunk. – Lucy az 
érmén talált nyomokra utalt. 

– A legrosszabb esetben is ez puskapor. De gyanítom, hogy arra nem 
lesz szükségünk. – Scarpetta állított az állványra állított fényképezőgépen. 
Aztán a négy lámpa karjait kezdte mozgatni. – Lefotózom, aztán mindent 
megvizsgálhatunk DNS után kutatva. 

Letépett egy darabot a barna papírból az állványhoz, kivette az érmét, és 
letette úgy, hogy az írás volt lefelé. Kettévágott egy műanyag poharat, és 
az érme fölé helyezte a tölcséres végét. Házilag barkácsolt kis sátor, hogy 



minél kisebb legyen a csillogás, és jobban lehessen látni az 
ujjlenyomatokat. A kioldóért nyúlt, és fényképezni kezdett. 

– Szuperragasztó – közölte Lucy. – Tehát ez egy bűnügy bizonyítéka, és 
valahogy újra bekerült a körforgásba, hogy úgy mondjam. 

– Az megmagyarázna mindent. Nem tudom, így van-e, de ez 
megmagyarázná. 

A billentyűk gyorsan kattogtak. 
– Arany egydolláros – mondta Lucy. – Amerikai, 

ezernyolcszázhetvenháromból. Nézzük, mit találok róla! – Az ujjai csak 
úgy suhantak a billentyűkön. – Miért vesz be valaki Fiorinált kodeinnel? 
És mi a csuda az pontosan? 

– Butalbital és kodein foszfát, aszpirin, koffein – mondta Scarpetta, és 
óvatosan megfordította az érmét, hogy a másik oldalát is lefényképezhesse. 
– Erős, kábító hatású fájdalomcsillapító. Gyakran írják fel erős tenziós 
fejfájásra. – Elcsattant a fényképezőgép retesze. – Miért? 

– Na és a Testroderm? 
– Az tesztoszterontartalmú gél, amit be lehet dörzsölni a bőrbe. 
– Hallottál valaha Stephen Siegelről? 
Scarpetta gondolkodott egy darabig, de nem jutott senki eszébe, teljesen 

ismeretlen volt számára a név. 
– Nem emlékszem, hogy ismerném. 
– Ő írta fel a Testrodermet. Történetesen egy hernyó proktológus 

Charlotte-ban, ahonnan Shandy Snook jött. És egészen véletlenül Shandy 
apja a betege volt ennek a pasinak, amiből sejteni lehet, hogy Shandy 
ismeri őt, és akkor szerez tőle receptet, amikor csak akar. 

– Hol váltották be azt a receptet? 
– Egy gyógyszertárban a Sullivan-szigeten, ahol érdekes módon 

Shandynek van egy kétmillió dollárt érő háza egy kft. nevén – közölte 
Lucy, miközben gépelt. – Talán meg kellene kérdezned Marinót, mi a fene 
folyik itt. Szerintem mindannyiunk aggodalmai jogosak. 

– Ami most engem legjobban aggaszt, az az, hogy olyan dühös vagy. 
– Szerintem nem tudod, milyen az, ha tényleg mérges vagyok – felelte 

Lucy, közben száguldoztak az ujjai a klaviatúrán, hangosan és dühösen. – 
Tehát Marino bekábítózott. Illegálisan. Nagyon valószínű, hogy úgy keni 
magára a tesztoszterongélt, mintha naptej volna, és őrült módon egymás 
után dobálja be a tablettákat, hogy kilábaljon a másnaposságaiból, mert 
hirtelen dühöngő King Konggá változott. – Hangosan csattogtak a 
billentyűk. – Nagy valószínűséggel állandóan merevedése van, és könnyen 
szívrohamot kaphat. Vagy olyan agresszívvá válik, hogy elveszti a fejét, 



amikor már amúgy sem a maga ura a pia miatt. Döbbenetes, hogy valaki 
milyen hatással tud lenni egy másik emberre egy rövidke hét alatt. 

– Az biztos, hogy ez az új barátnője nem valami fényes. 
– Nem rá gondoltam. Meg kellett mondanod neki, hogy mi újság. 
– Igen, meg kellett. És neked is, és Rose-nak is – mondta csendesen 

Scarpetta. 
– Az az aranyérme körülbelül hatszáz dollárt ér – mondta Lucy, és 

becsukott egy fájlt a számítógépen. – A nyaklánc nélkül. 
 
 
Dr. Maroni a kandalló előtt ült a San Marcótól délre fekvő házában, az 
esőben a bazilika kupolája bánatosan meredt az égre. Az emberek – főleg a 
helyiek – zöld gumicsizmát viseltek, míg a turisták az olcsó sárga fajtát. A 
víz pillanatok alatt elborította Velence utcáit. 

– Csak hallottam a holttestről – mondta a telefonba Bentonnak. 
– Hogyhogy? Az ügyet először nem tartották fontosnak. Akkor hogyan 

hallottál róla? 
– Otto mesélt róla. 
– Úgy érted, Poma százados. 
Benton eldöntötte, hogy távolságot tart a századostól, még arra sem 

tudta rávenni magát, hogy a keresztnevén szólítsa. 
– Valami más miatt hívott, és megemlítette – felelte dr. Maroni. 
– És ő honnan tudta? Eleinte nem is szerepelt a hírekben. 
– Azért tudta, mert carabinieri. 
– És attól már mindentudó? – kérdezte Benton. 
– Nagyon neheztelhetsz rá. 
– Csak nem értem a dolgot – válaszolta Benton. – Törvényszéki 

orvosszakértő a carabinieriknél. És az állami rendőrség hatáskörébe 
tartozik az ügy, nem a carabinierikébe. És ahogy ez lenni szokott, most is a 
rendőrség ért oda először a helyszínre. Amikor gyerek voltam, csak úgy 
hívták ezt, hogy nyomulás. Hivatalosan meg úgy mondanám, hogy furcsa. 

– Mit mondhatnék erre? Így mennek a dolgok Olaszországban. Az 
illetékesség az alapján dől el, hogy ki érkezik oda elsőként, vagy hogy kit 
hívnak. De nem ettől vagy olyan dühös. 

– Nem vagyok dühös. 
– Ne mondd egy pszichiáternek, hogy nem vagy dühös! – Dr. Maroni 

pipára gyújtott. – Nem vagyok ott, hogy lássam, milyen állapotban vagy, 
de nem is kell. Dühös vagy. Mondd el, miért érdekes, hogy honnan 
szereztem tudomást a Bari mellett megtalált halott nőről! 



– Most meg arra akarsz célozni, hogy nem vagyok tárgyilagos. 
– Arra célzok, hogy fenyegettetve érzed magad Otto miatt. Hadd 

magyarázzam el a dolgot, hogy volt, szép sorban. A holttestet az autópálya 
mellett találták meg Bari mellett, és amikor először hallottam róla, még 
nem gondoltam semmire. Senki nem tudta, hogy ki volt a lány, azt hittük, 
prostituált. A rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a halála 
kapcsolatba hozható az Egyesült Szent Koronával, a pugliai maffiával. 
Otto azt mondta, nagyon örül, hogy a carabinieriket nem vonták be, mert 
nem akaródzott neki maffiózókkal foglalkozni. Hogy a szavait idézzem, 
nem érdemes igazságot szolgáltatni az olyan áldozatoknak, akik pontosan 
olyan korruptak, mint a gyilkosaik. Azt hiszem, egy nappal később, hogy 
nekem mesélt a dologról, beszélt a Sezione di Medicina Legale 
orvosszakértőjével is Bariban. Kiderült, hogy az áldozat egy eltűnt kanadai 
turista, akit utoljára egy diszkóban láttak Ostuniban. Meglehetősen részeg 
volt. Egy férfival ment el. Másnap láttak egy fiatal nőt, akire illett a 
személyleírás, a Grotta Biancában, Pugliában. A Fehér barlangban. 

– És persze Poma százados mindentudó, az egész világ neki mond el 
mindent. 

– És persze te neheztelsz rá. 
– Beszéljünk inkább a Fehér barlangról! Feltételezhetjük, hogy a 

gyilkosnak jelképes gondolattársításai vannak – mondta Benton. 
– A tudat mélyebb szintjei – felelte dr. Maroni. – Eltemetett 

gyermekkori emlékek. Elnyomott trauma és fájdalom. Úgy is 
értelmezhetjük, hogy a barlangba tett látogatás voltaképpen mitológiai 
utazás a saját neurózisainak és pszichózisainak, félelmeinek a titkaiba. 
Valami szörnyű történt vele, és ez valószínűleg meghatározza, mit gondol 
arról a szörnyűségről. 

– Mire emlékszel, hogy nézett ki a férfi? Adtak azok a szemtanúk 
személyleírást róla, akik állítólag látták az áldozattal a diszkóban, a 
barlangban vagy akárhol máshol? 

– Fiatal, sapkát viselt – felelte dr. Maroni. – Ennyi. 
– Ennyi? Fehér? Fekete? Ázsiai? 
– A diszkóban és a barlangban is nagyon sötét volt. 
– A páciensedről készült feljegyzésekben, itt vannak előttem, az áll, 

hogy a beteged említett egy találkozást valami kanadai lánnyal egy 
diszkóban. Egy nappal azután említette, hogy a holttestet megtalálták. 
Aztán nem hallottál többet a férfiról. Ő milyen volt? 

– Fehér. 



– Azt írod a jegyzeteidben, hogy utalt arra, idézem „otthagytam a lányt 
az út mentén, Barinál”. 

– Akkor még nem volt ismert, hogy a lány kanadai. Még nem 
azonosították. Feltételezték, hogy egy prostituált, ahogy már mondtam. 

– Amikor megtudtad, hogy egy kanadai turistáról van szó, nem 
kapcsoltad össze a két dolgot? 

– Természetesen aggódtam. De nem volt semmiféle bizonyítékom. 
– Igen, Paulo, védd csak a páciensedet! De azzal senki nem törődött, 

hogy védjen egy kanadai turistát, akinek egyedüli vétke az volt, hogy kicsit 
szórakozni akart egy diszkóban, és találkozott valakivel, aki nyilvánvalóan 
tetszett neki, és akiben bízott. A dél-olaszországi vakációja végén pedig 
egy boncteremben kötött ki, majd a temetőben. Még szerencsés, hogy nem 
névtelenül temették el. 

– Elvesztetted a türelmedet, ki vagy borulva – jegyezte meg dr. Maroni. 
– Talán most, hogy megvannak a jegyzeteid, kissé felfrissül a 

memóriád, Paulo. 
– Nem engedtem meg, hogy belenézz azokba a jegyzetekbe! Fogalmam 

sincs, hogyan jutottál hozzájuk. – Dr. Maroninak többször is el kellett ezt 
mondania, Benton pedig kétségek között hagyta.  

– Ha a kórház szerverén, elektronikus formában tárolod a pácienseidről 
szóló jegyzeteidet, akkor máskor kapcsold ki a megosztás funkciót – 
közölte Benton. – Mert ha valaki megtalálja, melyik merevlemezen vannak 
ezek a bizalmas fájlok, akkor hozzájuk férhet. 

– Az internet alattomos dolog. 
– Azt a kanadai turistát majdnem egy éve gyilkolták meg – mondta 

Benton. – Ugyanúgy csonkították meg. Meséld el nekem, hogy lehet az, 
hogy nem jutott eszedbe az az akta... nem gondoltál arra a páciensedre, 
miután az történt Drew Martinnal? A testnek ugyanabból a részéből vágtak 
ki darabokat. Meztelenül kidobták egy olyan helyre, ahol hamar 
megtalálhatták, sokkolhatta az embereket. És semmi bizonyíték nem 
maradt a helyszínen. 

– Úgy néz ki, nem erőszakolta meg őket. 
– Nem tudjuk, mit tett, és mit nem. Főleg úgy nem, hogy arra 

kényszeríti az áldozatait, hogy hideg vízben üljenek, isten tudja, mennyi 
ideig. Szeretném Kayt is bevonni a beszélgetésünkbe. Felhívtam, mielőtt 
téged hívtalak. Remélhetőleg már rá tudott nézni arra, amit küldtem neki. 

Dr. Maroni várt. Bámulta a képernyőn lévő képet, közben az eső ömlött, 
a csatorna vize pedig egyre csak emelkedett. Eléggé nyitva voltak a 
spaletták ahhoz, hogy jól lássa, a víz már jó harminccentis a járdákon. 



Hálát adott az égnek, hogy aznap nem kell kimennie. Az áradás neki nem 
volt akkora kaland, mint a turistáknak, akik, legalábbis látszólag, élvezik. 

– Paulo! Kay! – Benton visszatért. 
– Itt vagyok. 
– Kaynél van az anyag – mondta Benton dr. Maroninak. – Ott van 

előtted a két fotó? – kérdezte Scarpettát. – És a többi anyag? 
– Nézzük, mit tett Drew Martin szemével – vágott mindjárt a közepébe 

Scarpetta. – A Barinál meggyilkolt nőnél ennek nincs nyoma. Itt van 
előttem a boncolási jegyzőkönyve. Olaszul. Megpróbálom megérteni, amit 
csak tudok. Hogyhogy megvan nálad a boncolási jegyzőkönyv, ennek a 
páciensnek az aktája mellett, hogy is hívják? Homokember? 

– Igen, úgy nevezi magát – felelte dr. Maroni. – Dr. Self e-mailjeiből 
tudni. Láttad őket? 

– Most nézem. 
– Miért volt a boncolási jegyzőkönyv a páciensed aktájában? – 

emlékeztette a kérdésre Benton dr. Maronit. – A Homokember aktájában. 
– Mert nyugtalanított a dolog. De nem volt bizonyítékom. 
– Fulladás? – kérdezte Scarpetta. – A pontszerű bevérzések miatt 

gondolom, és amiatt, hogy más nyom nem volt. 
– Lehetséges, hogy megfulladt? – kérdezte dr. Maroni, a Benton által 

küldött fájl kinyomtatva ott hevert az ölében. – Lehet, hogy Drew is? 
– Nem. Drew biztosan nem. Őt megfojtották valami kötéllel. 
– Csak azért gondoltam fulladásra, mert Drew esetében ott van az a kád 

– mondta dr. Maroni. – És az az utolsó kép a nőről abban a rézkádban. De 
lehet, hogy nincs igazam. 

– Igen, nincs igazad Drew-val kapcsolatosan. De azzal egyetértek, hogy 
az áldozatok a haláluk előtt kádban voltak. Számolnunk kell a fulladással, 
ha nincs másra utaló bizonyíték. De bizonyossággal állíthatom – ismételte 
meg Scarpetta –, hogy Drew nem fulladt vízbe. De ez még nem jelenti azt, 
hogy a Barinál megtalált áldozattal nem ez történt. Azt sem tudhatjuk, 
hogy mi történt ezzel a nővel a rézkádban. Még azt sem tudjuk biztosan, 
hogy halott-e, bár tartok tőle, hogy igen. 

– Úgy néz ki, mint akit begyógyszereztek – jegyezte meg Benton. 
– Erősen gyanítom, hogy mindhárom szóban forgó nővel ez a helyzet – 

felelte Scarpetta. – A Bariban talált nőt lenyugtatták, az alkoholszintje 
háromszorosa volt a megengedett határértéknek. Drew alkoholszintje is 
több mint a kétszerese. 



– Lenyugtatja, hogy az ellenőrzése alatt tarthassa őket – mondta Benton. 
– Tehát nincs arra utaló jel, hogy a Bariban talált áldozat megfulladt volna? 
Semmi nincs a jelentésben? Mi a helyzet a diatómákkal? 

– Diatómákkal? – kérdezte dr. Maroni. 
– Mikroszkopikus moszatok – magyarázta Scarpetta. – Először is, ennek 

utána kellett volna nézni, de nem valószínű, hogy megtették, ha nem 
merült fel a fulladás gyanúja. 

– Miért merült volna fel? Egy út mentén találták – mondta dr. Maroni. 
– Másodszor – folytatta Scarpetta –, a diatómák mindenütt előfordulnak. 

A vízben, a levegőben. Az egyedüli vizsgálat, ami lényeges információval 
szolgálhat, az az, ha megvizsgálják a csontvelőt vagy a belső szerveket. És 
igazad van, miért vizsgálták volna? Ami a Barinál megtalált áldozatot 
illeti, gyanítom, csak az alkalom szülte a gyilkosságot. Talán a 
Homokember... mostantól kezdve így nevezem... 

– Nem tudjuk, hogy akkor is így hívta-e magát – vetette közbe dr. 
Maroni. – A páciensem soha nem említette ezt a nevet. 

– Az egyértelműség miatt nevezem így – felelte Scarpetta. – Lehet, 
hogy bárokba, diszkókba járt, olyan helyekre, ahol sok a turista, és a lány 
csak tragikus módon rosszkor volt rossz helyen. Ezzel ellentétben Drew 
Martin nem volt véletlen áldozat. 

– Ezt sem tudhatjuk biztosan. – Dr. Maroni tovább szívta a pipáját. 
– De, azt hiszem, ezt biztosan tudom – felelte Scarpetta. – Már a múlt 

ősszel írogatott Drew Martinról az e-mailjeiben dr. Selfnek. 
– Feltéve, hogy ő a gyilkos. 
– Küldött dr. Selfnek egy fotót, amin Drew egy kádban ül, és órákkal a 

lány meggyilkolása előtt készült – mondta Scarpetta. – Az én 
értelmezésem szerint ezzel ő a gyilkos. 

– Kérlek, mesélj még a szeméről! – mondta dr. Maroni. 
– A jelentés alapján a gyilkos nem vájta ki a kanadai áldozat szemét. De 

Drew szemeit igen, és a szemgödröket megtöltötte homokkal, a 
szemhéjakat pedig ragasztóval leragasztotta. Szerencsére, az alapján, amit 
tudok, ez már a halál beállta után történt. 

– Nem szadizmus, hanem szimbolizmus – jegyezte meg Benton. 
– A Homokember homokot szór a szemedbe, és elalszol – mondta 

Scarpetta. 
– Pontosan erre a mágikus szemléletre utaltam az előbb – mondta dr. 

Maroni. – Freudi, jungi, de ideillik. A saját felelősségünkre jelen esetben 
figyelmen kívül hagyhatjuk a mélylélektant. 



– Én nem hagyok figyelmen kívül semmit. Bárcsak te sem hagytad 
volna figyelmen kívül, amit a páciensedről megtudtál! Aggasztott, hogy 
esetleg lehet valami köze a turista meggyilkolásához, és mégsem szóltál 
róla – mondta Benton. 

Vitatkozás. Célzások esetleges hibákra. Szemrehányások. A 
háromoldalú beszélgetés folytatódott, csakúgy, mint a velencei áradás. 
Aztán Scarpetta közölte, hogy egy munka kellős közepén jár a laborban, és 
ha nincs más, amit meg akarnak tudni tőle, akkor leteszi a telefont. Így is 
tett, és dr. Maroni folytatta a védekezést. 

– Akkor az a személyiségi jogok megsértése lett volna. Nem volt 
bizonyítékom, semmi kézzelfogható nyom vagy ilyesmi – magyarázta 
Bentonnak. – Ismered a szabályokat. Mi lenne, ha azonnal a rendőrségre 
futnánk, ha egy páciens erőszakra utaló megjegyzést tesz, de semmi okunk 
feltételezni, hogy igaz is? Akkor naponta jelentgethetnénk fel a 
pácienseinket. 

– Én úgy gondolom, hogy ezt a te páciensedet igenis be kellett volna 
jelenteni, és szerintem ki kellett volna kérdezned dr. Selfet róla. 

– Én meg úgy gondolom, hogy már nem vagy FBI-ügynök, és nem 
tartóztathatsz le többé senkit, Benton. Törvényszéki pszichológus vagy egy 
pszichiátriai kórházban, a Harvard Orvosi Fakultásának egy oktatási 
intézményében. Elsőnek a betegekhez kell lojálisnak lenned. 

– Lehet, hogy már nem vagyok erre képes. Miután két hétig 
foglalkoztam dr. Selffel, már semmivel kapcsolatosan nem érzek úgy, mint 
régen. Beleértve téged is, Paulo. Védted a betegedet, és most legalább két 
nő halott. 

– Nem biztos, hogy ő tette. 
– Ő tette. 
– Mondd el, mit csinált dr. Self, amikor megmutattad neki ezeket a 

képeket. Amin Drew a kádban van. Az a szoba olyan, mintha olasz lenne, 
egy nagyon régi házban – jegyezte meg dr. Maroni. 

– Lehet, hogy Rómában van, vagy valahol a környékén. Ott kell, hogy 
legyen – mondta Benton. – Feltételezzük, hogy Rómában ölték meg. 

– És a másik kép? – Rákattintott a második fájlra, ami dr. Self e-
mailjében volt. Egy nőt ábrázolt egy kádban, egy rézkádban. A harmincas 
éveiben járhatott, hosszú, fekete haja volt. Ajka feldagadt és véres volt, a 
jobb szeme is be volt dagadva, le is volt hunyva. 

– Mit mondott dr. Self, amikor megmutattad neki ezt a legújabb képet, 
amit a Homokember küldött neki? 



– Amikor az e-mail érkezett, akkor ő még az MR-ben volt. Amikor 
később megmutattam neki, akkor látta először. Az volt a legnagyobb baja, 
az ő szavaival élve, hogy feltörtük az e-mail fiókját, megsértettük a 
betegjogait, és Lucy a hacker, dr. Self ezzel vádolta meg, és hogy ez azt 
jelenti, egy kívülálló tudott arról, hogy dr. Self nálunk, a McLeanben 
páciens. De hogyan lenne hibáztatható Lucy? Kíváncsi lennék, miért 
gondolja így. 

– Egyetértek. Fura, hogy őt hibáztatja. 
– Láttad, mit tett ki dr. Self a honlapjára? Mintha Lucy mesélne 

személyesen az agydaganatáról. Fenn van, elérhető. 
– Lucy volt? – kérdezte dr. Maroni meglepetten. Ő erről nem is tudott. 
– Teljesen biztos, hogy nem tett ilyet. Csak azt tudom feltételezni, hogy 

dr. Self rájött, Lucy rendszeresen jár a McLeanbe vizsgálatra, és hogy a 
zaklatásra irányuló telhetetlen mohóságát kielégíthesse, kiagyalta ezt a 
vallomást, és feltette az internetre. 

– Hogy van Lucy? 
– Mit gondolsz, hogy lehet? 
– Mit mondott még dr. Self arról a második képről? Arról a nőről a réz 

fürdőkádban. Nem tudja, ki lehet? 
– Valaki bemagyarázhatta dr. Selfnek, hogy Lucy volt az, aki betört az 

e-mail fiókjába. Nagyon fura. 
– Az a nő a rézkádban – ismételte meg dr. Maroni. – Mit mondott dr. 

Self, amikor felelősségre vontad ott a sötétben, a lépcsőn? Az nem semmi 
lehetett. – Várt. Újra meggyújtotta a pipáját. 

– Soha nem említettem, hogy a lépcsőn volt. 
Dr. Maroni mosolygott, fújta a füstöt, miközben a pipában parázslott a 

dohány. 
– Mit mondott, amikor megmutattad neki? 
– Megkérdezte, hogy valódi-e a kép. Azt feleltem neki, nem tudjuk 

megállapítani anélkül, hogy bele ne néznénk annak a valakinek a 
számítógépébe, aki küldte. De valódinak tűnik. Nem látok rajta semmiféle 
arra valló jelet, hogy belenyúltak volna. Nincs hiányzó árnyék. Sem hibás 
perspektíva. Olyan fény vagy valami, ami nem oda illik. 

– Nem, nem látszik rajta, hogy manipulálták volna – mondta dr. Maroni, 
miközben tanulmányozta a képet. Közben szakadt az eső az ablaktáblák 
mögött, és a csatorna vize a stukkódíszeket verdeste. – Már amennyire én 
meg tudom állapítani. 

– Dr. Self kitartott amellett, hogy ez csak egy rossz trükk. Beteges vicc. 
Mondtam neki, hogy Drew Martin fotója valódi, több mint valami beteges 



vicc. Az a lány halott. Valamint hangot adtam abbéli aggodalmamnak, 
hogy valószínűleg a második fotón lévő nő is halott. Nagyon úgy néz ki, 
hogy valaki meggondolatlanul össze-vissza beszélt dr. Selfnek, és nem 
csak erről az ügyről. Kíváncsi volnék, hogy ki az. 

– Mit mondott? 
– Azt, hogy nem ő tehet róla – felelte Benton. 
– És most, hogy Lucy megszerezte az információt, tudhatja, hogy... – 

kezdte dr. Maroni, de Benton közbevágott. 
– …honnan jött az e-mail. Lucy elmagyarázta. Azzal, hogy hozzáfért dr. 

Self e-mailjeihez, le tudja nyomozni a Homokember IP-címét. Olyan 
nyom, amivel dr. Self nem törődött. Ő is kinyomozhatta volna az IP-címet, 
vagy keríthetett volna valakit, aki megteszi. De ő nem tette. Valószínűleg 
soha nem is merült fel benne. Az IP-cím egy charlestoni domainhez vezet, 
egyértelműen a kikötőhöz. 

– Nagyon érdekes. 
– Olyan nyitott és lelkes vagy, Paulo. 
– Nem vagyok benne biztos, hogy értem, amit mondasz. Nyitott és 

lelkes? 
– Lucy beszélt a kikötő rendszergazdájával, aki az összes gépet 

felügyeli, az egész vezeték nélküli rendszert, meg mindent – mondta 
Benton. – A lényeg az, hogy szerinte a Homokember IP-je nem passzol 
egyik gép címéhez sem a kikötőben. Ez azt jelenti, hogy akármilyen 
számítógépet használ is arra, hogy elküldje az e-maileket, nem valószínű, 
hogy ott áll alkalmazásban. Lucy felvázolt számtalan lehetőséget. Lehet, 
hogy olyasvalaki, aki ki– be mászkál a kikötőben, egy utasszállítón vagy 
teherszállítón, és amikor kikötnek, akkor illegálisan felmegy a kikötő 
rendszerére. Ha ez a helyzet, akkor olyan személy– vagy teherszállító 
hajón kell dolgoznia, amelyik mindig ott volt a charlestoni kikötőben, 
amikor a fickó e-mailt küldött dr. Selfnek. Minden egyes e-mailt, mind a 
huszonhetet, amit Lucy dr. Self e-mail fiókjában talált, a kikötő wi-fi 
rendszerén keresztül küldték. Beleértve ezt is, amit most kapott. A nőről, a 
rézkádban. 

– Akkor most is Charlestonban kell lennie – vonta le a következtetést 
dr. Maroni. – Remélem, szemmel tartják a kikötőt. Így talán el lehet kapni. 

– Nagyon óvatosnak kell lennünk, akármit is teszünk. Egyelőre nem 
vonhatjuk be a rendőrséget. Azzal csak elijesztenénk. 

– Bizonyára létezik ezeknek a hajóknak valamiféle menetrendje. Nincs 
átfedés azok a dátumok között, és azok között, amikor elküldte az e-
maileket dr. Selfnek? 



– Igen is, meg nem is. Bizonyos személyszállító hajók időpontja, és 
most a beszállásról és kiszállásról beszélek, egybeesik néhány e-mail 
elküldési idejével. De van, amelyik nem. Ezért meglehetősen biztos 
vagyok benne, hogy okkal van Charlestonban, lehet, hogy ott is lakik, és 
hozzáférése van a kikötő számítógépes rendszeréhez. De az is lehet, hogy 
nagyon közel parkol le, és lopja a netet. 

– Most elvesztettem a fonalat – közölte dr. Maroni. – Én még őskövület 
vagyok. – Újra meggyújtotta a pipáját. Az egyik oka annak, hogy pipázott, 
az volt, hogy örömét lelte abban, ha meggyújthatta. 

– Olyan, mintha körbe-körbe autókáznál egy lehallgatóval, és figyelnéd 
a mobilt használó embereket – magyarázta Benton. 

– Akkor gondolom, ez sem dr. Self hibája – próbálkozott szánalmasan 
dr. Maroni. – Ez a gyilkos tavaly ősz óta küldözgeti ezeket az e-maileket 
Charlestonból, de ezt dr. Self nem tudhatta, és így nem is mondhatta el 
senkinek. 

– Neked elmondhatta volna, Paulo, amikor átadta neked a 
Homokembert. 

– És tud arról is, hogy kapcsolatban áll Charlestonnal? 
– Elmondtam neki. Reméltem, hogy talán így eszébe jut valami, vagy 

kifecseg olyasmit, ami a segítségünkre lehet. 
– Mit szólt, amikor elmondtad neki, hogy ez a Homokember egész 

végig Charlestonból küldözgette az e-mailjeit? 
– Azt, hogy nem ő tehet róla – mondta Benton megint. – Aztán beült a 

limuzinjába, és elhajtott a repülőtérre, hogy elrepüljön a magángépével. 



Tizenhatodik fejezet 
 
 
Taps, zene és dr. Self hangja. Az ő honlapja. 

Scarpetta képtelen volt elfojtani a rátörő szorongást, miközben olvasta 
Lucy hamis vallomását a McLeanben lezajlott szkennelésekről, és hogy 
miért szükségesek, meg hogy milyen ezzel együtt élni. Olvasta a blogokat, 
mígnem egyszer csak elege nem lett belőlük. Lucynek volt egy olyan 
érzése, hogy a nagynénje számára sokkal könnyebb volt, ha kiborul, 
mintsem igazából megélje azt, amit éreznie kellene. 

– Nem tehetek semmit. Ami megtörtént, az megtörtént – mondta Lucy, 
miközben a részleges ujjlenyomatokat szkennelte be egy digitális 
képalkotó rendszerbe. – Ahogy nem tudok el nem küldötté, meg nem 
jelentté tenni semmit sem. Úgyis lehet erre az egészre tekinteni, hogy ha 
már egyszer kitették, legalább nem kell rettegnem többé attól, hogy 
kiderül. 

– Kitették? Hát, ez aztán igen! 
– Az én értelmezésemben a fizikai megfelelés volt az, amire mindig is 

törekedtem. Lehet, hogy jobb, hogy az emberek most végül megtudták, és 
majd túlteszik magukat rajta. Megkönnyebbülés, ha tudják az igazságot. 
Jobb, ha az ember nem rejteget semmit, nem gondolod? Fura, ha az 
emberek tudnak róla, az váratlan ajándékok egész sora előtt nyitja meg a 
kapukat. Az emberek kinyújtják feléd a kezüket, mikor pedig nem is 
sejtetted, hogy törődnek veled. A múltból jövő hangok újra megszólítanak. 
Más hangok pedig végre elhallgatnak. Néhány ember végre kikerül az 
életedből. 

– Kire gondolsz? 
– Csak annyit mondok, hogy nem vagyok meglepve. 
– Ajándék vagy sem, mindegy. Dr. Selfnek nem volt hozzá joga – 

jegyezte meg Scarpetta. 
– Csak hallanád, miket mondasz! 
De Scarpetta nem felelt. 
– Azon rágódsz, hogy esetleg a te hibád. Ha nem lennék a gyalázatos dr. 

Scarpetta unokahúga, akkor nem érdeklődnének irántam. Képtelen vagy 
megszabadulni attól a gondolattól, hogy minden a te hibád, és elszántan 
próbálod jóvátenni – mondta Lucy. 

– Képtelen vagyok tovább olvasni – közölte Scarpetta, és kijelentkezett. 



– Ez a te hibád – jegyezte meg Lucy. – Nekem is meggyűlt ezzel a 
bajom, ha tudni akarod. 

– Keresnünk kell egy jogászt, aki otthon van az ilyesmiben. Az 
internetes rágalmakban. Az interneten történő becsületsértésekben. Az 
egész szabályozatlan, olyan, mint valami törvény nélküli társadalom. 

– Próbáld meg bebizonyítani, hogy nem én írtam. Próbáld meg perre 
vinni. Ne rám koncentrálj, mert nem jó, ha olyasmit állítasz a középpontba, 
ami veled kapcsolatos. Egész reggel magadra hagytalak ezzel az egésszel, 
ennyi elég volt. Tovább már nem bírom. 

Scarpetta elkezdett elpakolni az asztalon. 
– Itt ültem, és hallgattam, milyen nyugodtan beszéltél Bentonnal meg 

dr. Maronival. Hogy vagy képes ezt tenni anélkül, hogy fojtogatna? Ahogy 
tagad, és megpróbál kibújni a felelősség alól? 

Scarpetta engedett egy kis vizet az acél mosogatótartályba. Alaposan 
megsikálta a kezét, mintha éppen most végzett volna egy boncolással, 
pedig csak fotókat készített. Lucy látta a nagynénje csuklóján a 
horzsolásokat. Próbálkozhatott akármivel, akkor sem tudta elrejteni őket. 

– Egész életedben azt a szemétládát akarod védeni? – kérdezte Lucy 
Marinóra utalva. – Oké. Ne is válaszolj! Lehet, hogy közte és köztem nem 
az a legfőbb különbség, ami nyilvánvaló. Én nem fogom hagyni, hogy dr. 
Self belerángasson olyasmibe, ami végzetes volna számomra. 

– Végzetes? Remélem, nem. Nem szeretem, ha ezt a szót használod – 
szólt Scarpetta, és közben visszacsomagolta az aranyérmét és a láncot. – 
Miről beszélsz? Valami végzetes? 

Lucy levette a laborköpenyt, és felakasztotta a csukott ajtó hátuljára. 
– Nem adom meg azt az örömet neki, hogy belerángasson valamibe, 

amin aztán már nem tudok változtatni. Én nem vagyok Marino. 
– Ezeken azonnal meg kell csinálni a DNS-vizsgálatot. – Scarpetta 

letépett egy kevés ragasztószalagot, hogy lezárja a zacskókat. – 
Személyesen adom át, hogy időt spóroljunk. Talán harminchat óra elég 
lesz. Vagy kevesebb is. Ha nem lesznek előre nem látható bonyodalmak. 
Szeretném, ha minél előbb elkezdenék az elemzést. Azt hiszem, megérted, 
miért. Hátha esetleg megint meglátogat valaki egy fegyverrel. 

– Még emlékszem a richmondi időkre. Karácsony volt, nálad voltam, 
hazajöttem az egyetemről, és elhoztam az egyik barátnőmet is. Marino 
azonnal rászállt, az orrom előtt. 

– Mikor? Ezt többször is eljátszotta. – Scarpetta arcára olyan kifejezés 
ült, amilyet Lucy még sohasem látott. 



Scarpetta befejezte a papírmunkát, egymás után elvégzett mindent, 
lefoglalta magát, csak hogy ne kelljen Lucyre néznie, mert képtelen lett 
volna rá. Lucy nem is emlékezett arra, hogy a nagynénje valaha is 
dühösnek látszott vagy szégyenkezett volna. Talán dühösnek igen, de 
szégyenkezni sose látta, és Lucy rossz érzése egyre erősebbé vált. 

– Mert képtelen kezelni az olyan helyzetet, ha olyan nő közelében van, 
akire nagyon szeretne jó benyomást tenni, de nem sikerül, legalábbis nem 
úgy, ahogyan mindig is szerette volna. Bennünket ő nem érdekel, illetve 
csak olyan módon, amivel nem elégedett meg – jegyezte meg Lucy. – Mi 
jók voltunk hozzá, emberként kezeltük, és erre mit csinál? Az orrom előtt 
próbálja fogdosni a barátnőmet. Persze részeg volt akkor is. 

Lucy felállt, és odament a pulthoz, ahol a nagynénje arra 
összpontosított, hogy egy fiókból elővegye a színes filceket, és levegye a 
kupakjukat, hogy kipróbálja, nem száradt-e be a tinta. 

– De én nem tűrtem – folytatta Lucy.– Visszavágtam. Csak tizennyolc 
éves voltam, felelősségre vontam, és szerencséje van, hogy nem tettem 
ennél sokkal rosszabbat. Továbbra is úgy akarsz tenni, mintha mi sem 
történt volna, hátha ezzel tényleg meg nem történtté teheted a dolgokat? 

Lucy a két kezébe fogta a nagynénje kezét, és gyengéden feltűrte a 
ruhája ujját. A csuklója vörös volt. A szövetek mélyen megsérültek, mintha 
vasbilinccsel szorosan megbilincselték volna. 

– Most ne menjünk bele ebbe! Tudom, hogy aggódsz miatta. – Elhúzta a 
csuklóját, és lehajtotta a ruhája ujját. – De kérlek, hagyj most ezzel békén, 
Lucy! 

– Mit csinált veled? 
Scarpetta leült. 
– Jobb, ha elmondasz mindent – mondta Lucy. – Nem érdekel, hogy dr. 

Self mivel provokálta, és mindketten tudjuk, hogy mindegy is. Túl 
messzire ment, onnan már nincs visszatérés, punktum. Meg fogom 
büntetni. 

– Kérlek! Majd én lerendezem. 
– Nem fogod. Állandóan csak mentségeket keresel neki. 
– Nem így van. De az nem megoldás, hogy megbüntetjük. Mi jó 

származna belőle? 
– Mi történt pontosan? – Lucy csendes volt, és nyugodt, de belül 

teljesen kába, és ilyenkor képes volt akármire. – Egész éjjel ott volt a 
házadban. Mit csinált? Az biztos, hogy nem olyasmit, amit te is akartál, 
különben nem lennének rajtad azok a horzsolások. Te nem akartál semmit 
tőle, így erőszakot alkalmazott, igaz? Megragadta a csuklódat. Mit csinált 



még? Sebes a nyakad. Hol van még rajtad seb? Mit tett az a szemétláda? 
Amilyen repedtsarkúakkal lefekszik, akármilyen betegséget... 

– Nem jutottunk el odáig. 
– Mi az hogy odáig? Mit csinált. – Lucy nem kérdezte az utóbbit, 

hanem úgy mondta, mint valami tényt, ami további magyarázatot igényelt. 
– Részeg volt – felelte Scarpetta. – És most kiderült, hogy valószínűleg 

tesztoszteronnal tömi magát, amitől nagyon agresszívvá válhat, attól 
függően, hogy mennyit használ belőle, és ő sose ismert mértéket. Mindig 
mértéktelen volt. Igazad volt azzal kapcsolatban, hogy sokat ivott a múlt 
héten. És dohányzott. Soha nem érezte, hol a határ, és most már nincsenek 
is előtte határok. Nos, azt hiszem, ez vezetett idáig. 

– Ez vezetett idáig? Ennyi év után a kapcsolatotok odáig vezetett, hogy 
szexuálisan zaklatott, megtámadott? 

– Még soha nem láttam ilyennek. Ezt az embert én nem ismerem. Olyan 
agresszív volt, és dühös, teljesen elborult az agya. Lehet, hogy sokkal 
jobban kellene miatta aggódni, mint miattam. 

– Ne kezdd! 
– Kérlek, próbálj megérteni! 
– Talán jobban megértenélek, ha elmondanád, mi történt. – Lucy hangja 

határozott volt, akkor szokott így beszélni, amikor bármire képes volt. – 
Mit tett? Minél jobban próbálsz kitérni a válasz elől, annál nagyobb lesz a 
vágy bennem, hogy megbüntessem, és ha megteszem, csak annál rosszabb 
lesz. Ismersz már annyira, hogy ezt komolyan vedd, Kay néni. 

– Eljutott addig, és aztán elkezdett sírni – felelte Scarpetta. 
– Mit jelent az, hogy „addig”? 
– Nem tudok erről beszélni. 
– Tényleg? És ha hívtad volna a rendőrséget? Azok kíváncsiak lettek 

volna a részletekre. Nagyon jól tudod, hogy megy ez. Megtörtént az 
erőszak, aztán elmondod az egészet, az egyik zsaru elkezd fantáziálni, és 
továbbadja. Azok a perverzek, akik bíróságról bíróságra járnak, és a nemi 
erőszakkal kapcsolatos ügyekre utaznak, ott ülnek a hátsó sorokban, és 
élvezettel hallgatják a részleteket. 

– Miért ez a nagy mellédumálás? Nagyon jól tudod, hogy ez az egész 
nem rólam szól. 

– Mit gondolsz, mi történt volna, ha kihívod a rendőrséget, és Marinót 
megvádolták volna szexuális bántalmazással? A legjobb esetben is a 
bíróságon kötnél ki, és isten tudja, milyen nyálcsorgatás és csámcsogás 
indulna meg. Az emberek meghallgatnák minden részletét, 
fantáziálgatnának róla, és bizonyos értelemben meztelenre vetkőztetnének 



nyilvánosan, szexuális tárgyként kezelnének, lealáznának. A nagy dr. Kay 
Scarpetta meztelenül, bántalmazták, ráadásul az egész világ láthatja. 

– Én nem mennék ilyen messzire. 
– Tényleg nem? Gombold ki a blúzod! Mit rejtegetsz? Horzsolásokat 

látok a nyakadon. – Lucy Scarpetta blúza felé nyúlt, és elkezdte 
kigombolni, a felső gombbal kezdve, de az eltolta Lucy ezét. 

– Nem vagy törvényszéki ápoló, és különben is eleget hallottam. Ne 
haragíts magadra! 

De lassan Lucy dühe is kezdett felszínre törni. A szíve mélyéről jött, 
érezte mindenhol, a két kezében, a lábában. 

– Majd én a kezembe veszem a dolgot – mondta. 
– Nem akarom, hogy a kezedbe vedd! Már úgyis betörtél a házába, és 

átkutattad. Tudom, hogy intézed a dolgokat, és én tudok vigyázni 
magamra. Semmi szükségem arra, hogy kettőtök között háborúskodás 
törjön ki! 

– Mit csinált? Pontosan mit tett az a részeges, hülye szemétláda veled? 
Scarpetta nem szólt semmit. 
– Körbeviszi azt a repedtsarkú barátnőjét az épületedben. Benton és én 

kísérjük minden egyes másodpercét a körútnak, és Marinónak jól láthatóan 
merevedése van a hullaház kellős közepén. Nem is csoda. Egy két lábon 
járó, bedrogozott, hormonokkal teli álló farok, csak hogy ki tudja elégíteni 
azt a kibaszott kurvát, aki feleannyi idős, mint ő. És aztán ezt teszi veled. 

– Hagyd abba! 
– Nem hagyom abba! Mit csinált? Letépte a ruhád? Hol vannak? Azok 

bizonyítékok! Hol vannak a ruháid? 
– Hagyd abba, Lucy! 
– Hol vannak? Akarom őket! Kellenek a ruhák, amiket akkor viseltél! 

Mit csináltál velük? 
– Csak megnehezíted. 
– Kidobtad őket, ugye? 
– Hagyd már abba! 
– Szexuális bántalmazás. Bűntett. És nem mondod el Bentonnak, illetve 

nem mondtad el. És nem akartad nekem sem elmondani. Rose-nak kellett 
elmesélnie, illetve azt, hogy gyanítja a dolgot. Mi van veled? Azt hittem, 
erős nő vagy. Azt hittem, erős vagy. Egész életemben így gondoltam. És 
tessék. A szépséghiba. A fogyatékosság. Hagyod, hogy ezt tegye veled, és 
nem mondod el. Miért hagytad? 

– Szóval erről van szó. 
– Miért hagytad? 



– Erről van szó – mondta ismét Scarpetta. – Akkor beszéljünk talán a te 
fogyatékosságaidról! 

– Ne forgasd ki a szavaimat! 
– Hívhattam volna a rendőrséget. A kezemben volt a fegyvere, meg is 

ölhettem volna, és akkor meg lett volna torolva. Egy csomó mindent 
tehettem volna – mondta Scarpetta. 

– Akkor miért nem tetted? 
– Mert a kisebbik rosszat választottam. Minden rendben lesz. Az összes 

többi lehetőséggel nem így volna. Tudom, miért csinálod ezt az egészet. 
– Nem én csinálom. Te csinálod. 
– Az anyád miatt, az én szánalmas testvérem miatt. Mert az egyik pasast 

a másik után vitte haza. Függött a férfiaktól. Rosszabb, férfifüggő volt. 
Emlékszel, mit kérdeztél egyszer tőlem? Miért van az, hogy a férfiak 
mindig sokkal fontosabbak voltak neki, mint te. 

Lucy ökölbe szorította a kezét. 
– Azt mondtad, hogy az anyád életében a férfiak sokkal fontosabbak 

voltak, mint te. És emlékszel, hogy mit mondtam neked, miért? Mert 
Dorothy csak üres héj volt. Nem te voltál az oka, hanem ő. Mindig 
megalázónak érezted, ami a házatokban folyt... – Scarpettának elcsuklott a 
hangja, és kék szeme fátyolos lett. – Történt valami? Valami más is? Az 
egyik barátja talán zaklatott? 

– Nos, valószínűleg fel akartam hívni magamra a figyelmet. 
– Mi történt? 
– Felejtsük el! 
– Mi történt, Lucy? 
– Ne beszéljünk róla! Ez most nem rólam szól. És gyerek voltam. Te 

meg nem vagy gyerek. 
– Akár az is lehetnék. Hogyan bírtam volna vele? 
Egy darabig hallgattak. A kettejük közötti feszültség hirtelen 

alábbhagyott. Lucy már nem akart veszekedni a nagynénjével, haragudott 
Marinóra, ahogy egész életében mindenkire haragudott, aki bántotta a 
nagynénjét, az pedig csak szenvedett. Marino olyan sebet ejtett, ami soha 
nem fog begyógyulni, és most Lucy csak nehezebbé tette a dolgot. 

– Nem igazság – szólalt meg végül Lucy. – Bárcsak ott lettem volna! 
– Te sem hozhatsz helyre mindent – jegyezte meg Scarpetta. – Mi 

ketten több mindenben hasonlítunk egymásra, mint amiben különbözünk. 
– Drew Martin edzője járt Henry Hollings Temetkezési Vállalatánál – 

váltott témát Lucy, mert már nem akart Marinóról több szót ejteni. – A 



Porschéja GPS-ében benne voltak az adatok. Majd én utánajárok, ha távol 
akarod magad tartani a halottkémtől. 

– Nem – felelte Scarpetta. – Azt hiszem, ideje, hogy találkozzunk. 
 
 
Az iroda ízlésesen volt berendezve, finom antik bútorokkal, és a 
damasztfüggönyök félre voltak húzva az ajtón, hogy a kintről érkezők 
bejöhessenek. A mahagóni borítású falakon Henry Hollings őseiről készült 
olajportrék lógtak, egy sor komor tekintetű férfi, aki a múlton mereng. 

Az íróasztalnál álló forgó karosszék háttal volt fordítva, az ablakkal 
szemközt. Mögötte egy újabb tökéletes charlestoni kert húzódott. Úgy tűnt, 
Hollings nem vette észre, hogy Scarpetta ott áll az ajtóban. 

– Van egy ajánlatom önnek, ami szerintem tetszeni fog. – Telefonon 
beszélt, megnyugtató hangon, erős déli akcentussal. – Erre kiválóan 
alkalmas urnáink vannak, egy ragyogó újítás, amit még nem ismernek az 
emberek. Biológiailag lebomlanak, feloldódnak a vízben, dísztelen, nem 
drága... Igen, ha vízi temetést szeretne... Úgy van... A tengerbe szórjuk a 
hamvait... Valóban. Akkor nem fújja mindenfelé a szél, egyszerűen 
elmerül az urna. Megértem, ha úgy érzi, hogy az nem ugyanolyan. 
Természetesen olyat választ, ami önnek megfelelő, és én a segítségére 
leszek, amiben csak tudok... igen, igen, én is ezt javaslom... Nem, persze, 
hogy nem szeretné, ha mindenfelé elhordaná a szél. Hogyan tudnám ezt 
szépen megfogalmazni? Hogy visszafújja a hajóra. Az nagyon sajnálatos 
lenne. 

Még hozzátett néhány együtt érző megjegyzést, aztán letette. Amikor 
megfordult, úgy tűnt, nem lepődött meg azon, hogy Scarpettát látja. Már 
várta. Scarpetta előtte telefonált. Ha fel is merült a férfiban, hogy Scarpetta 
esetleg végighallgatta a beszélgetést, nem látszott rajta, hogy aggódna 
miatta, vagy hogy kicsit is neheztelne. Scarpetta meghökkent, hogy milyen 
őszintének, körültekintőnek és kedvesnek tűnt a férfi. Eddig megnyugtató 
volt azt hinni – és a feltételezéseiben eddig biztos volt –, hogy egy mohó, 
behízelgő, elbizakodott valakiről van szó. 

– Dr. Scarpetta! – Mosolyogva felállt, megkerülte az íróasztalt, amin 
tökéletes rend uralkodott, és kezet rázott a nővel. 

– Nagyra értékelem, hogy fogadott, főleg ilyen rövid időn belül – 
mondta Scarpetta, és leült a fotelba, míg a férfi a kanapét részesítette 
előnyben, amivel kifejezett valamit. Ha fölényesnek akart volna tűnni, 
vagy éreztetni vele, hogy lebecsüli, akkor ott maradt volna a masszív, 
faragott asztal mögött trónolva. 



Henry Hollings finom úriember benyomását keltette kézzel varrt, szép, 
fekete, vasalt öltönyében a fekete, selyemmel szegett, egygombos zakóval, 
halványkék inggel. A haja pont olyan ezüstszínű volt, mint selyem 
nyakkendője. Az arca barázdált volt, de nem azon a durva módon, a ráncok 
arra utaltak, hogy sokkal többet mosolyog, mint ráncolja a homlokát. A 
szeme jóindulatúan tekintett Scarpettára. A nőt egyre jobban zavarta, hogy 
ez az ember egyáltalán nem hasonlított arra a ravasz politikusra, akit várt, 
és erőnek erejével figyelmeztette magát arra, hogy pontosan ez a baj a 
ravasz politikusokkal. Bolonddá teszik az embereket, mielőtt hasznot 
húznának belőlük. 

– Hadd beszéljek nyíltan! – közölte Scarpetta. – Rengeteg alkalma volt 
arra, hogy tudomásul vegye, hogy itt vagyok. Már majdnem két éve. Csak 
szerettem volna ezt elmondani, és már tovább is léphetünk. 

– Ha felkerestem volna, azzal előtérbe tolom magam. 
– Nagyon kedves lett volna. Én vagyok a jövevény. Ugyanaz a napi 

beosztásunk. Vagy valószínűleg ugyanaz. 
– Köszönöm az őszinteségét. Ezzel lehetővé teszi, hogy 

megmagyarázzam. Tudja, mi eléggé lokálpatrióták vagyunk itt, 
Charlestonban, szokásunkká vált, hogy mindennek megadjuk a módját, 
nem kapkodunk el semmit, kivárjuk, amíg mindenről kiderül, mi is 
valójában. De azt hiszem, arra már maga is rájött időközben, hogy errefelé 
lassan történnek a dolgok. Az emberek még csak nem is sietnek, csak 
lassan sétálnak. – Elmosolyodott. – Tehát arra vártunk, hogy maga tegye 
meg az első lépést, ha egyáltalán akarja. Úgy hittem, nem fogja megtenni. 
Szabad tovább magyaráznom? Maga törvényszéki orvosszakértő. Hozzá 
kell tennem, meglehetősen jó hírnévvel rendelkező, és az önhöz hasonló 
emberek általában nincsenek valami jó véleménnyel a választott 
halottkémekről. Mi általában nem vagyunk sem orvosok, sem törvényszéki 
szakértők. Úgy véltem, lesznek ellenérzései velem kapcsolatosan, amikor 
beindította a praxisát. 

– Nos, akkor nagyon úgy néz ki, hogy mindketten előítéletesek voltunk. 
– Scarpetta meghagyta a lehetőséget Hollingsnak arra, hogy ne értsen vele 
egyet, vagy legalábbis úgy tegyen. 

– Charleston nagyon pletykás tud lenni. – Hollings Scarpettát egy 
Matthew Brady-fotóra emlékeztette, ahogy egyenesen ül, keresztbe tett 
lábbal, a kezét az ölében nyugtatva. – A legnagyobb része rosszindulatú és 
kicsinyes – mondta a férfi. 

– Biztos vagyok benne, hogy maga és én jól kijövünk majd szakmailag. 
– Scarpetta ebben nem volt biztos. 



– Ismeri a szomszédját, Mrs. Grimballt? 
– Általában akkor szoktam látni, amikor engem bámul az ablakából. 
– Panaszkodott amiatt, hogy egy halottaskocsi a maga háza mögött állt. 

Kétszer is. 
– Én csak egy alkalomról tudok. – Scarpetta nem emlékezett a második 

alkalomra. – Lucious Meddick volt az. És az oka egy rejtélyes, téves 
címzés volt, amit azóta, remélem, orvosoltak. 

– Olyan embereknél panaszolta be magát, akik nagyon sokat tudnának 
ártani önnek. Kaptam ezzel kapcsolatban egy hívást, és közbenjártam az ön 
érdekében. Azt mondtam, biztosan tudom, hogy nem szállíttat holttesteket 
a házába, valószínűleg valami félreértés történhetett. 

– Vajon ezt akkor is elmondta volna nekem, ha történetesen nem hívom 
fel? 

– Ha rosszat akartam volna magának, akkor miért védtem volna meg 
ebben az esetben? 

– Nem tudom. 
– Úgy vélem, van elég haláleset és tragédia, amivel foglalkoznunk kell. 

De nem mindenki gondolja így – mondta Hollings. – Dél-Karolinában 
nincs olyan temetkezési vállalat, amely ne vetett volna szemet az enyémre. 
Beleértve Lucious Meddicket is. Egy pillanatig sem képzelem, hogy 
valóban úgy hitte, a maga háza a halottasház. Még ha a rossz címet is 
olvasta valahol. 

– Miért akart volna rosszat nekem? Nem is ismerem. 
– Azt maga tudja. Az ő szemében maga olyasvalaki, aki nem hoz neki 

hasznot, mert, és ez csak az én sejtésem, nem tesz semmi olyat, amivel őt 
segítené – mondta Hollings. 

– Én nem foglalkozom marketinggel. 
– Ha megengedi, küldök egy e-mailt minden egyes halottkémnek, 

halottasháznak, halottszállítónak, akivel esetleg kapcsolatba kerülhet, hogy 
biztos lehessen abban, hogy a helyes címét tudják. 

– Ez nem szükséges. Én magam is meg tudom tenni. – Minél kedvesebb 
volt a férfi, Scarpetta annál kevésbé bízott benne. 

– Őszintén mondom, sokkal jobb lenne, ha én küldeném. Ezzel azt 
üzenem nekik, hogy maga és én együttműködünk. Nem ezért van itt? 

– Gianni Lupano miatt – felelte Scarpetta. 
Hollings arckifejezése nem változott. 
– Drew Martin teniszedzője – magyarázta Scarpetta. 



– Biztos vagyok benne, hogy maga pontosan tudja, abban az ügyben 
nem én voltam az illetékes. Semmit nem tudok róla, csak amennyi a 
hírekben volt. 

– Járt a maga temetkezési vállalatánál. Legalább egyszer. 
– Ha idejött volna, hogy a lányról kérdezzen, biztosíthatom, hogy 

tudnék róla. 
– Valami oka kellett, hogy legyen annak, hogy idejött – jegyezte meg 

Scarpetta. 
– Megkérdezhetem, honnan tudja ilyen biztosan, hogy idejött? Lehet, 

hogy ön több charlestoni pletykát ismer, mint én. 
– Az biztos, hogy Lupano itt volt a maguk parkolójában, hadd 

fogalmazzak így. 
– Értem – bólintott Hollings. – Gondolom, a rendőrség vagy valaki más 

megnézte az autójában lévő GPS-t, és a címünk benne volt. Meg kell, hogy 
kérdezzem, gyanúsítottként szerepel az ügyben? 

– Úgy hiszem, mindenkit, akit kapcsolatba lehet hozni Drew Martinnal, 
kikérdeznek. Vagy fognak. Azt mondta, hogy az autója. Honnan tudja, 
hogy van neki itt Charlestonban kocsija? 

– Mert véletlenül tudom, hogy van neki itt egy lakása – felelte Hollings. 
– A legtöbb ember, beleértve azokat is, akik szintén abban az épületben 

laknak, nem tudja, hogy van neki ott egy lakása. Csodálkozom azon, hogy 
ön tudja. 

– Van egy vendégkönyvünk – felelte Hollings. – Ott áll a kápolna előtt 
egy pódiumon, hogy azok, akik részt vesznek egy virrasztáson vagy misén, 
beleírhassák a nevüket. Lehet, hogy itt volt egy temetésen. Megnézheti a 
könyvet. Vagy könyveket. Visszamehet időben ameddig csak akar. 

– Az utolsó két év elég lesz. 
 
 
A kihallgatószobában az egyik fából készült székhez bilincsek voltak 
rögzítve. 

Madelisa Dooley arra gondolt, hogy biztosan ő is ott fog kikötni 
hamarosan. Mert hazudott. 

– Egy csomó drogos ügyünk van, de aztán van minden más is – mondta 
Turkington nyomozó, miközben ő és Ashley követték a rendetlen szobák 
során át a Beaufort megyei rendőrség déli részlegének épületében. – 
Betörések, rablások, gyilkosságok. 

Az épület sokkal nagyobb volt, mint ahogy Madelisa korábban 
gondolta, mert sohasem ötlött fel benne, hogy egyáltalán vannak 



bűntények a Hilton Headen. De Turkington szerint épp elég adódik ahhoz, 
hogy a Broad Rivertől délre munkát adjon hatvan felesküdött rendőrnek, 
köztük nyolc nyomozónak, akik megállás nélkül dolgoztak. 

– Tavaly több mint hatszáz komoly bűnügyünk volt – közölte 
Turkington. 

Madelisa arra gondolt, vajon ebből hány lehetett illetéktelen behatolás 
és hazug tanúvallomás. 

– El nem tudom mondani, mennyire ideges vagyok! – mondta idegesen 
a nő. 

Turkington bevezette őket egy konferenciaterembe és azt mondta: 
– Meglepődnének, ha tudnák, milyen sok ember gondolja úgy, hogy 

azért, mert gazdag, már nem történhet vele semmi rossz. 
Madelisának hízelgett, hogy Turkington valószínűleg azt hiszi, ő és 

Ashley gazdagok. Még soha senki nem gondolta ezt róluk, úgyhogy egy 
pillanatig nagyon boldog volt, de aztán eszébe jutott, hogy miért is vannak 
itt. 

Ez a fiatalember ebben az elegáns öltönyben és nyakkendőben 
bármelyik pillanatban rájöhet arra, mi az igazság Mr. és Mrs. Ashley 
Dooley vagyoni helyzetével kapcsolatban. Hamar rájönnek, amikor 
meglátják nem túl lenyűgöző észak-charlestoni címüket, és megtudják, 
hogy egy olcsó házat bérelnek ott, a fenyők mögött, hátul, ahol egy 
szemernyit sem látni a tengerből. 

– Kérem, foglaljanak helyet! – Turkington kihúzott egy széket 
Madelisának. 

– Igaza van – helyeselt a nő. – Az egyszer biztos, hogy a pénz nem 
boldogít, és nem boldogulnak vele jobban az emberek. – Mintha tudná. 

– Milyen jó kis videokamerájuk van! – jegyezte meg a nyomozó 
Ashley-nek címezve a dolgot. – Mennyibe került? Legalább egy ezrest 
kóstálhat. – Kinyújtotta a kezét, jelezve vele, hogy szeretné megnézni. 

– Nem értem, miért kell lefoglalnia – mondta Ashley –, miért nem nézik 
meg csak úgy, ami rajta van? 

– Én csak azt nem értem, miért ment be abba a házba, ha már itt tartunk. 
– Turkington fakó szeme egyenesen Madelisára meredt. – Miért sétált be 
egyenesen arra a birtokra, bár látta a „Belépni tilos!” táblát. 

– A tulajdonost kereste – felelte Ashley, mintha az asztalon heverő 
felvevőhöz beszélne. 

– Mr. Dooley, kérem, ne válaszoljon a felesége helyett. Abból, amit ő 
mondott, úgy tudom, hogy maga nem volt szemtanúja a dolgoknak, lenn 
maradt a parton, amikor a felesége megtalálta a házban, amit talált. 



– Nem értem, miért kell itt tartaniuk. – Ashley megszállott volt, ha a 
felvevőről volt szó, míg Madelisa a basset hound megszállottja volt, amely 
egy szál magában volt a kocsiban. 

Kicsit leengedte az ablakot, hogy a kutya kapjon egy kis levegőt. Hála 
istennek, nincs meleg odakinn! Ó, kérlek, ne hagyd, hogy ugasson! Már 
teljesen beleszeretett a kutyába. Szegény kis jószág! Min mehetett 
keresztül! 

Eszébe jutott az állat hátán a ragacsos vér. Nem beszélhet a kutyáról, 
még akkor sem, ha akkor meg tudná magyarázni, hogy azért ment be a 
házba, hogy megkeresse a gazdáját. Ha a rendőrség rájön, hogy nála van ez 
a szegény, édes kis kutyus, akkor elveszik tőle, aztán egy menhelyre kerül, 
végül elaltatják. Csakúgy, mint Frisbeet. 

– Kereste a ház tulajdonosát. Már mondta néhányszor. De még mindig 
nem világos előttem, hogy miért. 

Turkington fakó tekintetét újra a nőre emelte, a toll ott hevert a 
jegyzetfüzeten, amire majd lejegyzi az asszony hazugságait. 

– Olyan gyönyörű az a ház! – mondta Madelisa. – Szerettem volna, ha 
Ashley lefilmezi, de úgy véltem, nem lenne helyes a tulajdonos engedélye 
nélkül. Tehát kerestem a házigazdákat, először a medencénél, aztán 
megnéztem, hogy van-e otthon valaki. 

– Ebben az időszakban nincs sok lakó errefelé, legalábbis arra fenn, 
amerre maguk voltak. Egy csomó azok a hatalmas házak közül nyaraló, 
néha második nyaralója a gazdagoknak, és azok nem adják ki, most pedig 
nincs szezon. 

– Ez igaz – értett vele egyet Madelisa. 
– De maga feltételezte, hogy van valaki otthon, mert állítólag látta, hogy 

sül valami a grillrácson. 
– Pontosan így van. 
– És hogyan láthatta ezt a partról? 
– Láttam a füstöt. 
– Látta az onnan felszálló füstöt, lehet, hogy érezte is a hús illatát. – 

Turkington leírta mindezt. 
– Pontosan. 
– Mi volt? 
– Micsoda mi volt? 
– Mi sült a grillrácson? 
– Hús. Talán disznóhús. Szerintem flekken lehetett. 



– És maga bemerészkedett a házba. – A nyomozó tovább jegyzetelt, 
aztán megállt a toll a kezében, és a nőre nézett. – Tudja, ez az, amit 
továbbra sem értek. 

Ez volt az, amin Madelisa is sokat gondolkodott, de nem jutott semmire, 
akárhogy is gondolkodott rajta. Miféle hazugsággal állhatna elő, ami 
hihetően hangzik? 

– Ahogy már a telefonban is mondtam, kerestem a tulajdonost, aztán 
elkezdtem aggódni. Magam elé képzeltem egy öreg, gazdag valakit, aki 
grillezni kezdett a szabadban, de aztán szívinfarktust kapott. Mi másért 
hagyta volna ott a sülő húst? Úgyhogy csak szólongattam a háziakat. „Van 
itthon valaki?” Aztán rátaláltam a nyitott ajtajú mosókonyhára. 

– Úgy érti, nem volt bezárva. 
– Igen. 
– Az az ajtó, amiről azt mondta, hogy hiányzik az egyik üvegbetét 

belőle, egy másik pedig be volt törve – mondta Turkington nyomozó, és 
jegyzetelt. 

– Bementem, tudván tudva, hogy nem kellene. De arra gondoltam: „Mi 
van, ha az a gazdag, öreg valaki ott hever a földön, miután szívrohamot 
kapott?”  

– Az embernek döntéseket kell hoznia az életben – jegyezte meg 
Ashley, a szeme ide-oda járt a nyomozóról a felvevőre. – Ne menjek be? 
Aztán soha nem bocsátanám meg magamnak, amikor később az újságban 
olvasom a híreket, hogy segíthettem volna valakin. 

– Felvette a házat, uram? 
– Néhány delfint filmeztem le, miközben vártam, hogy a feleségem 

visszaérjen. 
– Azt kérdeztem, felvette-e a házat. 
– Hadd gondoljam végig! Talán egy kicsit. Amikor korábban 

Madelisával ott voltunk, pont előtte. De nem akartam senkinek 
megmutatni, ha a tulaj nem adott volna engedélyt rá. 

– Értem. Engedélyt akartak kapni, hogy lefilmezhessék a házat, de 
amúgy is lefilmezték, engedély nélkül. 

– És amikor mégsem volt meg az engedély, akkor letöröltem – közölte 
Ashley. 

– Igazán? – kérdezte Turkington, és hosszasan nézett rá. – A felesége 
kirohan a házból, attól tartva, hogy valakit meggyilkoltak ott, és magában 
felmerül, hogy le kell törölni annak egy részét, amit felvett, mert nem 
sikerült engedélyt kérniük attól, akit esetleg meggyilkoltak? 



– Tudom, hogy furcsának tűnhet – felelte Madelisa. – De a lényeg az, 
hogy nem akartam semmi rosszat. 

– Amikor Madelisa kirohant, és teljesen ki volt borulva attól, amit bent 
látott, fel akartam hívni a rendőrséget, de nem volt nálam telefon. És a 
feleségemnél sem – tette még hozzá Ashley. 

– Arra nem gondoltak, hogy a házban lévő telefont használják? 
– Nem, azok után, amit ott bent láttam! Úgy éreztem, hogy az a férfi 

még mindig ott van! – kiáltott fel Madelisa. 
– Férfi? 
– Csak volt az a szörnyű érzésem. Soha életemben nem féltem még 

ennyire. Ugye nem gondolja, hogy azok után, amit láttam, ott maradok, és 
onnan telefonálok, amikor éreztem, hogy valaki figyel?! – Madelisa 
előkotort egy zsebkendőt a táskájából. 

– Úgyhogy hazasiettünk, de Madelisa teljesen hisztérikusan zokogott, 
meg kellett nyugtatnom – mondta Ashley. – Úgy sírt, mint egy gyerek, 
még a teniszleckére sem tudtunk elmenni. Csak zokogott és zokogott, késő 
estig. Végül azt mondtam: „Édesem, aludj rá egyet, holnap reggel újra 
beszélünk róla.” Az az igazság, hogy nem voltam benne biztos, higgyek-e 
neki. A feleségemnek elég élénk a fantáziája. Mindenféle rémtörténeteket 
olvas, krimiket néz, tudja. De amikor továbbra is csak sírt, elkezdtem 
aggódni, hátha mégiscsak van a dologban valami. Úgyhogy felhívtam 
magukat. 

– De csak az aznapi teniszóra után – mutatott rá Turkington. – A 
felesége ki van borulva, de azért maga elmegy teniszezni, aztán vissza 
haza, lezuhanyozik, átöltözik, bepakolnak a kocsiba, és vissza 
Charlestonba. Aztán végre volt idejük telefonálni a rendőrségre. Nagyon 
sajnálom, de eléggé hihetetlen. 

– Ha nem ez lenne az igazság, akkor lerövidítettük volna két nappal a 
nyaralásunkat? Egész évben ezt terveztük! – felelte Ashley. – Azt hiszi, 
kap az ember visszatérítést, ha vészhelyzet áll elő? Talán szólhatna egy 
szót az érdekünkben a bérleményekkel foglalkozó ügynöknél. 

– Ha ezért hívta a rendőrséget, akkor csak az idejét pazarolta. 
– Bárcsak ne kellene itt hagyni azt a felvevőt! Már úgyis letöröltem azt 

a kis részt, amit a ház előtt készítettem. Semmit nem lehetett látni rajta. 
Csak Madelisát, úgy tíz másodpercig, amint ott áll előtte, és a nővérének 
beszél. 

– A felesége nővére is magukkal volt? 
– A videofelvevőre beszélt rá. De amúgy sem lenne hasznukra, mert 

letöröltem. 



Madelisa parancsolt rá, hogy törölje le, a kutya miatt. Felvette, ahogy a 
kutyát simogatja. 

– Ha láttam volna, amit felvett – mondta Turkington Ashley-nek – 
akkor láthattam volna, ahogy a füst felszáll a grilltől. Azt mondta, ugye, 
hogy látta a füstöt a partról? Tehát ha lefilmezte a házat, látszott a füst is. 

Ashley meglepődött. 
– Nos, nem hiszem, hogy azt a részt korábban lefilmeztem. Nem abba 

az irányba tartottam a felvevőt. Nem lehetne, hogy megnézik, ami rajta 
van, aztán visszaadják? Úgy értem, semmi más nincs ott, csak Madelisa és 
néhány delfin, meg olyasmik, amiket még otthon vettem fel. Nem értem, 
miért kell itt tartaniuk. 

– Meg kell bizonyosodnunk felőle, hogy nincs a felvételen semmi 
olyan, amiből megtudhatunk valamit arról, hogy mi történt, olyan 
részletek, amelyekre önök esetleg nem figyeltek fel. 

– Mint például? – kérdezte Ashley, és megszólalt az agyában a 
vészcsengő. 

– Mint például, hogy tényleg igazat mondtak-e akkor, amikor azt 
állították, hogy maga nem ment be a házba, miután a felesége elmondta, 
mit csinált odabenn. – Turkington nyomozó most már meglehetősen 
barátságtalan volt. – Eléggé furcsállom, hogy maga nem ment be, hogy a 
saját szemével is megnézze, amit a felesége látott. 

– Kizárt dolog, hogy bemenjek oda, ahol olyasmi van, amiről a 
feleségem beszélt! – felelte Ashley. – Mi van, ha a gyilkos tényleg ott 
rejtőzik valahol? 

Madelisa visszaemlékezett a csobogó víz hangjára, a vérre, a ruhákra, a 
halott teniszbajnoknő képére. Felidézte magában, hogy micsoda 
rendetlenség volt a hatalmas nappaliban, a gyógyszeres és vodkásüvegeket. 
Meg hogy be volt kapcsolva a vetítő, de nem vetített semmit. A nyomozó 
nem hinne neki. Bajban volt. Mert betört, engedély nélkül bement a házba. 
Ellopott egy kutyát. Hazudott. Nem szerezhetnek tudomást a kutyáról. 
Elvinnék, és elaltatnák. Nagyon megszerette azt az állatot. A fenébe a 
hazugságokkal! Ha kell, végig hazudni fog, csak hogy megtarthassa. 

– Tudom, hogy nem az én dolgom – mondta Madelisa, és össze kellett 
szednie minden bátorságát, hogy meg merje kérdezni –, de nem tudja, ki 
lakik abban a házban, és hogy tényleg történt-e ott valami szörnyűség? 

– Tudjuk, hogy ki lakik ott, egy nő, akinek a nevét nem árulhatom el. 
Nincs otthon, és a kutyája meg az autója eltűnt. 

– Eltűnt a kocsija? – Madelisa alsó ajka elkezdett remegni. 



– Úgy néz ki, hogy elment valahová, és elvitte a kutyát is magával, nem 
gondolja? És tudja, még mit gondolok? Maga körül akart nézni egy kicsit 
ingyen és bérmentve abban a házban, aztán elkezdett aggódni azon, hátha 
meglátta valaki. Úgyhogy kitalálta ezt a zagyva történetet, hogy fedezze 
magát. Ügyeskedett. 

– Ha vennék a fáradságot, és megnéznék azt a házat, akkor tudnák, mi 
az igazság – mondta remegő hangon Madelisa. 

– Vettük a fáradságot, asszonyom. Kiküldtem néhány járőrt, hogy 
megnézzék, de nem találtak abból semmit, amit maga összehordott. Nem 
hiányzott a mosókonyha ajtajának ablakából egy rész sem. Nem volt 
üvegcserép. Sem vér. És kés sem. A grillsütő ki volt kapcsolva, 
patyolattiszta volt. Semmi jele nem volt annak, hogy mostanában 
használták volna. És a vetítő sem volt bekapcsolva – tette még hozzá. 
 
 
A helyszín az iroda volt, ahol Hollings és a munkatársai a családokkal 
találkozni szoktak. Scarpetta halvány arany- és krémszínű csíkos kanapén 
ült, és a második vendégkönyvet nézte át éppen. 

Amit eddig látott, az alapján arra a következtetésre kellett jutnia, hogy 
Hollings jó ízlésű, megfontolt ember. A nagyalakú, vastag vendégkönyv 
finom bőrbe volt kötve, megvonalazott, krémszínű oldalai voltak, és mivel 
jó volt az üzletmenet, évente három-négy ilyen könyv szükségeltetett. 
Scarpetta alaposan átnézte az elmúlt év első négy hónapjának bejegyzéseit, 
de nem találta nyomát annak, hogy Gianni Lupano ott járt volna egy 
temetésen. 

Felvett egy másik vendégkönyvet, és elkezdte átnézni, minden egyes 
lapon végigfuttatta az ujját, miközben jól ismert charlestoni családnevekre 
bukkant. De januártól márciusig nem találta Gianni Lupano nevét. Semmi 
jele nem volt áprilisban sem, és Scarpetta csalódottsága egyre nőtt. Semmi 
sem májusban, sem júniusban. Az ujja megállt egy erélyes, hurkos 
aláírásnál, amit nagyon könnyű volt elolvasni. Tavaly július 12-én egy 
Holly Webster nevű valaki temetési szertartásán ott járt. Nem voltak sokan, 
csak tizenegyen írták alá a könyvet. Scarpetta lejegyezte a neveket, majd 
felállt. Elhaladt a kápolna mellett, ahol két hölgy virágokat rendezett egy 
fényes bronzurna körül. Felment a mahagónilépcsőn, vissza Henry 
Hollings irodájába. A férfi megint telefonon beszélt, háttal az ajtónak. 

– Néhányan úgy szeretik, ha a zászló háromszög alakban van 
hajtogatva, és a halott feje alá kérik – mondta megnyugtató, dallamos 
hangján. – Igen, természetesen. Beboríthatjuk vele a koporsót. Hogy én mit 



ajánlok? – felemelt egy papírlapot. – Úgy vélem, valószínűleg a diófa 
koporsó és a pezsgőszínű szatén mellett döntenek. De a húszas acél... igen, 
tudom. Mindenki ezt mondja. Nehéz. Pontosan olyan nehéz, mint az efféle 
döntések általában. Ha az őszinte véleményemre kíváncsi, én az acélt 
választanám. 

Még beszélt pár percet, aztán megfordult, és meglátta Scarpettát az 
ajtóban. 

– Van néhány nagyon nehéz esetünk – mondta Scarpettának 
magyarázatképpen. – Hetvenkét éves veterán, most vesztette el a feleségét, 
és mély depresszióba süllyedt. A szájába vett egy puskát. Megtettük, amit 
lehetett, de semmiféle kozmetikázástól és helyreállítástól nem lesz olyan 
állapotban, hogy meg lehetne nézni. Tudja, miről beszélek. Nem lehet 
nyitott koporsós temetés, és ezt a család nagyon nehezen fogadja el. 

– Ki volt Holly Webster? – kérdezte Scarpetta. 
– Az is szörnyű tragédia volt. – Hollings nem habozott a válasszal. – Az 

ilyesmit az ember sohasem felejti el. 
– Emlékszik arra, hogy Gianni Lupano itt járt a temetésen? 
– Akkor még nem ismerhettem – felelte furcsán Hollings. 
– A család barátja volt? 
Hollings felállt, és kihúzta egy cseresznyefa szekrényke fiókját. 

Átnézett néhány aktát, majd egyet kihúzott közülük. 
– Itt van minden adat a temetés megszervezéséről, másolatok a 

számlákról, amiket nem mutathatok meg anélkül, hogy a család jogai ne 
sérülnének. De megmutathatom önnek az újságkivágásokat. – Átnyújtotta 
őket Scarpettának. – Meg szoktam őrizni azokról az esetekről szóló 
cikkeket, amelyekkel mi is foglalkoztunk. Mint maga is tudja, a hivatalos 
jelentés a rendőrségtől és az ügyön dolgozó orvosszakértőtől származik, és 
attól a halottkémtől, aki ide utalta az esetet, mivel Beaufort megyének 
nincs orvosszakértői hivatala. De hiszen erről tud, mert ő most már 
magához utalja az eseteket. Amikor Holly meghalt, akkor maga még nem 
dolgozott itt. Különben ez a szomorú eset a magáé lett volna, és nem az 
enyém. 

Scarpetta nem érzett neheztelést a férfi hangjában. Úgy tűnt, Hollings 
nem neheztel rá. 

– A haláleset Hilton Headben történt, egy nagyon gazdag családban – 
folytatta. 

Scarpetta kinyitotta az aktát. Volt néhány újságkivágás, a 
legrészletesebben az Island Packet című újság írta le az esetet. Eszerint 
2006. július 10-én késő reggel Holly Webster az udvaron játszott a család 



basset hound kölyökkutyájával. A versenyméretű medence közelébe 
bizonyára tilos volt mennie, mert senki nem vigyázott a kislányra, de ezen 
a reggelen nem tartotta be a szabályt. Az újság szerint a szülők nem voltak 
a városban, a barátaikra bízták a házat. Azt nem említették, hogy kik voltak 
ezek a barátok. Délfelé valaki kiment szólni Hollynak, hogy kész az ebéd, 
de sehol sem találta, a kiskutya pedig fel-alá járkált az úszómedence 
partján, a mancsával ütögetve a vizet. 

A kislány holttestét a medence alján találták meg, hosszú, fekete haját 
beszippantotta a lefolyó. Nem messze tőle találtak egy gumicsontot. A 
rendőrség feltételezése szerint azt akarta visszahozni a kutyának. 

Egy újabb újságkivágás, ezúttal sokkal rövidebb. Nem egészen két 
hónappal később az anya, Lydia Webster dr. Self műsorának volt a 
vendége. 

– Emlékszem, hogy hallottam erről az esetről – mondta Scarpetta. – Azt 
hiszem, Massachusettsben voltam, amikor történt. 

– Szomorú eset, de nem vert fel nagy port. A rendőrség nem verte 
nagydobra. Először is, az ilyen nyaralóövezetekben történt, hogy úgy 
mondjam, baleseteket nem nagyon reklámozzák. – Hollings a telefonért 
nyúlt. – Nem hinném, hogy bármit is mond magának. Mármint az 
orvosszakértő, aki a boncolást végezte. De mindjárt meglátjuk. – 
Elhallgatott, aztán így szólt: – Henry Hollings vagyok... igen, jól... el vagy 
foglalva, tudom, tudom... tényleg kellene szerezniük neked valami 
segítséget... nem, már egy ideje nem mentem ki a csónakkal... rendben... 
tartozom neked egy horgásztúrával. Te meg tartozol nekem egy előadással, 
amit azoknak a gyerekeknek kellene megtartanod, akik azt hiszik, hogy a 
boncolás szórakozás... a Holly Webster-ügyről van szó. Itt van nálam dr. 
Scarpetta. Beszélnél vele? 

Hollings átadta Scarpettának a telefont, az pedig elmagyarázta a dél-
karolinai Egyetem helyettes vezető orvosszakértőjének, hogy felkérték 
szakértőnek egy ügyben, aminek köze lehet Holly Webster 
megfulladásához. 

– Milyen ügy? – kérdezte a helyettes orvosszakértő. 
– Nagyon sajnálom, de nem beszélhetek róla – felelte Scarpetta. – 

Gyilkossági ügyről van szó. 
– Örülök, mert akkor tudja, mi a helyzet. Nem beszélhetek magának a 

Webster-ügyről. 
Vagyis nem akar. 
– Nem szeretnék akadékoskodni – mondta neki Scarpetta –, én vagyok 

az, aki kér valamit. Azért vagyok itt Hollings irodájában, mert úgy néz ki, 



hogy Drew Martin teniszedzője, Gianni Lupano részt vett Holly Webster 
temetésén. Azt próbálom kideríteni, hogy miért, de ennél többet nem 
mondhatok. 

– Nekem nem cseng ismerősen a neve. Soha nem hallottam róla. 
– Ez lett volna az egyik kérdésem, hogy van-e valami ötlete, milyen 

kapcsolatban lehetett a Webster családdal. 
– Fogalmam sincs. 
– Mit tud elmondani nekem Holly haláláról? 
– Megfulladt. Véletlen baleset volt, semmi jel nem utalt másra. 
– Tehát semmi kórosat nem talált. A körülményekre alapozta a 

megállapításait, vagyis arra, hogy hogyan találták meg. 
– Valahogy úgy. 
– Megtenné, hogy elárulja a nyomozással megbízott rendőr nevét? 
– Persze. Várjon! – Scarpetta hallotta, ahogy egy billentyűzet gombjai 

kopogni kezdenek. – Nézzük csak! Rendben, igen, Turkington a Beaufort 
megyei rendőrségtől. Ha többet akar megtudni, őt kell felhívnia. 

Scarpetta újra megköszönte a segítséget, letette a telefont, aztán így 
szólt: 

– Tudja, hogy az anya, Lydia Webster benne volt dr. Self műsorában, 
nem egészen két hónappal a lánya halála után? 

– Nem nézem azt a műsort. Azt a nőt le kellene lőni! – felelte Hollings. 
– Nem tudja, hogy kerülhetett Mrs. Webster a műsorba? 
– Gondolom, annak a nőnek egész csapat embere van, akik átfésülik a 

híreket lehetséges alanyok után kutatva. Így szerzik a szereplőket. Nekem 
az a véleményem, hogy lélektanilag káros lehetett Mrs. Webster számára 
az, hogy feltárulkozott a világ előtt, amikor még nem dolgozta fel, ami 
történt. És úgy sejtem, ugyanez volt a helyzet Drew Martinnal is – mondta 
Hollings. 

– A múlt őszi műsorról beszél? 
– Sok mindent hallok arról, mi történik errefelé, akár akarom, akár nem. 

Amikor a városba jön, mindig a Charleston Palace Hotelben száll meg. Az 
utolsó alkalommal, alig három héttel ezelőtt, alig töltött egy kis időt a 
szobájában, valószínűleg egyáltalán nem is aludt ott. A takarítónők teljesen 
érintetlenül találták az ágyát, senki sem aludt benne. A lánynak pedig 
semmi jele nem volt, csak a cuccainak, vagy legalábbis egy részüknek. 

– Honnan tudja maga mindezt? – kérdezte Scarpetta. 
– Nagyon jó barátom az ottani biztonsági szolgálat vezetője. Ha 

rokonaim, barátaim vagy ismerőseim a városba jönnek, Charleston Palace-t 
ajánlom mindig nekik. Feltéve, ha megengedhetik maguknak. 



Scarpettánek eszébe jutott, hogy mit mondott Ed, a portás. Drew ki-be 
járt az épületből, és minden alkalommal adott húsz dollár borravalót. 
Lehet, hogy ez több volt puszta nagylelkűségnél. Talán csak ezzel akarta 
emlékeztetni arra, hogy tartsa a száját. 



Tizenhetedik fejezet 
 
 
Sea Pines, 
a legelőkelőbb lakópark a Hilton Headen 
 
 
Öt dollárért lehet vásárolni egy napi belépőt a biztonsági őrök kapujánál, és 
a szürke-kék egyenruhás őrök nem kérnek személyazonosító igazolványt. 
Scarpetta dohogott is emiatt, amikor neki és Bentonnak volt itt egy kis 
házuk. Azoknak a napoknak az emléke még mindig fájdalmas volt. 

– Savannahban vette a Cadillacet – mondta Turkington nyomozó, 
miközben Scarpettát és Lucyt vitte jelöletlen terepjáróján. – Fehéret. Ami 
nem sokat segít. El tudják képzelni, hány fehér Cadillac és Lincoln van 
errefelé? Talán minden három bérelt kocsiból kettő fehér. 

– És a kapunál lévő őrök nem emlékeznek rá, nem jött szokatlan 
időben? A kamerák sem vették? – kérdezte Lucy az első ülésről. 

– Semmi használhatónk nincs. Tudják, hogy van ez. Valaki azt mondja, 
hogy esetleg látta. Egy másik azt, hogy nem. Szerintem a fickó kifelé ment, 
nem befelé, úgyhogy amúgy sem figyelték volna. 

– Az attól függ, hogy mikor vitte el – mondta Lucy. – A garázsban 
tartotta a kocsit? 

– A felhajtón volt általában. Úgyhogy szerintem elég valószínűtlen, 
hogy a fickó elvigye egy időre. – Turkington Lucyre nézett, miközben 
vezetett. – Valahogy megszerezte a nő kulcsait, elvitte a kocsiját, és ő nem 
vette észre? 

– Nem tudhatjuk, mit vett észre. Vagy mit nem. 
– Maguk most is meg vannak győződve arról, hogy a legrosszabb 

történt – kezdte Turkington. 
– Én igen. Bizonyos tényekre és a józan észre alapozva. – Lucy azóta 

kötekedett a nyomozóval, amióta felvette őket a repülőtéren, és tett egy 
okoskodó megjegyzést a helikopterre. 

Turkington habverőnek nevezte a helikoptert. Erre Lucy őt ludditának, 
géprombolónak. A férfinak fogalma sem volt arról, hogy az mi, de Lucy 
nem magyarázta el neki. 

– De ez nem zárja ki, hogy váltságdíjért rabolták el – közölte Lucy. – 
Nem lehetetlen. Nem igazán hiszem, de az biztos, hogy előfordulhat, és 



pontosan azt kell tennünk, amit most teszünk. Intézze el, hogy minden 
nyomozóhivatal keresse! 

– Jó lett volna, ha nem kerül a hírekbe. Becky azt mondta, hogy egész 
délelőtt úgy kellett elkergetni az embereket a háztól. 

– Ki az a Becky?– kérdezte Lucy. 
– A helyszínelő csoport vezetője. Hozzám hasonlóan ő is mentőzik 

másodállásban. 
Scarpetta csodálkozott, miért érdekes ez. Talán a férfit feszélyezi, hogy 

másodállást kell vállalnia. 
– Gondolom, magának nem kell aggódnia, miből fizeti a számlákat – 

jegyezte meg Turkington. 
– De igen. Csak az én számláim kissé nagyobb összegre rúgnak. 
– Igen, egy kicsivel. El sem tudom képzelni, hogy azok a laborok 

mennyibe kerülhetnek. Vagy az ötven háza és a Ferrarija. 
– Nincs ötven, és honnan tudja, hogy mim van? 
– Sokan használják a laborjait? – kérdezte a férfi. 
– Néhányan. Még épülőfélben van, de a lényeg már kész. És 

akkreditálva vagyunk. Lehet választani. Vagy mi, vagy a Dél-karolinai 
Rendőrségi Labor. Mi gyorsabbak vagyunk – tette hozzá. – Ha valami 
olyasmire van szükség, ami szokatlan, vannak szuper technológiával 
rendelkező barátaink. Oak Ridge. Y-12. 

– Azt hittem, hogy azok atomfegyverekkel foglalkoznak. 
– Nem csak azzal. 
– Ugye csak viccel?! Törvényszéki vizsgálatokat is csinálnak? Például 

miket? – kérdezte Turkington. 
– Titkos. 
– Mindegy, úgysem engedhetjük meg magunknak. 
– Nem, tényleg nem. De ez nem jelenti azt, hogy nem segítenénk. 
Turkington sötét szemüvege feltűnt a visszapillantó tükörben. 

Valószínűleg elege lehetett Lucyből, ezért fordult Scarpettához. 
– Nem aludt még el ott hátul? 
Turkington krémszínű öltönyben volt, és Scarpetta azon tűnődött, 

hogyan nem koszolja össze a bűnügyi helyszíneken. Scarpetta sokkal 
fontosabb témáról kezdett beszélni, mint amiről azok ketten eddig 
társalogtak. Felhívta a figyelmüket arra, hogy senkinek nem kellene 
feltételezésekbe bocsátkoznia, többek között azzal kapcsolatban sem, hogy 
Lydia Webster Cadillacje mikor tűnt el. Kiderült, hogy a nő alig járt el 
otthonról, csak néha, amikor cigit vett vagy italt meg valami ételt. De 
sajnos nem volt jó ötlet tőle kocsiba ülni. Nagyon le volt romolva 



egészségileg. A kocsi több napja eltűnhetett, és lehet, hogy ennek semmi 
köze nem volt ahhoz, hogy a kutya is eltűnt. Aztán ott voltak azok a képek, 
amiket a Homokember küldött e-mailben dr. Selfnek. Drew Martint és 
Lydia Webstert is egy – valószínűleg – hideg vízzel teli kádban 
fényképezték le. Mindkettő begyógyszerezettnek tűnt, na és mi van azzal, 
amit Mrs. Dooley látott? Ezt az ügyet gyilkosságként kell kezelni, 
függetlenül attól, mi a helyzet. Mert – Scarpetta ezt már több mint húsz éve 
papolja – nem lehet visszafordítani az idő kerekét. 

Aztán Scarpetta gondolatai megint a magánélete felé fordultak. 
Képtelen volt elhessegetni őket. Visszagondolt arra, amikor utoljára Hilton 
Headben volt, kipakolta Benton házát. Még a legsötétebb időkben sem 
jutott volna eszébe, hogy a Benton ellen megkísérelt gyilkosságot 
használják fel arra, hogy a férfi el tudjon rejtőzni azok elől, akik 
nyilvánvalóan már végeztek volna vele, ha megtehették volna. Hol 
lehetnek ezek a gyilkosok most? Vajon már nem akarják megölni, úgy 
döntöttek, már nem jelent fenyegetést, már nem érdemes bosszút állni 
rajta? Megkérdezte erről Bentont is, de nem akart erről beszélni, azt 
mondta, hogy nem képes rá. Scarpetta letekerte a kocsi ablakát. A nap 
fénye megcsillant a gyűrűjén, de ez nem nyugtatta meg. Nem fog sokáig 
tartani a napsütés. Valószínűleg még a mai nap folyamán hatalmas vihar 
kerekedik. 

Az út golfpályák között kanyargott, és olyan kisebb hidakon mentek át, 
amelyek keskeny csatornákat és kisebb tavacskákat hidaltak át. Egy füves 
parton aligátor hevert, olyan volt, mint egy fatörzs. Teknősök 
szöszmötöltek csendesen a homokban, és egy hófehér kócsag állt pipaszár 
lábain a sekély vízben. Az elöl ülők egy darabig dr. Selfről beszélgettek. A 
napfény árnyékot vetett a hatalmas tölgyfák alatt. A szakállbromélia úgy 
lógott a fákon, mint valami ősz, élettelen hajcsomó. Alig változott valami. 
Néhány új ház épült itt-ott. Scarpetta visszagondolt arra, milyen jókat 
sétáltak, miközben nyelték a sós levegőt a szélben, ahogy nézték a 
naplementéket az erkélyen, de aztán a visszaemlékezéseknek vége szakadt. 
Eszébe jutott, hogy hosszú ideig azt hitte, Benton holtteste volt az 
elszenesedett épületben, ahol – ő úgy hitte – meghalt. Látta Benton ezüstös 
színű haját, égett húsát a megfeketedett fadarabok és a tűz maradványai 
között, ami még akkor is füstölgött, amikor Scarpetta a helyszínre ért. A 
holttest arca eltűnt, semmi nem maradt a helyén, csak égett csont, a 
kórbonctani eredményeket pedig meghamisították. Átverték. Tönkretették, 
és már soha nem lesz az, aki volt, amiatt, amit Benton tett vele. Ez az eset 
sokkal mélyebben feldúlta, mint amennyire Marino viselkedése hatott rá. 



Lydia Webster hosszan elnyúló, fehér háza előtt parkoltak le. Scarpetta 
emlékezett rá, hogy már korábban is látta az épületet a partról, és az egész 
teljesen szürreálisnak tűnt számára amiatt, amiért idejöttek. Rendőrkocsik 
álltak az utcán. 

– Körülbelül egy évvel ezelőtt vették a házat. Előtte valami dubai 
milliomosé volt – mondta Turkington, miközben kinyitotta a kocsiajtót. – 
Nagyon szomorú eset. Éppen befejezték a ház átalakítását, nemrégen 
költöztek be, amikor az a kislány megfulladt. Nem is értem, hogy tudott 
Mrs. Webster ezek után maradni. 

– Néha az emberek képtelenek elengedni dolgokat – jegyezte meg 
Scarpetta, miközben a kőkockákon a dupla, teakfából készült ajtó felé 
sétáltak, amihez néhány kőlépcső vezetett. 

– Szinte beágyazódnak egy helyre, az összes emlékkel együtt. 
– A megállapodás szerint a nőé lett a ház? 
– Valószínűleg az övé lett volna. – Mintha már kétség sem férne hozzá, 

hogy a nő halott. – A válás kellős közepén vannak. A férj befektetésekben 
utazik. Majdnem olyan gazdag, mint maga. 

– Mi lenne, ha ejtenénk ezt a témát? – mondta zavartan Lucy. 
Turkington kinyitotta a bejárati ajtót. Bent helyszínelők ügyködtek. Az 

előcsarnokban, a stukkódíszes falnak támasztva állt egy törött üvegű ablak. 
– A nyaraló hölgy – mondta Turkington Scarpettának. – Madelisa 

Dooley. A vallomása szerint, amikor a mosoda felől bejött ide, az üveg 
nem volt benne az ablaktáblában. Ebben itt. 

Leguggolt, és rámutatott az ablaktáblára a jobb oldalon, lent, a 
sarokban. – Eltávolították, aztán visszaragasztották. Ha jól megnézi, kissé 
látszik a ragasztó nyoma. Azt akartam, hogy Mrs. Dooley azt higgye, nem 
találtuk meg a törött üvegű ablakot, amikor a rendőrök ideértek. Kíváncsi 
voltam, megváltoztatja-e a vallomását, úgyhogy azt mondtam neki, hogy 
az üveg nem volt betörve. 

– Gondolom, nem használtak fixálót – jegyezte meg Scarpetta. 
– Hallottam már az eljárásról – jegyezte meg Turkington. – Meg kellene 

csinálnunk. Az elméletem szerint, ha Mrs. Dooley igazat mond, valami 
történt a házban, miután elment onnan. 

– Bevonjuk fixáló filmmel, mielőtt becsomagolják és elszállítják – 
mondta Scarpetta –, hogy stabilizáljuk a törött üveget. 

– Parancsoljanak! – A férfi elindult a nappali felé, ahol az egyik 
helyszínelő fotókat készített a kisasztalon lévő rendetlenségről, egy másik 
pedig a kanapén lévő párnákat emelgette. 



Scarpetta és Lucy kinyitották fekete táskájukat. Cipővédőt húztak és 
kesztyűt. Közben egy pólót meg kényelmes nadrágot viselő nő – akinek a 
hátán nagybetűkkel ott virított, hogy TÖRVÉNYSZÉKI NYOMOZÓ – jött 
ki a nappaliból. A negyvenes éveiben járhatott, barna szeme és rövid, sötét 
színű haja volt. Filigrán termetét látva Scarpetta nehezen tudta elképzelni, 
hogy egy ilyen alacsony és vékony nő ezen a helyen akarhat dolgozni. 

– Maga bizonyára Becky – mondta Scarpetta, majd bemutatkozott, és 
bemutatta Lucyt is. 

Becky a falnak támasztott ablaküvegre mutatott. 
– A jobb oldali, lenti ablakrészről van szó. Tommy már biztosan 

elmagyarázta. – Turkingtonra értette. Rámutatott gumikesztyűbe bújtatott 
ujjával. – Üvegvágót használtak, aztán visszaragasztották az üveget. Hogy 
miért figyeltem fel rá? – kérdezte büszkén. – Homok maradt a ragasztóban. 
Látják? 

Megnézték. Tényleg látható volt. 
– Tehát úgy tűnik, amikor Mrs. Dooley bejött a tulajdonost keresve, az 

üveg valószínűleg hiányozhatott az ablakkeretből, a földön heverhetett. Én 
hihetőnek találom, amit az asszony mondott. A nő gyorsan eltűnt innen, a 
gyilkos pedig eltakarított maga után. 

Lucy beleillesztett két, sűrített anyaggal teli tartályt egy tartóba, ami egy 
ragasztópisztolyhoz volt erősítve. 

– A hideg futkos a hátamon, ha rágondolok – mondta Becky. – Szegény 
nő valószínűleg itt volt, ahol a gyilkos is. Azt mondta, úgy érezte, hogy 
valaki figyeli. Az ragasztóspray? Már hallottam róla. Egyben tartja a törött 
üveget. Miből van? 

– A java része poliuretán és sűrített gázok – felelte Scarpetta. – 
Készítettek fotókat? Kerestek ujjlenyomatokat? DNS-t? 

Lucy azért lefényképezte az ablakot, mércével és anélkül is. 
– Igen, Készek a fotók. De nem találtunk ujjlenyomatokat. Majd 

kiderül, van-e DNS, de nagyon meglepődnék, ha lenne, itt patyolattiszta 
minden – felelte Becky. – Nyilvánvaló, hogy letisztította az ablakot, az 
egészet. Fogalmam sincs, hogyan törött be aztán. Talán egy nagyobb testű 
madár nekirepült. Egy pelikán vagy ölyv. 

Scarpetta elkezdett jegyzetelni, elkezdte méricskélni a sérült üveget. 
Lucy szalaggal beragasztotta az ablakkeretet, és azt kérdezte: 
– Mit gondolsz, melyik oldalát? 
– Szerintem ez belülről tört el – felelte Scarpetta. – Fordítsuk meg! A 

másik oldalát kellene befújnunk. 



Ő és Lucy óvatosan felemelték az ablakot, megfordították, hogy a másik 
irányba nézzen. Nekidöntötték a falnak, készítettek még néhány képet, és 
jegyzeteltek, miközben Becky kissé távolabb állt, hogy ne legyen útban, és 
figyelt. 

– Elkelne egy kis segítség – mondta Scarpetta. – Ide tudna állni? 
Becky odaállt mellé. 
– Mutassa meg a falon, hogy a törött üveg hol lenne, ha az ablak a 

helyén volna! Majd megnézem, hogy eredetileg honnan vette le az 
ablaktáblát, de most támadt egy ötletem. 

Becky megérintette a falat. 
– Persze én alacsony vagyok – mondta Becky. 
– Körülbelül a fejemmel van egyvonalban – jegyezte meg Scarpetta, 

tanulmányozva a törött üveget. – Ez a törés hasonló ahhoz, amit az 
autóbaleseteknél lehet látni. Ha valaki nincs bekötve, a fejével 
nekicsapódik a szélvédőnek. Ez a rész nincs kivágva. – Scarpetta az 
üvegen lévő törésre mutatott. – Ezt itt egyszerűen jó nagy erővel 
megütötték. Fogadni mernék, hogy van néhány üvegszilánk a padlón. A 
mosókonyhában. Talán az ablakpárkányon is. 

– Összegyűjtöttem őket. Úgy hiszi, valaki beverte a fejét az üvegbe? – 
kérdezte Becky. – Nem gondolja, hogy akkor lenne ott vér is? 

– Nem szükségszerűen. 
Lucy barna csomagolópapírt ragasztott az ablak egyik oldalára. 

Kinyitotta a bejárati ajtót, és megkérte Scarpettát és Beckyt, hogy 
menjenek ki, amíg ő bepermetezi az üveget. 

– Egyszer találkoztam Lydia Websterrel. – Becky csak beszélt, 
miközben kinn álltak a tornácon. – Amikor a kislánya megfulladt, nekem 
kellett idejönnöm, hogy fotókat készítsek. El sem tudom mondani, milyen 
szörnyű érzés volt, hiszen nekem is van egy kislányom. Még most is 
előttem van a kis Holly a rózsaszín fürdőruhájában, ahogy fejjel lefelé 
lebeg a medencében, a haja beakadva a lefolyóba. Egyébként megvan 
Lydia jogosítványa, kiadtuk a körözvényt, de ne nagyon számítson rá, 
hogy sikerrel jár a dolog. Lydia körülbelül olyan magas, mint maga, tehát a 
törés megfelelhet annak, hogy nekiszaladt az üvegnek, és betörte. Nem 
tudom, Tommy mondta-e, de a nő tárcája itt volt, a konyhában. Úgy tűnik, 
nem nyúltak hozzá. Akárkiről is van szó, biztos, hogy nem rablás volt a 
célja. 

Scarpetta még odakinn is érezte a poliuretán szagát. Felnézett a 
hatalmas örökzöld tölgyfákra, rajtuk a szakállbroméliával. Egy kék 



víztorony kukucskált ki a fenyőfák mögül. Két biciklis lassan elhaladt 
mellettük, bámulva őket. 

– Vissza lehet jönni – mondta Lucy, aki az ajtóban állt, éppen levéve a 
védőszemüveget és a maszkot. 

A törött üveget vastag, sárgás réteg borította. 
– Most mi lesz ezzel? – kérdezte Becky, és a szemét nem vette le 

Lucyről. 
– Be szeretném csomagolni, és magunkkal vinni – felelte Scarpetta. 
– Mit néznek rajta? 
– A ragasztót. Bármi mikroszkopikus méretű anyagot, ami esetleg 

hozzáragadhatott. A szerves vagy kémiai összetételét. Sokszor az ember 
nem is tudja, hogy mit keres, amíg rá nem bukkan. 

– Sok szerencsét ahhoz, hogy bepasszíroznak egy ablakot a mikroszkóp 
alá – viccelt Becky. 

– Kellene az a törött üveg is, amit összegyűjtöttek – mondta Scarpetta. 
– És az esetleges DNS-minta? 
– Minden, amit meg akarnak velünk vizsgáltatni a laborban. 

Megnézhetnénk a mosókonyhát? – érdeklődött Scarpetta. 
A konyha mellett volt, és belül, az ajtótól jobbra barna csomagolópapírt 

ragasztottak a kivett ablaktábla helyére. Scarpetta óvatosan közelített ahhoz 
a helyhez, amiről feltételezték, hogy a gyilkos ott jött be. Most is azt tette, 
amit mindig – kívülre állt, és úgy nézett befelé, minden egyes 
négyzetcentimétert alaposan átvizsgálva. Megkérdezte, végigfotózták-e a 
mosókonyhát. Igen, és végignézték már ujjlenyomatok, cipőlenyomatok, 
lábnyomok után kutatva. Az egyik fal mellett négy drága mosógép és 
szárító állt, a szemközti falnál pedig üres kutyakosár. Volt ott még néhány 
beépített szekrény és egy nagy asztal. Az egyik sarokban, egy fűzfa 
szennyestartó tömve volt piszkos ruhákkal. 

– Be volt csukva ez az ajtó, amikor ideértek? – kérdezte Scarpetta, az 
egyik faragott teakfa ajtóra mutatva, ami a kültérbe nyílott. 

– Nem, és Mrs. Dooley azt állítja, hogy be sem volt zárva, ezért tudott 
mindjárt bejönni. Szerintem a fickó kivette az ablaktáblát, és benyúlt. – 
Becky odasétált ahhoz a papírral fedett részhez, ahol valamikor az üveg 
volt. – Látják, ha eltávolítják innen az üveget, könnyen el lehet érni a 
reteszt belül. Ezért mondjuk mindig, hogy ne szereltessenek fel kulcs 
nélkül zárható reteszt olyan helyre, ami mellett üveg van. Persze ha a 
betörésjelző be volt kapcsolva... 

– Tudjuk, hogy be volt-e kapcsolva? 
– Amikor Mrs. Dooley bejött, akkor nem volt. 



– De azt nem tudjuk, hogy akkor mi volt a helyzet, amikor a férfi 
behatolt? 

– Ezen már gondolkodtam. Ha be volt kapcsolva, akkor az üvegvágó... – 
kezdte Becky, de aztán elgondolkodott. – Nem hinném, ha kivágják az 
üveget, az beindítaná a riasztót. Azok a zajra reagálnak. 

– Feltételezzük, hogy a riasztó nem volt bekapcsolva, amikor az 
ablaküveg betört. Tegyük fel, hogy a férfi akkor már bent volt a házban. 
Hacsak az üveg nem korábban tört be. De kétlem. 

– Én is – mondta Becky. – Akkor megcsináltatták volna, hogy ne 
jöjjenek be a bogarak. Vagy legalább összeszedték volna a törött üveget. 
Főleg, hogy a kutyát is ott tartották. Lehet, hogy a nő küzdött a 
betolakodóval. Megpróbálta elérni az ajtót, hogy elmenekülhessen. Az 
előző éjjel beindította a riasztót. Nem tudom, ezt tudják-e. Elég gyakran 
előfordult, mert annyira be szokott rúgni, hogy elfeledkezett róla, hogy be 
van kapcsolva, és kinyitotta a tolóajtót, amitől azonnal beindult. Aztán nem 
emlékezett a jelszóra, amikor felhívták a biztonságiak. Értesítettek 
bennünket is. 

– És azóta nem indult be a riasztó? – kérdezte Scarpetta. – Sikerült 
bekérni a biztonsági cégtől a korábbi riasztások listáját? Például, hogy 
mikor kapcsolt be utoljára? Mikor kapcsolták be vagy ki utoljára? 

– Az előbb említett téves riasztás volt az utolsó. 
– Amikor a rendőrség kijött, emlékeznek arra, hogy látták a fehér 

Cadillacet? 
Becky azt felelte, hogy nem. A rendőrök nem emlékeznek arra, hogy 

látták-e a kocsit. De lehet, hogy benn volt a garázsban. És még hozzátette: 
– Úgy néz ki, hogy az asszony hétfőn, sötétedéskor kapcsolta be a 

riasztót, és valamikor kilenc körül kapcsolta ki, aztán újra be. Aztán megint 
kikapcsolta másnap reggel négy óra tizennégykor. Vagyis tegnap. 

– És utána már nem lett visszakapcsolva? – kérdezte Scarpetta. 
– Nem. Ez csak az én véleményem, de ha valaki iszik, és gyógyszert 

szed, akkor nem a normális napirend szerint éli az életét. Nappal el-
elalszik. Szokatlan időpontokban kel fel. Tehát lehet, hogy hajnali négy óra 
tizennégykor kikapcsolta a riasztót, hogy kivigye a kutyát sétálni, vagy 
talán dohányozni ment, a fickó pedig kifigyelte, lehet, hogy már egy ideje 
szemmel tartotta. Mondhatni becserkészte. Csak annyit tudunk, hogy 
addigra már valószínűleg kivágta az üveget, és csak várt a sötétben. 
Bambusznád és mindenféle bokor van a háznak azon az oldalán, egyik 
szomszéd sincs itt, úgyhogy még ha fel is volt kapcsolva a világítás, akkor 



is el tudott rejtőzni ott hátul, senki nem vette észre. De fura ez az egész a 
kutyával. Hová tűnt? 

– Valakinek utána kellene néznie. 
– Talán meglesz, szóra bírjuk, és megoldjuk az ügyet – viccelődött. 
– Meg kell találnunk. Soha nem lehet tudni, mi vezet el egy ügy 

megoldásához. 
– Ha elszökött, akkor valakinek csak rá kellett lelnie – mondta Becky. – 

Az ember nem találkozik mindennap egy basset hounddal, és errefelé az 
emberek felfigyelnek egy gazda nélküli kutyára. És a másik dolog, ha Mrs. 
Dooley igazat mondott, akkor a gyilkos valószínűleg több órán keresztül 
Mrs. Websterrel maradt, lehet, hogy órákig életben tartotta. A riasztót 
tegnap négy tizennégykor kapcsolták ki, és Mrs. Dooley nagyjából 
ebédidőben látta a vért és minden mást – nyolc órával később, a férfi pedig 
valószínűleg még mindig bent volt a házban. 

Scarpetta a piszkos ruhákat nézegette a szennyeskosárban. A tetején egy 
póló volt, ami csak hanyagul oda volt dobva. Kesztyűs kézzel felvette, és 
kihajtogatta. Nedves volt, és piszokcsíkok látszottak rajta. Felállt, és 
belenézett a mosogatóba. A rozsdamentes acél foltos volt a szétfröccsenő 
víztől, és egy kicsi most is ott volt a lefolyó aljában. 

– Lehet, hogy ezzel mosta le az ablakot – mondta Scarpetta. – Még most 
is nedves és piszkos, mintha valaki törlőrongynak használta volna. 
Beteszem egy zacskóba, és elküldöm a laborba. 

– Mit vizsgálnak rajta? – kérdezte megint Becky. 
– Ha a kezében volt, akkor lehet, hogy szerzünk róla DNS-t. Lehet rajta 

másfajta nyom is. Azt kellene eldönteni, hogy melyik laborba küldjük. 
– A Dél-karolinai Rendőrségi Labor remek, csak évszázadokig tart, míg 

megvan az eredmény. Ki tudnak segíteni a laborjaikkal? 
– Ezért vannak. – Scarpetta tüzetesen megvizsgálta a riasztó konzolját 

az előcsarnokba vezető ajtó mellett. – Lehet, hogy hatástalanította a 
riasztót, amikor bejött. Szerintem feltételezhetjük. LCD érintőképernyője 
van, nem gombjai. Számunkra jó felület, jól megmaradnak rajta az 
ujjlenyomatok. És talán DNS-t is találunk. 

– Akkor az azt jelentené, hogy a férfi ismerte Mrs. Webstert, ha ki tudta 
kapcsolni a riasztót. Érthető volna, ha arra gondolunk, milyen sokáig ott 
volt, a házban. 

– Mindez arra mutat, hogy ismerős volt errefelé. Azt nem, hogy ismerte 
a nőt – mondta Scarpetta. – Mi a kód? 

– Amit csak úgy hívunk, „egy-két-há-négy, ha akarsz, hát be is mégy” 
kód. Lehet, hogy ez volt az eredeti, és soha nem foglalkozott azzal, hogy 



megváltoztassa. Intézzük el a laborkérdést, mielőtt átadnánk maguknak 
mindent. Meg kell kérdeznem Tommyt. 

A férfi az előcsarnokban volt Lucyvel. Becky megkérdezte a laborral 
kapcsolatosan, mire a férfi azt válaszolta, döbbenetes, mi nincs 
magánkézben manapság. Néhány részleg még magándetektíveket is bérel. 

– Mi is fogunk – jegyezte meg Lucy, miközben átnyújtott Scarpettának 
egy sárgásra színeződött védőszemüveget. – Floridában is ezt tettük. 

Becky a padlón álló ládában lévő felszerelésre fordította a figyelmét. 
Megnézegette az öt zseblámpa alakú, nagy teljesítményű törvényszéki 
lámpát, a kilencvoltos nikkelelemeket, a védőszemüvegeket, a 
multiporttöltőt. 

– Könyörögtem a rendőrfőnöknek, hogy szerezzen nekünk egyet 
ezekből a hordozható helyszínelőlámpákból. Mindegyik más 
sávszélességen működik, ugye? 

– Ibolya, kék, kék-zöld és zöld spektrumon – felelte Lucy. – És ezen a 
szélessávú, fehér fényt kibocsátó kézi lámpán – emelt fel egyet – lehet 
cserélni a szűrőket, van kék, zöld és vörös, hogy jobb legyen a kontraszt. 

– Jól működik? 
– A testnedvekre, ujjlenyomatokra, drogmaradványokra, rostszálakra 

vagy egyéb nyomokra használjuk. Ja. Klassz. 
Lucy kiválasztott egy ibolyafényű lámpát, 400-430 nanométereset, 

aztán ő, Becky és Scarpetta besétáltak a nappaliba. Minden árnyékoló 
nyitva volt, mögöttük látszott a nagy medence, amiben Holly Webster 
megfulladt, e mögött pedig a dűnék, a tenger és a tengerifű. Az óceán 
nyugodt volt, és a napfény megannyi apró ezüsthalként csillant meg a 
felszínen. 

– Rengeteg lábnyom van itt – jegyezte meg Becky, amikor körülnéztek. 
– Meztelen talpak nyoma, cipőnyomok, mindegyik kicsi, valószínűleg a 
nőé lesznek. Elég fura, mert semmi nyoma, hogy a férfi feltörölte volna a 
padlót, mielőtt elment, ahogy az ablakokkal tette. Tehát úgy vélik, hogy 
hagyott cipőnyomokat? Mi ez a fényes kő? Még soha nem láttam ilyen kék 
színű járólapokat. Olyan, mint a tenger. 

– Valószínűleg ez is volt a céljuk vele – mondta Scarpetta. – Kék 
márvány, talán lapis. 

– Mi a fene! Egyszer volt egy lapis lazuli gyűrűm. Hihetetlen, hogy 
valakinek egy egész padlója legyen belőle! De nem látszik rajta a kosz, bár 
az is igaz, hogy mostanában tutira nem mosták fel. Tiszta por és kosz, 
ahogy az egész ház. Ha bevilágítanak egy sarokba, meglátják, mire 



gondolok. Nem is értem, hogy a férfi miért nem hagyott egyetlen 
lábnyomot sem, még a mosókonyhában sem, ahol bejött. 

– Körbejárok – mondta Lucy. – Mi a helyzet az emelettel? 
– Szerintem a nő nem is használta a fenti részt. Érintetlen. Csak 

vendégszobák vannak fenn, meg egy műtárgyakkal teli szoba, és egy 
játékszoba. Még soha nem láttam ilyen házat. Nagyon klassz. 

– De nem neki – jegyezte meg Scarpetta, miközben a padlón mindenütt 
ott lévő hosszú, fekete hajszálakat nézte, az üres poharakat, a vodkásüveget 
a kanapé előtti asztalon. – Nem hinném, hogy ez a hely egyetlen percnyi 
boldogságot is hozott volna neki. 
 
 
Madelisa alig egy órája ért haza, amikor csengettek. 

Régebben nem kérdezte volna meg, hogy ki az. 
– Ki az? – kiáltott ki a bezárt ajtó mögül. 
– Pete Marino nyomozó vagyok a törvényszéki orvosszakértői 

hivatalból – felelt egy mély hang, enyhe északi akcentussal, ami Madelisát 
a jenkikre emlékeztette. 

Madelisa félelmei beigazolódtak. A Hilton Head-beli asszony halott. Mi 
másért jönne ide valaki a törvényszéki orvosszakértői hivatalból? Bárcsak 
Ashley ne ment volna azonnal el az ügyeit intézni, mihelyst hazaértek, 
egyedül hagyva őt, mindazok után, amit átélt. Fülelt a basset hound után. 
Hála istennek, a kutya csendben volt a vendéghálóban. Madelisa kinyitotta 
a bejárati ajtót, és megrettent. A hatalmas férfi, aki ott állt, úgy volt 
felöltözve, mint egy vadmotoros. Ő az a szörnyeteg, aki megölte azt a 
szegény asszonyt, aztán követte őt, hogy most Madelisa legyen a 
következő áldozat. 

– Nem tudok semmit – mondta, és megpróbálta becsukni az ajtót. 
A gonosztevő betette az ajtórésbe a lábát, majd egyenesen besétált a 

házba. 
– Nyugodjon meg! – mondta Marino, majd kinyitotta a tárcáját, és 

megmutatta a jelvényét. – Amint már mondtam, Pete Marino vagyok a 
törvényszéki orvosszakértői hivatalból. 

Madelisa nem tudta, mit tegyen. Ha megpróbálja felhívni a rendőrséget, 
ez a fickó azonnal megöli. Manapság bárki vásárolhat jelvényt. 

– Üljünk le, és beszélgessünk egy kicsit! – mondta Marino. – Hallottam, 
hogy meglátogatta a Beaufort megyei rendőrség Hilton Headben lévő 
irodáját. 



– Ki mondta ezt magának? – Madelisa kicsit jobban érezte magát. – Az 
a nyomozó? Miért tette? Mindent elmondtam neki, amit csak tudok. Bár 
nem hitt nekem. Honnan tudta meg, hogy hol lakom? Eléggé aggasztó. 
Együttműködtem a hatóságokkal, és ők kiadják a címemet? 

– Van egy kis gond a történetével – közölte Marino. 
 
 
Lucy sárga védőszemüvege Scarpettára nézett. 

A nagy hálószobában voltak, le voltak engedve az árnyékolók. A barna, 
selyem ágytakarón rengeteg folt és elkenődés fluoreszkált neonzöld színnel 
az erős ibolyafényben. 

– Lehet, hogy ondó – jegyezte meg Lucy. – De lehet más is. – 
Végignézte a lámpával az ágyat. 

– Nyál, vizelet, faggyú, verejték – mondta Scarpetta. Közelebb hajolt 
egy nagyobb foszforeszkáló folthoz. – Nem látok semmit – tette hozzá. – 
Tartsd így a lámpát! A gond az, hogy nem tudjuk, mikor tisztították 
utoljára az ágytakarót. De úgy nézem, nem nagyon törődtek itt a 
háztartással. Ez jellemző az olyan emberekre, akik depresszióba esnek. A 
takarót elküldjük a laborba. Kell még a nő fogkeféje, hajkeféje. És 
természetesen a kisasztalon lévő poharak. 

– A hátsó lépcsőnél van egy hamutál, tele csikkel – mondta Lucy. – 
Nem hinném, hogy probléma lenne megszerezni a nő DNS-ét. A gond 
inkább a férfi. Tudja, mit csinál. Manapság mindenki szakértő. 

– Nem – mondta erre Scarpetta –, csak azt hiszik, hogy azok. 
Levette a védőszemüveget, ezzel eltűnt a takarón lévő világító folt. 

Lucy kikapcsolta a lámpát, és ő is levette a szemüveget. 
– Most mit csinálunk? – kérdezte. 
Scarpetta egy fényképet nézett, amire már akkor felfigyelt, amikor 

bejöttek a hálóba. Dr. Selfet ábrázolta, amint egy nappalinak berendezett 
helyszínen ül egy kanapén, vele szemben csinos, hosszú fekete hajú nő. A 
tévékamerák közelről veszik őket. A közönség tapsol és mosolyog. 

– Amikor szerepelt dr. Self műsorában – mondta Scarpetta Lucynek. – 
De ez a másik eléggé meglepő. 

Lydia és Drew Martin meg egy sötét hajú, napbarnított férfi. Scarpetta 
feltételezte, hogy Drew edzője lehet, Gianni Lupano. Mindhárman 
mosolyogtak és hunyorogtak a napsütésben a Family Circle Cup 
teniszbajnokság központi pályáján, a Daniel Islanden, néhány kilométerre 
Charleston belvárosától. 



– Tehát mi a közös nevező? – kérdezte Lucy. – Hadd találgassak! Dr. 
Self-ish.* 

– De nem ezen az utolsó bajnokságon – jegyezte meg Scarpetta. – Nézd 
meg a képek közötti különbséget. – Arra a képre mutatott, ahol Lydia 
Drew-val volt. Aztán arra, ahol dr. Selffel. – Jó lehet látni, mennyire 
megváltozott, mennyit rosszabbodott az állapota. Nézd a szemét! 

Lucy felkapcsolta a villanyt. 
– Amikor ezt a képet készítették a Family Circle Cup stadionjában, 

Lydia egyáltalán nem tűnt olyannak, mint aki rendszeresen iszik és 
gyógyszereket szed – mondta. 

– És csomókban tépi ki a haját – jegyezte meg Lucy. – Nem értem, hogy 
valaki miért csinál ilyet. A haját, a fanszőrzetét. Mindenhol ott van. És az a 
kép róla a kádban? Alig van haja, szempillája meg szemöldöke. 

– Trichotillomania – mondta Scarpetta. – Kényszeres-rögeszmés 
személyiségzavar. Szorongás. Depresszió. Az élete pokol volt. 

– Ha dr. Self a közös pont, akkor mi van azzal a lánnyal, akit Bariban 
gyilkoltak meg? A kanadai turista. Semmi nyoma annak, hogy ő valaha is 
szerepelt volna dr. Self műsorában, vagy akár ismerte volna őt. 

– Szerintem akkor kapott rá az ízére. 
– Minek az ízére? – kérdezte Lucy. 
– Hogy civileket gyilkol – felelte Scarpetta. 
– Az nem ad magyarázatot a dr. Selffel való kapcsolatra. 
– Az, hogy fényképeket küldött neki, arra utal, hogy szabályos 

pszichológiai hátteret és rituálékat teremtett a gyilkosságaihoz. Játékká vált 
számára, rendeltetéssé. Kiemeli abból a számára horrorisztikus dologból, 
amit tesz, mert nem képes szembenézni azzal, hogy szadista módon 
fájdalmat okoz, és halált hoz másokra. Tehát valahogy értelmet kell adnia a 
dolognak. Furfangosnak kell lennie. – Elővett egy egyáltalán nem fejlett 
technikájú, de nagyon praktikus dolgot, egy Post-it tömböt a 
felszereléséből. – Ez egy kicsit olyan, mint a vallás. Ha Isten nevében 
teszel valamit, akkor minden rendben van. Az is, ha halálra kövezel 
embereket. Az is, ha máglyán megégeted őket. Az inkvizíció. A keresztes 
hadjáratok. Hogy elnyomod azokat, akik nem olyanok, mint te. Értelmet ad 
annak, amit csinálsz. Én legalábbis így vélem. 

Megvilágította az ágyat a fényes fehér színt adó lámpával, és a Post-it 
cédula ragadós felét használta fel arra, hogy összegyűjtse, bármilyen 
rostszálat, szőrt, hajszálat, piszkot vagy homokszemet látott. 
                                                
* self-ish, ang. = önző 



– Akkor nem hiszed, hogy dr. Self fontos volna ennek az embernek? 
Gondolod, hogy ő csak úgy véletlenül került bele ebbe a szörnyűségbe? 
Hogy csak azért vonta be, mert kéznél volt? Mert ott van a műsor? Mert 
ismert ember? 

Scarpetta beletette a Post-it cédulákat a bizonyítékos zacskókba, amiket 
speciálisan erre a célra gyártott sárga szigetelőszalaggal zárt le, majd 
felcímkézte és dátumozta őket egy filctollal. Lucy összehajtogatta az 
ágytakarót. 

– Szerintem ez nagyon személyes dolog – mondta Scarpetta. – Az 
ember nem vesz bele a játékba vagy pszichológiai drámába senkit, ha az 
nem valami személyes ügy. De hogy miért, arra nem tudok válaszolni. 

Nagy reccsenés hallatszott, ahogy Lucy letépett egy jó nagy darab 
csomagolópapírt a tekercsről. 

– Például lehet, hogy soha nem találkozott vele. Ugyanaz, mint amit a 
vadászok tesznek. Lehet, hogy ő is ezt tette – mondta Scarpetta. – Csak 
annyit tudunk, hogy ez a fickó vagy benne volt a műsorában, vagy 
valamikor töltött vele egy kis időt. 

Ráhelyezték az összehajtogatott ágytakarót a papírra. 
– Igazad van. Valamilyen módon ez az egész személyes – értett egyet 

Lucy. – Lehet, hogy megölte azt a lányt Bariban, majdnem bevallotta az 
egészet dr. Maroninak, mert talán azt gondolta, dr. Self rájön. De nem így 
történt. Na és? 

– Még inkább úgy érzi, semmibe veszik. 
– És aztán? 
– Elhatalmasodik rajta. 
– Mi történik akkor, ha anyuci nem fordít elég figyelmet mélységesen 

zavart és sérült gyermekére? – kérdezte Scarpetta csomagolás közben. 
– Nézzük csak! – felelte Lucy. – Olyan lesz, mint én? 
Scarpetta letépett egy darab sárga szigetelőszalagot. 
– Micsoda szörnyűség! Megkínozni és megölni olyan nőket, akik 

szerepeltek a műsorban! Majd ezzel felhívom magamra a figyelmet! 
 
 
A százötven centi átmérőjű, síkképernyős tévé sok mindent elárult 
Marinónak Madelisáról, amit fel tud használni az asszony ellen. 

– Az plazmatévé? – kérdezte. – Még soha nem láttam ekkorát. 
Madelisa túlsúlyos volt, elnehezült szemhéjakkal, és ráfért volna egy jó 

fogorvos is. A műfogsora fehér palánkkerítésre emlékeztette Marinót, és a 



fodrászát le kellett volna lőni. Virágos huzatú kanapén ült, izgett-mozgott 
mindkét lába. 

– A férjem és a játékai! Én nem is tudom, mi ez, azonkívül, hogy 
hatalmas és nagyon drága. 

– Biztosan nagyon élvezetes lehet meccset nézni rajta. Én biztosan éjjel-
nappal ott ülnék előtte, és nem csinálnék semmi mást. 

Valószínűleg Madelisa is csak így volt vele. Ült a tévé előtt, mint egy 
zombi. 

– Mit szeret nézni? – kérdezte Marino. 
– Szeretem a krimiket és a rémtörténeteket, általában könnyen rájövök, 

mi a végük. De azok után, ami velem történt, nem hinném, hogy képes 
leszek bármiféle erőszakot megnézni a tévében. 

– Akkor biztosan sokat tud a törvényszéki orvostudományról – mondta 
Marino. – Amennyi krimit néz. 

– Körülbelül egy évvel ezelőtt beválasztottak egy esküdtszékbe, és 
sokkal többet tudtam az ilyesmiről, mint a bíró. Persze ezzel nem akarom 
minősíteni a bírót. De tudok egyet s mást. 

– Mi a helyzet a képszerkesztéssel? 
– Hallottam róla. 
– Amikor fotókat, videofelvételeket, digitális felvételeket letörölnek. 
– Kér egy kis jeges teát? Hozhatok. 
– Most nem, köszönöm. 
– Azt hiszem, Ashley hoz valamit Jimmy Dengate-től. Kóstolta már a 

sült csirkéjüket? Bármelyik percben itthon lehet. Ha akarja, 
megkóstolhatja. 

– Én azt akarom, hogy ne térjen el a témától. Tudja, a képszerkesztés. 
Teljesen nem lehet eltüntetni egy lemezen vagy pendrive-on vagy akármin 
lévő digitális képet. Egész nap törölgetheti, akkor is vissza lehet nyerni. – 
Ez nem volt teljesen igaz, de Marinónak nem voltak fenntartásai, ha 
hazudni kellett. 

Madelisa olyan volt, mint egy sarokba szorított kisegér. 
– Ugye tudja, mit akarok mondani? – kérdezte Marino, nem hagyva 

kiutat a nőnek, bár nem érezte valami jól magát az egész miatt, és ő maga 
sem igazán tudta, hogy mit akar mondani. 

Amikor nem sokkal korábban Scarpetta felhívta, és elmondta neki, hogy 
Turkingtonnak gyanús az az anyag, amit Mr. Dooley letörölt, mert hogy a 
pasas állandóan csak azt ismételgette a kihallgatás során, Marino azt 
felelte, hogy majd ő utánajár a dolognak. Most sokkal inkább Scarpetta 
kedvében akart járni, mint valaha. Azt szerette volna, ha van valami, 



amiben még méltónak találtatik a nő szemében. Teljesen megdöbbent, 
amikor Scarpetta hívta. 

– Miért engem kérdez? – mondta Madelisa, és elkezdett sírni. – Már 
mondtam, hogy nem tudok többet, mint amit elmondtam annak a 
nyomozónak. 

Továbbra sem nézett Marino szemébe, elnézett mellette az aprócska, 
sárga házának a végébe. Sárga volt a tapéta, sárga a szőnyeg. Marino még 
soha nem látott ennyi sárgát együtt. Olyan volt, mintha egy lakberendező 
mindenre rápisilt volna, ami Dooley-éké volt. 

– Azért hozom fel ezt a dolgot, mert tudom, hogy a férje bizonyos 
részeket letörölt abból az anyagból, amit ott a tengerparton felvett – 
közölte Marino, és nem hatódott meg a nő könnyein. 

– Csak azt törölte le, amikor ott álltam a ház előtt, mert hogy talán 
engedélyt kellene szereznem. Csak azt a részt törölte le. Persze nem 
kaptam engedélyt, hogyan is kaptam volna? Nem mintha nem próbáltam 
volna! Én tudok viselkedni. 

– Leszarom, hogy tud-e viselkedni. Engem csak az érdekel, hogy mit 
titkolnak előlem, és mindenki elől. – Marino előrehajolt, a dönthető 
támlájú széken. – Nagyon is jól tudom, hogy nem mondanak igazat! És 
hogy honnan tudom? A tudomány árulja el nekem. 

Marino nem is tudott semmit az egészről. A letörölt digitális anyagot 
nem lehet egyértelműen előbányászni. Ha tényleg lehetséges, akkor az 
nagyon hosszadalmas és fárasztó folyamat. 

– Kérem, ne tegye ezt! – könyörgött Madelisa. – Nagyon sajnálom! 
Kérem, ne vegyék el tőlem! Annyira szeretem! 

Marinónak fogalma sem volt róla, hogy a nő miről beszél. Először 
felmerült benne, hogy talán a férjéről beszél, de nem volt benne biztos. 

– Ha nem vesszük el, akkor mi lesz? Hogyan fogom megmagyarázni, ha 
elmegyek innen, és megkérdezik? 

– Tegyen úgy, mintha nem is tudná! – Madelisa egyre jobban zokogott. 
– Nem mindegy maguknak? Ez a szegény nem vétett semmit! Szegényke! 
Ki tudja, min mehetett keresztül? Remegett, csuromvér volt! Nem tett 
semmi rosszat, csak megijedt, és elfutott, és ha elviszik, nagyon jól tudja, 
mi lesz vele! El fogják altatni! Kérem, hadd tartsam meg! Kérem! Kérem! 
Kérem! 

– Miért volt csurom vér? – kérdezte Marino. 
 
 



A nagy hálószobában Scarpetta ferdén rávilágított a tigrisszemhez 
hasonlatos ónixpadlóra. 

– Meztelen lábak nyoma – közölte az ajtóból. – Kicsik. Lehet, hogy ez 
is a nőé. És itt még több haj van. 

– Ha mindaz igaz, amit Madelisa Dooley mond, akkor a gyilkosnak itt 
kellett mászkálnia. Ez olyan különös – mondta Becky, miközben megjelent 
Lucy egy kis kék-fehér dobozzal és egy üveg steril vízzel. 

Scarpetta belépett a fürdőszobába. Elhúzta a tigriscsíkos 
zuhanyfüggönyt, és bevilágított a mély rézkádba. Semmi. De aztán valami 
megragadta a figyelmét, majd felszedett valami törött, fehér kerámiának 
tűnő dolgot, ami valamilyen okból kifolyólag beszorult egy darabka fehér 
színű szappan és egy, a kád szélére erősített tálka közé. Alaposan 
megvizsgálta, majd elővette a lupéját. 

– Egy fogkorona darabja – mondta aztán. – Nem porcelán. Csak 
ideiglenes, valahogy letört a fogról. 

– Kíváncsi lennék, hogy hol a többi része – mondta Becky, majd 
leguggolt az ajtóban, a földet nézve. Felkapcsolta a lámpáját, és minden 
irányban körbenézett vele. – Hacsak nem friss. 

– Lehet, hogy lement a lefolyón. Meg kellene néznünk a lefolyó 
szűrőjét. Bárhol lehet. 

Scarpetta mintha alvadt vért látott volna valamin, ami egy elülső fog fél 
koronájának tűnt. 

– Van tudomásunk arról, hogy Lydia Webster mostanában járt-e 
fogorvosnál? 

– Ezt ellenőrizhetjük. Nincs olyan sok fogorvos a szigeten. Tehát, 
hacsak nem ment valahová máshová fogorvoshoz, nem lesz nehéz 
utánajárni. 

– Új lehet, nagyon-nagyon új – közölte Scarpetta. – Nem tudom, 
mennyire adott a személyes higiéniára, de az ember nem hanyagol el egy 
törött koronát, főleg az egyik elülső fogon. 

– Lehet, hogy a férfié – mondta Scarpetta. – Kellene egy kisebb 
papírboríték. 

– Hozom – mondta Lucy. 
– Nem látok semmit. Ha itt tört le, nem látom a többi részét. Gondolom, 

akkor még most is a fogon van. Nekem is letört egyszer egy koronám, és 
egy része beleragadt a fogam melletti foghúsba. – Becky elnézett Scarpetta 
mellett, a rézkádra. – Ez lenne a legnagyobb hamis pozitív eredmény a 
világon – tette még hozzá. – Tankönyvbe illő újabb példa. A néhány 



alkalom egyike, hogy luminolt kellene használnom, és az az átkozott 
mosdókagyló és a kád is rézből van. Elfelejthetjük! 

– Én már nem használok többé luminolt – mondta Scarpetta, mintha az 
oxidálóanyag hűtlen barát volna. 

Egészen a közelmúltig a luminol az egyik legfontosabb törvényszéki 
segédeszköz volt, és Scarpetta soha nem kérdőjelezte meg az alkalmazását, 
amikor olyan vérfoltot akartak megtalálni, ami szabad szemmel már nem 
látható. Ha a vért lemosták vagy lefestették, akkor arról úgy lehetett 
tudomást szerezni, hogy kikevertek egy üveg luminolt, és megnézték, hogy 
hatására mi fluoreszkált. De mindig sok volt a gond ezzel. Mint a kutya, 
amelyik túl sokat csóválja a farkát a szomszédoknak, úgy viselkedik a 
luminol is. Nemcsak a vér hemoglobinjára reagál, hanem sajnos egy csomó 
más anyagra is: a festékre, a lakkra, a fehérítőre, a lefolyótisztítóra, a 
pitypangra, a bogáncsra, a meténgre, a kukoricára. És persze a rézre. 

Lucy elővett egy kisebb tubus Hemastixet egy előzetes vizsgálathoz, 
hogy megnézze, van-e egy esetleges tisztítás után valamennyi ottmaradt 
vér. Ez a vizsgálat kimutatja, hogy azon a helyen esetleg volt vér. Scarpetta 
kinyitott egy doboz Bluestar Magnum reagenst, kivette a barna színű 
üveget és egy fóliát, meg egy permetezőflakont. 

– Hatékonyabb, tovább tart, és nem kell teljes sötétségben használni – 
magyarázta Beckynek. – Nincs benne nátrium-perborát tetrahidrát, 
úgyhogy nem mérgező. És lehet használni réz esetén is, mert más lesz a 
reakció erőssége, más a színspektruma és az időtartama is, mint a vér 
esetében. 

De egyelőre nem talált vér nyomára a nagy hálószobában. Annak 
ellenére, amit Madelisa mondott, még a legerősebb fény sem mutatott ki 
egyetlen foltot sem. De ez nem meglepő. Eddig minden arra utalt, hogy 
miután Madelisa elmenekült a házból, a gyilkos aprólékosan feltakarított 
maga után. Scarpetta a legfinomabb permetezésre állította a flakon száját, 
és beleöntött egy deciliter steril vizet, ehhez hozzáadott két tablettát. 
Óvatosan megkeverte egy pipettával, több percen át, aztán kinyitotta a 
barna üveget, és beleöntötte a nátrium-hidroxid oldatot. 

Elkezdett permetezni, és fényes kobaltkék foltok, csíkok, alakzatok és 
fröccsenések tűntek elő mindenhol a szobában. Kicsit később, amikor 
Scarpetta befejezte a takarítást maga után, és éppen pakolta el a 
felszerelését, megszólalt a telefonja. Az ujjlenyomatszakértő volt Lucy 
laborjából. 

– Nem fogja elhinni! – kezdte. 



– Soha ne kezdjen egy beszélgetést így, hacsak tényleg nem gondolja 
komolyan – mondta Scarpetta, és nem viccelt. 

– Az aranyérmén lévő lenyomatról van szó. – A férfi nagyon izgatott 
volt, gyorsan beszélt. – Egyezésünk van, annak az azonosítatlan kisfiúnak 
az ujjlenyomata, akit a múlt héten találtak a Hilton Headben. 

– Biztos benne? Nem lehet! Ennek semmi értelme. 
– Az lehet, de kétség sem fér hozzá. 
– Ezt se mondja, hacsak nem teljesen biztos benne. Én első pillantásra 

azt mondanám, hogy valami hiba történt – mondta Scarpetta. 
– Nem történt. Előszedtem mind a tíz ujjának a lenyomatát azok közül, 

amiket Marino iktatott a halottasházban. Ellenőriztem. Kétség sem fér 
hozzá, hogy az érmén lévő részleges ujjlenyomatról vett minta egyezik az 
azonosítatlan kisfiú jobb hüvelykujjának lenyomatával. Nem tévedés. 

– Egy ujjlenyomat az érmén, amit ragasztóval gőzöltek? Nem értem, 
hogy lehet. 

– Higgyen nekem, én sem! Mindketten jól tudjuk, hogy a serdülőkor 
előtti gyerekek ujjlenyomata nem marad meg elég ideig ahhoz, hogy fel 
lehessen gőzölni őket. Szinte teljesen vízből állnak. Izzadságot 
tartalmaznak az olaj, aminosav, meg egyéb helyett, ami a pubertással jár. 
Én soha nem gőzöltem szuperragasztóval egy gyerek ujjlenyomatát, és 
szerintem maga sem tudná. De ez a lenyomat egy gyerektől származik, 
attól, aki a maga halottasházában van. 

– Lehet, hogy nem így történt az egész – mondta Scarpetta. – Lehet, 
hogy azt a medált soha nem vizsgálták szuperragasztóval. 

– De így kellett, hogy legyen. Az anyag, ami kirajzolja a lenyomatot, 
olyan, mint a szuperragasztó, amit a gőzöléshez használnak. 

– Lehet, hogy a ragasztó az ujján volt, és megérintette az érmét – 
mondta Scarpetta. – Úgy maradt ott az ujjlenyomat. 



Tizennyolcadik fejezet 
 
 
Este kilenc 
 
 
Heves zápor mosta az utcát Marino halászkunyhója előtt. 

Lucy bőrig ázott, miközben bekapcsolta az iPodnak álcázott, vezeték 
néküli, minidisces felvevőjét. Pontosan hat perc múlva Scarpetta fel fogja 
hívni Marinót. A férfi éppen Shandyvel vitatkozott, minden egyes szavukat 
felvette a kétirányú mikrofon, amit a számítógépének pendrive-jába 
ágyazott. 

Lucy hallotta Marino kemény lépteit, ahogy kinyílt a hűtőszekrény 
ajtaja, ahogy egy szisszenéssel felnyílt egy üveg, valószínűleg sör. 

Lucy fülhallgatójában jól hallhatóan megszólalt Shandy dühös hangja: 
– Ne hazudj nekem! Figyelmeztetlek! Ilyen hirtelen? Hirtelen már nem 

akarsz elkötelezettséget vállalni? És különben is, ki mondta, hogy én 
elköteleztem magam neked? Az egyetlen kibaszott dolog, amiben 
elkötelezettnek érezhetem magam, az, hogy kitartok amellett, hogy neked 
elmegyógyintézetben lenne a helyed! Lehet, hogy a nagyfőnök-
menyasszony soron kívül tud neked szerezni egy szobát! 

Marino mesélt Shandynek arról, hogy Scarpetta és Benton eljegyezték 
egymást. Shandy ott döf egyet Marinóba, ahol leginkább fáj, mert tudja, 
hol érdemes. Lucy azon gondolkodott, Shandy mennyire használta ezt ki 
Marino ellen, mennyit kínozta vele. 

– Nem vagyok a tied! Kidobsz, ha többé már nem leszek ínyedre, így 
hát talán először én szabadulok meg tőled! – üvöltötte Marino. – Rossz 
hatással vagy rám! Képes voltál rávenni, hogy használjam azt a hormonos 
szart... kész csoda, hogy nem kaptam agyvérzést vagy ilyesmi! Alig egy 
hét után. Mi történhet egy emberrel hónapok alatt, mi? Már egy kibaszott 
temetőt is kinéztél nekem? Vagy talán egy átkozott börtönbe képzeltél, 
mert hogy majd elvesztem a fejem, és csinálok valami őrültséget? 

– Lehet, hogy már csináltál is! 
– Menj a pokolba! 
– Miért kellene elköteleznem magam egy öreg, kövér fasznak, mint 

amilyen te vagy, aki fel sem tudja állítani a nélkül a hormonos szar nélkül! 



– Hagyd abba, Shandy! Elegem volt abból, hogy megalázz, hallod? Ha 
olyan nagy senki vagyok, akkor minek vagy még itt? Kell nekem egy kis 
tér, idő, hogy gondolkodhassak. Most minden csupa zűrzavar. A munkám 
egy nagy szar. Dohányzom, nem járok az edzőterembe, túl sokat iszom, 
gyógyszert szedek. Minden tönkrement körülöttem, és te is csak egyre 
nagyobb bajba keversz! 

Megszólalt a telefonja. Nem vette fel. Az meg csak csöngött és 
csöngött. 

– Vedd már fel! – mondta Lucy hangosan a szakadó esőben. 
– Igen? – hallatszott Marino hangja a fülhallgatóban. 
„Hála istennek!” Marino egy darabig hallgatott, aztán azt mondta 

Scarpettának: 
– Lehet. 
Lucy azt nem hallotta, amit Scarpetta beszélt, de tudta, mi hangzott el. 

Azt mondta Marinónak, hogy sem a NIBIN-ben, sem az IAFIS-
adatbázisban nem találtak egyezést a Colt.38-as sorozatszámával, illetve 
egyetlen, a Bull által a sikátorban talált fegyverről vagy a töltényekről 
származó ujjlenyomatnak vagy részleges ujjlenyomatnak sem találtak a 
megfelelőjét. 

– Na és az övé? – kérdezte Marino Bullra utalva. 
Scarpetta nem tudott erre mit mondani. Bull ujjlenyomata nem lehetett 

az IAFIS-ban, mert soha nem vádolták meg semmivel, és az, hogy néhány 
héttel ezelőtt letartóztatták, nem számított. Ha a Colt az övé, de ellopták, 
vagy nem használták egy bűnügy során, és kikerült az utcára, akkor a 
NIBIN-ben nem lesz benne. Scarpetta már mondta Bullnak, hogy nagy 
segítség volna, ha megengedné, hogy ujjlenyomatot vegyenek róla, hogy 
kizárják, de még nem került rá sor. Scarpetta nem akarta újra 
figyelmeztetni Bullt, nem tudta elérni, ő is meg Lucy is már többször 
megpróbálták azóta, hogy eljöttek Lydia Webster házából. Bull anyja azt 
mondta, a fia csónakkal elment, hogy osztrigát fogjon. De miért ment ki 
ilyen szörnyű időben? 

– Aha, aha – hallatszott Marino hangja Lucy fülében. A férfi megint 
körbesétált, és érezhető volt, hogy nagyon vigyáz, mit mond Shandy előtt. 

Scarpetta mesél majd Marinónak az aranyérmén talált részleges 
ujjlenyomatról. Lehet, hogy éppen most mondta, mert Marino kiadott egy 
nyögésszerű hangot meglepetésében. 

Aztán így szólt: 
– Jó tudni. 



Aztán megint csendben volt egy darabig, Lucy hallotta, ahogy járkál. 
Közelebb ment a számítógéphez, a pendrive-hoz. Hallani lehetett, ahogy 
egy széket húz végig a padlón, talán leült. Shandy csendben volt, talán 
próbálta kitalálni, kivel beszélgethet, és miről. 

– Oké – mondta végül Marino. – De nem térhetnénk erre vissza később? 
Éppen valaminek a kellős közepén vagyok. 

Nem! Lucy biztos volt benne, hogy a nagynénje erőltetni fogja, hogy 
Marino tovább beszéljen, vagy legalábbis meghallgassa őt. Nem fogja 
letenni a kagylót anélkül, hogy ne emlékeztesse Marinót arra, hogy az 
elmúlt néhány hét során egy régi Morgan ezüstdollárt kezdett el hordani a 
nyakában egy láncon. Lehet, hogy van valami köze ahhoz az arany 
nyaklánchoz, amit – legalábbis egy ideig – az a kisfiú tartott a kezében, aki 
most Scarpetta hűtőkamrájában hever, holtan. Honnan vehette Marino azt 
az ízléstelen, új láncot? De ha megkérdezi tőle, a férfi nem fog felelni rá. 
Nem teheti. Shandy ott van, és fülel. Ahogy Lucy ott állt a sötétben, a 
zuhogó esőben, ami teljesen átitatta a sapkáját, és lassan beszivárgott a 
gallérja mögé, arra gondolt, hogy Marino mit tett a nagynénjével, és 
megint eltöltötte az az érzés. Egy félelem nélküli, üres érzés. 

– Igen, igen, nem gond – közölte Marino. – Érett almaként leesik a 
fáról. 

Lucy arra a következtetésre jutott, hogy a nagynénje megköszönt 
Marinónak valamit. Micsoda irónia, még ő köszöni! Hogy a fenébe 
köszönhet meg bármit is? Lucy tudta miért, mégis felébredt benne a 
tiltakozás. Scarpetta azt köszönte meg Marinónak, hogy beszélt 
Madelisával, aminek eredményeképpen a nő bevallotta, hogy elvitte a 
basset houndot, és aztán megmutatta Marinónak azt a rövidnadrágot, ami 
véres lett. A vér a kutyán volt, és Madelisa beletörölte a kezét a 
rövidnadrágjába. Ez pedig azt jelentette, hogy a nő nem sokkal azután 
érkezett a helyszínre, hogy ott valaki megsebesült vagy megölték, mert a 
kutyán a vér még nem alvadt meg. Marino elhozta a nadrágot, és hagyta, 
hogy a nő megtartsa a kutyát. Az lesz a fedősztori, hogy szerinte a gyilkos 
ellopta a basset houndot, aztán valószínűleg megölte, és elásta valahol. 
Döbbenetes, hogy Marino milyen kedves és előzékeny tud lenni olyan 
nőkkel szemben, akiket nem is ismer. 

Az eső hideg ujja könyörtelenül dobolt Lucy fején. Odébb sétált, hogy 
ne legyen szem előtt, ha véletlenül Shandy vagy Marino közelebb megy az 
ablakhoz. Ugyan sötét volt, de nem akart kockáztatni. Marino már nem 
telefonált. 



– Azt hiszed, olyan hülye vagyok, hogy nem tudom, ki a fenével 
beszéltél, és mennyire vigyáztál, mit mondasz előttem? Rébuszokban 
beszéltél, hogy úgy mondjam. – Shandy már szinte visított. – Mintha olyan 
hülye lennék, hogy beveszem! A Nagyfőnökkel, kivel mással?! 

– Nem a te dolgod! Hányszor kell még elmondanom, hogy azzal 
beszélek, akivel akarok! 

– Minden az én dolgom! Vele töltötted az éjszakát, te hazug disznó! 
Láttam az átkozott motorodat másnap kora reggel a háza előtt! Azt hiszed, 
hülye vagyok? Jó volt? Tudom, hogy egész életedben erre vágytál! Jó volt, 
te nagy, dagadt fasz? 

– Fogalmam sincs, ki ültette el abba az elkényeztetett kis fejedbe, hogy 
mindenbe bele kell ütnöd az orrod! De figyelj csak! Ez nem a te dolgod. 

Még néhány baszd meg és egyéb káromkodás meg fenyegetőzés után 
Shandy kiviharzott, és bevágta maga mögött az ajtót. Ahol rejtőzött, onnan 
Lucy jól látta, ahogy dühösen lépked a háztól a motorjáig, haragosan 
átszelte Marino homokos előkertjét, aztán hangosan elrobogott a Ben 
Sawyer híd irányába. Lucy várt néhány percet, hallgatózott, hogy Shandy 
biztosan nem jön-e vissza. De semmi. Csak a forgalom távoli zaja és az eső 
dobolása. Marino elülső tornácára lépett, és kopogott az ajtón. 

Marino felrántotta az ajtót, dühös arcára kiült a döbbenet, aztán a kínos 
érzés, úgy kiültek rá sorban az érzelmek, ahogy a nyerőautomatán egymás 
után előugranak a képek. 

– Mit keresel itt? – kérdezte, és Lucy mögé pillantott, mintha amiatt 
aggódna, hogy Shandy esetleg visszajön. 

Lucy belépett a nyomorúságos kis szentélybe, amit jobban ismert, mint 
ahogy Marino gondolta volna. Észrevette a férfi számítógépét, amihez 
most is csatlakozott a pendrive. A hamis iPodot és a fülhallgatót bedugta 
az esőkabátja zsebébe. Marino becsukta az ajtót, elé állt, és még 
kényelmetlenebbül érezte magát, amikor Lucy leült a skót mintás takaróval 
leterített kanapéra, ami teljesen penészszagú volt. 

– Hallom, kémkedtél utánam, amikor bent voltunk a hullaházban. 
Mintha te magad volnál a kétlábon járó hazafias törvény. – Mindjárt 
támadott, biztosan sejtette, hogy Lucy miért van ott. – Nem ismersz eléggé 
ahhoz, hogy tudd, nem érdemes ilyen szarságokkal próbálkozni velem? 

Bolond módon megpróbálta megfélemlíteni Lucyt, amikor nagyon is jól 
tudta, hogy soha nem volt képes rá, akkor sem, amikor még csak gyerek 
volt. Akkor sem, amikor tinédzserkorba lépett, és Marino gúnyolta – néha 
csúfolta vagy elkerülte őt – azért, aki és ami volt. 



– Már beszéltem a dologról a dokival – folytatta Marino. – Már nincs 
mit mondani róla, úgyhogy ne kezdd elölről! 

– Csak ennyit tettél vele? Beszélgettél? – Lucy előrehajolt, kicsúsztatta 
a Glockot a bokáján lévő tokból, és ráfogta Marinóra. – Mondj egyetlen 
okot arra, hogy miért ne öljelek meg! – közölte teljesen érzelemmentes 
hangon. 

Marino nem válaszolt. 
– Csak egyetlen jó okot – mondta Lucy újra. – Te és Shandy úgy 

veszekedtetek, hogy még az utca végén is lehetett hallani a dühös 
kiabálást. 

Lucy felállt a kanapéról, odalépett egy asztalhoz, és kihúzta a fiókot. 
Elővette a Smith&Wesson .357-es revolvert, amit a múlt éjjel fedezett fel, 
visszacsúsztatta a Glockot a helyére, és a saját fegyverét fogta Marinóra. 

– Shandy ujjlenyomatai itt vannak mindenhol. Gondolom, a DNS-éből 
is akad. Ti ketten veszekedtetek, lelő téged, aztán elviharzik a motorján. 
Micsoda beteges, féltékeny szuka! 

Kibiztosította a fegyvert. Marinónak az arcizma sem rándult. 
– Nem tudok egyetlen jó okot sem – közölte. – Tessék. Kívántam őt, és 

nem kellettem neki. – Úgy értette, Scarpettának. – Pedig jó lett volna. De 
nem kellettem. Úgyhogy gyerünk! Nem érdekel, hogy Shandyt vádolják, 
vagy sem. Még segítek is neked. Ott van a fehérneműje a szobában. Csak 
szolgáld ki magad a DNS-ével. A bárban mindenki tudja, hogy milyen nő. 
Csak meg kell kérdezni Jesst. Senki nem lesz meglepve. 

Aztán elhallgatott. Egy darabig egyikük sem mozdult. Marino csak állt 
az ajtó előtt, mindkét keze leengedve az oldala mellett. Lucy a kanapén, a 
revolverrel Marino fejét véve célba. Nem volt szüksége nagyobb célpontra, 
mint például a mellkasa, és Marino jól tudta ezt. 

Lucy leengedte a fegyvert. 
– Ülj le! – mondta. 
Marino leült a számítógép melletti székre. 
– Azt hiszem, számítanom kellett volna arra, hogy elmondja neked – 

jegyezte meg. 
– Azt hiszem, sokat elárulhatna neked az, hogy nem mondott semmit. 

Senkinek egy szót sem. Továbbra is véd téged. Ez aztán nem semmi. 
Ugye? Láttad, mit tettél a csuklójával? 

Feleletképpen Marinónak hirtelen könnybe lábadt véreres szeme. Lucy 
még sohasem látta sírni. 



– Rose felfigyelt rá. Ő mondta el nekem – folytatta Lucy. – Ma reggel, 
amikor a laborban voltunk, én magam is láttam a zúzódásokat Kay néni 
csuklóján. Ahogy már mondtam. Mit fogsz tenni? 

Lucy megpróbálta elhessegetni azokat az elképzelt jeleneteket, hogy 
Marino mit művelhetett a nagynénjével. Az érzés, hogy Marino nézte, 
megérintette, sokkal jobban feldühítette, mint ha ő maga lett volna az 
áldozat. Rápillantott Marino hatalmas kezére, a szájára, és megpróbált nem 
gondolni arra, mit tett. 

– Ami megtörtént, megtörtént – mondta Marino. – Egyszerű. 
Megígérem, hogy soha többé nem kell egy levegőt szívnia velem. 
Egyikőtöknek sem. Vagy akár le is lőhetsz, ahogy mondtad, és 
megúszhatod, ahogy mindig is szokott lenni. Mint ahogy korábban is 
előfordult. Te mindent megúszhatsz, amit csak akarsz. Gyerünk! Ha valaki 
más tette volna vele azt, amit én, én megölném. Már halott lenne. 

– Te szánalmas, gyáva alak! Legalább bocsánatot kérnél tőle ahelyett, 
hogy elfutsz vagy öngyilkosságot követsz el úgy, hogy nekimész a 
zsaruknak! 

– Mi értelme lenne bocsánatot kérni tőle? Vége. Ezért tudtam meg 
mindent sokkal később. Senki nem hívott, hogy menjek Hilton Headbe. 

– Ne légy gyerek! Kay néni megkért, hogy menj el Madelisa Dooley-
hoz. Én nem is akartam elhinni. Rosszul vagyok, ha csak rágondolok. 

– Többé nem fog kérni tőlem soha semmit. Azután főleg nem, hogy itt 
jártál. Nem akarom, hogy bármelyikőtök is engem kérdezzen! – mondta 
Marino. – Vége. 

– Emlékszel arra, amit tettél? 
Marino nem válaszolt. Emlékezett. 
– Mondd, hogy sajnálod! Mondd neki, hogy annyira részeg voltál, hogy 

nem is emlékszel arra, amit tettél! Mondd, hogy emlékszel, de sajnálod, és 
már nem tudod meg nem történtté tenni! De sajnálod. Majd meglátjuk, mit 
tesz. Nem fog lelőni. Nem is fog elküldeni. Sokkal jobb ember nálam. – 
Lucy szorosabban markolta a fegyvert. – Miért? Csak azt mondd meg, 
hogy miért? Már korábban is voltál vele kettesben úgy, hogy részeg voltál. 
Milliószor voltatok egyedül, még hotelszobában is. Miért? Hogy voltál 
képes? 

Marino meggyújtott egy cigarettát, rettenetesen remegett a keze. 
– Minden összejött. Félig meg voltam őrülve. Tudom, hogy ez nem 

kifogás. Azzal a gyűrűvel jött vissza... nem is tudom. 
– Dehogynem. 



– Soha nem kellett volna e-maileznem dr. Selffel. Teletömte minden 
szarral az agyamat. Aztán jött Shandy. A gyógyszer. A pia. Mintha egy 
szörny költözött volna belém – felelte Marino. – Nem tudom, honnan jött. 

Lucy undorodva felállt, odalökte a revolvert a kanapéra. Elindult 
Marino mellett az ajtó felé. 

– Figyelj rám! – mondta Marino Lucynek. – Shandy szerezte nekem azt 
az anyagot. Nem én vagyok az első pasas, akinek adott. A legutolsónak 
három napig merevedése volt. Shandy szerint vicces volt. 

– Milyen anyagot? – kérdezte Lucy, bár nagyon jól tudta. 
– Hormontartalmú zselét. Teljesen beindított, mindenkit meg akartam 

dugni, mindenkit meg akartam ölni. Neki semmi nem volt elég. Még soha 
nem voltam együtt ilyen nővel, akinek soha semmi nem elég. 

Lucy nekidőlt az ajtónak, és összefonta maga előtt a kezét. 
– Tesztoszteron, amit valami gennyláda proktológus írt fel Charlotte-

ban. 
Úgy tűnt, Marino kissé összezavarodott. 
– Honnan tudod... – Elsötétült az arca. – Aha, már értem. Voltál már itt. 

Már kibaszottul értem. 
– Ki az a szemétláda azzal a motorral, Marino? Ki az a pasas, akit 

majdnem kinyírtál a Lórúgás parkolójában? Aki holtan vagy a városon 
kívül szeretné látni Kay nénit? 

– Bárcsak tudnám! 
– Szerintem tudod. 
– Igazat mondok, esküszöm! Shandy biztosan ismeri. Ő lehet az, aki el 

akarja a dokit üldözni a városból. Az a kibaszott, féltékeny kurva! 
– Vagy lehet, hogy dr. Self áll a háttérben. 
– A pokolba is, nem tudom! 
– Talán kissé a körmére kellett volna nézned a kis kibaszott, féltékeny 

kurvádnak – közölte Lucy. – Lehet, hogy azzal, hogy e-maileket 
küldözgettél dr. Selfnek, hogy Kay nénit féltékennyé tedd, csak olaj volt a 
tűzre. De gondolom, túlságosan el voltál foglalva a tesztoszteronnal 
felturbózott dugással és a nénikém megerőszakolásával. 

– Nem erőszakoltam meg. 
– Minek nevezed? 
– Életem legrosszabb cselekedetének – felelte Marino. 
Lucy mélyen Marino szemébe nézett. 
– Na és az az ezüstdollár medál, ami rajtad van? Honnan vetted? 
– Nagyon jól tudod, hogy honnan. 



– Mesélt neked valaha is Shandy a chipszes papájának a házáról, amit 
nem sokkal azelőtt raboltak ki, hogy ő ide költözött? Az igazság az, hogy 
nem sokkal azután rámolták ki, hogy a pasas meghalt. Volt neki egy 
éremgyűjteménye meg valamennyi készpénze. Mind eltűnt. A rendőrség 
azt gyanítja, hogy valaki belülről súgott, de nem lehetett bizonyítani. 

– Az aranyérme, amit Bull talált – jegyezte meg Marino. – Shandy soha 
semmit nem mondott semmiféle aranyérméről. Az egyedüli érme, amiről 
tudok, ez az ezüstdolláros. Honnan tudod, hogy nem Bull vesztette el? Ő 
találta meg azt a gyereket is, és az érmén a gyerek ujjlenyomata van, nem? 

– Mi van, ha azt az érmét Shandy halott apjától lopták el? – kérdezte 
Lucy. – Mit gondolnál róla? 

– Nem Shandy ölte meg azt a gyereket – mondta Marino egy kis 
kétséggel a hangjában. – Úgy értem, soha semmit nem mondott arról, hogy 
lennének gyerekei. Ha az érmének van is bármi köze hozzá, valószínűleg 
úgy adhatta valakinek. Amikor az enyémet adta, nevetett, és azt mondta, 
hogy ez voltaképpen dögcédula, hogy mindig emlékeztessen engem arra, 
hogy az ő egyik katonája vagyok. Hogy hozzá tartozom. Nem tudtam, 
hogy szó szerint érti. 

– Nem lenne rossz, ha meglenne a DNS-e – közölte Lucy. 
Marino felállt és kiment. A piros bugyival jött vissza. Beletette egy 

uzsonnászacskóba, majd átnyújtotta Lucynek. 
– Elég fura, hogy azt sem tudod, hol lakik – mondta Lucy. 
– Semmit nem tudok róla, az az átkozott igazság – felelte Marino. 
– Pontosan megmondom neked, hogy hol lakik. Ugyanezen a szigeten. 

Egy helyes kis házban, a vízen. Nagyon romantikusnak tűnik. Ó, és majd’ 
elfelejtettem említeni, amikor leellenőriztem, észrevettem, hogy egy motor 
is van ott. Egy régi chopper, aminek kartonpapírból volt a rendszáma, és 
egy tető alatt állt a ház mellett. 

– Nem gondoltam volna, hogy ez lesz. Nem ilyen voltam régen. 
– Az a fickó nem jöhet újra Kay néni közelébe. Én gondjaimba vettem a 

fickót, mert benned már nem bízhatok többé, nem bízhatom rád. Jó régi az 
a motor. Egy halom ócskavas, a széles kormányával együtt. Szerintem nem 
biztonságos. 

Marino nem nézett Lucyre. Csak azt mondogatta: 
– Nem ilyen voltam régen. 
Lucy kinyitotta a bejárati ajtót. 
– Miért nem tűnsz a fenébe az életünkből? – kérdezte a teraszról, az 

esőből. – Már egy fikarcnyit sem törődünk veled. 
 



 
A régi téglaépület üres szemekkel meredt Bentonra, a legtöbb ablaka ki 
volt törve. Az elhagyatott szivargyárban nem voltak lámpák, a parkoló 
teljes sötétségbe borult. 

Benton a két combján egyensúlyozta a laptopját, miközben 
felcsatlakozott a kikötő vezeték nélküli hálózatára, jogtalanul, és 
várakozott Lucy fekete Subarujában. Erről a kocsiról senki nem gyanította 
volna, hogy a rendőrségé. Néha kipillantott az ablakon. Az esőcseppek 
lassan lecsordultak az üvegen, mintha sírna az éjszaka. Nézte az utca 
túloldalán lévő elhagyatott hajójavító-műhely körüli drótkerítést, az üres 
konténerek olyanok voltak, mint egy kisiklott vonat vagonjai. 

– Semmi mozgás – mondta. 
Lucy hangja szólalt meg a fülhallgatóban. 
– Tarts ki, ameddig csak lehet! 
Biztonságos rádiófrekvenciát használtak. Lucy a műszaki ismeretek 

terén jóval többet tudott Bentonnál, és a férfi nem volt naiv. Ő csak annyit 
tudott, hogy Lucy ezt meg azt csinál, megbuherál, nagyon élvezi, hogy 
kémkedhet mások után, de mások nem tudnak kémkedni utána. Benton 
csak remélni tudta, hogy Lucynek igaza van. Ebben is, és még egy csomó 
másban is, többek között a nagynénjével kapcsolatos dologban is. Amikor 
megkérte Lucyt, hogy küldje el érte a repülőgépet, azt is mondta neki, nem 
akarja, hogy Scarpetta tudjon róla. 

– Miért? – kérdezte Lucy. 
– Mert valószínűleg egy parkoló autóban kell majd ülnöm egész éjjel, 

egy átkozott kikötőt figyelve – felelte Benton. 
Még rosszabb lenne a helyzet, ha Scarpetta tudná, hogy ő most itt van, 

alig néhány kilométerre a házától. Lehet, hogy mindenáron ott akarna ülni 
vele ő is. Erre Lucy azt felelte, hogy teljesen bolond. Ki van zárva, hogy 
Scarpetta ott ücsörögne vele a kikötőben. Lucy szemében ez nem Scarpetta 
dolga volt. A nagynénje nem valamiféle titkos ügynök. Nem is nagyon 
szereti a fegyvereket, bár jól tudja, hogyan kell használni őket. Ő inkább az 
áldozatokkal törődik, és Lucyre meg Bentonra hagy másokat. Lucy 
voltaképpen úgy értette, hogy a kikötőben ücsörögni esetleg veszélyes 
lehet, és nem nagyon szerette volna, ha Scarpetta ezt csinálja. 

Fura, hogy Lucy nem említette Marinót. Hogy az segíthetne. 
Benton csak ült a sötét Subaruban. Új, bőrszaga volt. Figyelte az esőt, 

nézte az utcát, és közben lepillantott a monitorra, hogy megnézze, a 
Homokember nem kapcsolódott-e fel a kikötő rendszerére, nem 
jelentkezett-e be. De vajon hol szokta csinálni? Nem ebben a parkolóban. 



Nem az utcán, mert nem merné leállítani a kocsiját az úttest kellős 
közepén, és csak ülni ott, egy újabb pokoli e-mailt küldve a pokoli dr. 
Selfnek, aki mostanra már valószínűleg visszatért New Yorkba a Central 
Park nyugati felén lévő tetőtéri lakásába. Rossz érzés. Olyan igazságtalan, 
mint minden más. Még ha – végül – a Homokembernek nem is sikerül 
megúsznia a gyilkosságot, dr. Selfnek valószínűleg igen, pedig ő legalább 
annyira felelős értük, mint maga a Homokember, mert visszatartotta az 
információt, nem nézett utána, nem törődött vele. Benton gyűlölte őt. Nem 
akarta gyűlölni, de ez volt a helyzet. Jobban gyűlölte, mint bárki mást 
egész életében. 

Az esőcseppek doboltak a kocsi tetején, és köd homályosította el a 
távoli lámpák fényét. Benton nem tudta, hol végződik a horizont, és hol 
kezdődik az égbolt, hol a kikötő, és hol az ég. Az ilyen időjárás tesz róla, 
hogy ne lehessen látni semmit. De aztán valami megmozdult. Benton 
mozdulatlanul ült, zakatolt a szíve, ahogy egy sötét alak lassan haladt az 
utca túloldalán, a kerítés mellett. 

– Valami mozgást látok – mondta Lucynek. – Lehet látni? Mert én alig 
tudom kivenni. 

– Nem – hallotta Lucy hangját a fülében, majd a lány megerősítette, 
hogy a Homokember nem kapcsolódott fel a kikötő rendszerére. – Miféle 
mozgás? 

– A kerítésnél. Három óránál, de most nem mozdul. Ott van, három 
óránál. 

– Tíz percre vagyok. Még annyira sem. 
– Kiszállok – mondta Benton, majd lassan kinyitotta a kocsiajtót, és 

kikapcsolt a belső lámpa. Teljes volt a sötétség, és az eső hangosabbnak 
tűnt. 

Benton benyúlt a zakója alá, és elővette a fegyverét. Nem csukta be 
teljesen a kocsiajtót. Hangtalanul mozgott. Tudta, hogy kell az ilyesmit 
csinálni, sokkal többször tette már életében, mint amennyire vissza 
szeretett volna emlékezni. Úgy mozgott, mint valami szellem, sötéten és 
hangtalanul haladt az esőben a pocsolyák között. Minden lépésnél megállt, 
hogy az utca túloldalán lévő észre ne vegye. Mit csinálhat ott? Az az alak 
csak állt ott, a kerítés mellett, és nem mozdult. 

Benton közelebb ment, de az alak akkor sem mozdult. Alig lehetett látni 
a vízfátyolon keresztül, és Benton nem hallott mást, csak az esőcseppek 
loccsanását. 

– Jól vagy? – hallotta Lucy hangját a fejében. 



Nem felelt. Megállt egy telefonpózna tövében, és megcsapta a karbolsav 
illata. A kerítésnél lévő alak balra mozdult, egy óra irányába, és elkezdett 
átmenni az úton. 

– Minden oké? 
Benton nem válaszolt. Az alak olyan közel volt, hogy látta arcának 

körvonalát, aztán egy kalap rajzolódott ki előtte, majd a karok, a lábak, 
ahogy mozdultak. Benton is előrelépett, és ráfogta a pisztolyt. 

– Ne mozduljon! – mondta halkan ellentmondást nem tűrő hangon. – 
Egy kilencmilliméteressel egyenesen a fejére célzok, úgyhogy ne 
mozduljon! 

A férfi – mert Benton meg mert volna esküdni rá, hogy férfival áll 
szemben – megmerevedett. Nem szólt semmit. 

– Lépjen le az útról, de ne felém, hanem balra! Lassan! Térdeljen le, és 
tegye a két kezét a fejére! – Aztán azt mondta Lucynek: – Elkaptam. 
Jöhetsz. 

Mintha a lány csak egy kőhajításra lenne. 
– Várj! – Lucy hangja feszült volt. – Tarts ki! Jövök! 
Benton tudta, hogy még messze van, túl messze ahhoz, hogy a 

segítségére legyen, ha valami baj van. 
A férfi ott térdelt előtte, a két keze a fején, vizes, fekete felső volt rajta, 

és azt mondta: 
– Kérem, ne lőjön le! 
– Ki maga? – kérdezte Benton. – Mondja meg, ki maga? 
– Ne lőjön! 
– Kicsoda maga? – Benton ezt már emelt hangon kérdezte, hogy 

túlharsogja az esőt. – Mit csinál itt? Mondja meg! 
– Ne lőjön! 
– A fenébe! Azonnal mondja meg, ki maga! Mit csinál a kikötőben? Ne 

kelljen még egyszer kérdeznem! 
– Tudom, hogy ki maga. Felismerem. A két kezem a fejemen van, 

úgyhogy nem kell lőnie – hallatszott a hang az eső dobolásán át, és Benton 
felismerte az akcentust. – Azért vagyok itt, hogy elkapjak egy gyilkost, 
csakúgy, mint maga. Igaz, Benton Wesley? Kérem, tegye el a fegyvert. 
Otto Poma vagyok. Ugyanazért vagyok itt, mint ön. Kérem, tegye el a 
fegyvert! 
 
 
A Poe kocsma Marino halászkunyhójától alig néhány percre van motorral. 
Jól jött volna neki egy-két sör. 



Az út vizes volt és fényes-fekete, a szél esőszagot és a tenger meg a 
mocsár illatát hozta. Marino kissé megnyugodott, ahogy a motorral a sötét, 
esős éjszakában száguldott. Tudta, hogy nem kellene innia, de nem tudta, 
hogy fogja vissza magát, és különben is, számít valamit? Amióta az történt, 
beteg volt a lelke, rettegés költözött bele. A benne rejlő vadállat a felszínre 
tört, megmutatta magát, és amitől mindig rettegett, ott állt előtte. 

Peter Rocco Marino nem tisztességes ember. És ahogy igaz szinte 
mindegyik bűnözőre, akit eddig elkapott, ő is hitte, hogy az életben nem 
sok múlik az emberen, hogy ő voltaképpen legbelül jó, bátor, jóindulatú, 
pedig pont az ellenkezője igaz. Önző, beteges és rossz. Rossz, rossz, rossz. 
Ezért hagyta el a felesége is. Ezért ment tönkre a karrierje. Ezért gyűlöli őt 
Lucy. Ezért tette tönkre azt, ami a legjobb volt számára az életben. A 
Scarpettával való kapcsolatának vége. Ő tette tönkre. Brutális volt 
Scarpettával. Újra és újra cserbenhagyta őt, olyasmi miatt, amiről az nem 
tehetett. Soha nem kellett neki Marino, miért is kellett volna? Soha nem 
vonzódott hozzá. De hát miért is tette volna? Úgyhogy megbüntette 
Scarpettát. 

Magasabb fokozatba kapcsolt, közben adott egy gázfröccsöt a 
motornak. Túl gyorsan ment, az esőcseppek fájdalmas tűszúrásokkal verték 
a bőrét. Gyorsított, egészen a bűntanyáig, ahogy ő hívta a 
szórakozóhelyekkel zsúfolt részt a Sullivan-szigeten. Rengeteg kocsi állt 
minden talpalatnyi helyen. Nem volt egyetlen motor sem az övén kívül az 
időjárás miatt. Fázott, a két keze teljesen elfagyott, elviselhetetlen fájdalom 
és szégyenérzet tört rá, amivel együtt járt a harapós düh is. Kiszíjazta a 
bukósisakot, ráakasztotta a kormányra, majd lezárta a motort. Vízhatlan 
esődzsekije susogott járás közben, ahogy besétált egy festetlen, elnyűtt 
faburkolatú étterembe, ahol a plafonon ventilátorok lógtak, a falakon pedig 
hollók képeit és minden egyes létező Edgar Allan Poe-műből készült film 
plakátját lehetett látni. Zsúfolt volt a bár, és Marino szíve elkezdett gyorsan 
verni, csapkodni, mint valami felriasztott madár, amikor meglátta Shandyt 
két férfi között. Az egyikük fejkendőt viselt – ugyanaz a férfi volt, akit 
Marino majdnem lelőtt a múlt éjjel. Shandy hozzá beszélt, egész testével a 
férfi karjának dőlt. 

Marino az ajtó közelében állt, csöpögött róla a víz az összekaristolt 
padlóra. Azon gondolkodott, mit tegyen, ahogy a belső sebei egyre jobban 
felszakadtak, zakatolt a szíve, úgy érezte, mintha a vér vágtatna a nyaki 
ereiben. Shandy és a kendős fickó sört meg tequilát ittak, hozzá chili con 
questo tortilla csipszet majszoltak, ugyanazt, amit a nő Marinóval együtt is 
mindig rendelt, amikor itt voltak. Régebben. Múlt időben. Valamikor, 



régen. Ma reggel nem használta a hormonzselét. Kissé vonakodva kidobta, 
közben a benne rejlő, alávaló teremtmény gúnyos megjegyzéseket 
sugdosott neki. El sem hitte, hogy Shandy ilyen arcátlan, képes idejönni 
azzal a fickóval, teljesen nyilvánvaló, mit akar ezzel üzenni neki. 
Kieszelte, hogy megfenyegetteti vele a dokit. Amilyen gonosz Shandy, 
amilyen gonosz a fickó, amilyen gonoszak ők ketten, Marino rajtuk is 
túltesz. 

Amit azok ketten a dokival próbáltak tenni, az semmi ahhoz képest, 
amit ő tett. 

Úgy közeledett a bárpulthoz, hogy nem nézett feléjük, úgy tett, mintha 
nem látta volna meg őket, mintha nem fedezte volna fel Shandy BMW-jét 
az egyik mellékutcában. Shandy mindig azon aggódott, hogy valaki kárt 
tesz valamelyik kocsiajtóban. Nem látta viszont a fejkendős férfi 
chopperét. Eszébe jutott, amit Lucy mondott róla. Hogy elég veszélyesnek 
látszik. Lucy biztosan csinált vele valamit. Legközelebb biztosan az ő 
motorját is megbuherálja. 

– Mi kell, édes? Merre jártál? – A csaposlány tizenöt évesnek ha 
kinézett. Manapság Marino szemében minden fiatal egyre fiatalabbnak 
tűnt. 

Annyira nyomorultul érezte magát, annyira zaklatott volt, hogy nem 
emlékezett a lány nevére. Talán Shelly, de nem merte néven szólítani. 
Lehet, hogy Kelly. 

– Egy Budweiser Lite-ot kérek. – Közelebb hajolt hozzá. – Ne nézz oda! 
Az a fickó ott Shandyvel. 

– Ja, már voltak itt korábban, többször is. 
– Mióta járnak ide? – kérdezte Marino, miközben a lány odacsúsztatott 

neki egy korsó sört, ő pedig egy ötöst a lánynak. 
– Kettőt kapsz egy áráért. Úgyhogy még egy jön majd, édes. Mióta itt 

dolgozom, hébe-hóba megjelentek. Tavaly óta, azt hiszem. Egyikükért sem 
vagyok nagyon oda, de ez maradjon köztünk. Ne kérdezd a fickó nevét! De 
nem csak ezzel az egy fickóval jár ide. Azt hiszem, a nő férjnél van. 

– A francba! 
– Remélem, szünetet tartotok. Örökre, édes. 
– Végeztem vele – közölte Marino, és ivott a söréből. – Nem jelentett 

semmit. 
– Csak a baj volt vele, gondolom – mondta Shelly vagy Kelly. 
Marino érezte, hogy Shandy bámulja. Abbahagyta a férfival való 

beszélgetést. Marino azon gondolkodott, vajon végig, egész idő alatt 
lefeküdt-e a fickóval. Aztán a lopott érmék jutottak eszébe, meg hogy 



miből van pénze a nőnek. Lehet, hogy az apja nem hagyott rá semmit, és 
úgy érezte, neki jár, el kell lopnia. Marino sok mindenen elgondolkodott, 
és azt kívánta, bárcsak korábban is ezt tette volna. Shandy figyelte, ahogy 
Marino felemeli a párás korsót, és lenyelt egy korty sört. Fürkésző 
tekintete eszelős volt. Marino arra gondolt, hogy odasétál hozzá, de nem 
tudta rávenni magát. 

Tudta, hogy nem fognak neki elmondani semmit. Biztos volt benne, 
hogy nevetnek rajta. Shandy oldalba bökte a fejkendős fickót. Az Marinóra 
nézett, biztosan azt gondolta, milyen nevetséges, ahogy itt ül, Shandy után 
csorgatva a nyálát, és tudván tudja, hogy soha nem volt az övé. Vajon ki 
mindenkivel fekszik még le? 

Marino letépte az ezüstdollárt a nyaklánccal, majd beleejtette a sörbe. 
Ploccsant egyet, majd lesüllyedt a korsó aljára. Végigcsúsztatta a korsót a 
bárpulton, nem sokkal kettejük előtt állt meg. Aztán kisétált, remélve, hogy 
követik. Az eső kissé alább hagyott, és a járda gőzölgött az utcai lámpák 
fényében. Marino felült a motor nedves nyergébe, és várta, hogy 
kijöjjenek. Figyelte a bejárati ajtót, várt és reménykedett. Talán verekedést 
kezdeményezhet. Talán ő is fejezheti be. Bárcsak a szívdobogása kissé 
alábbhagyna, és ne szorítana annyira a mellkasa. Lehet, hogy rögtön 
szívinfarktust kap. A szíve megbüntethetné őt, amiért annyira hitvány 
ember. Várt, nézte az ajtót, figyelte a kivilágított ablakok túloldalán az 
embereket. Mindenki boldog volt, kivéve őt. Várt, meggyújtott egy 
cigarettát, ült a vizes motoron, vizes zsekijében, dohányzott, és csak várt. 

Ő egy nagy senki, még feldühíteni sem képes többé az embereket. Nem 
tud rávenni senkit, hogy küzdjön meg vele. Egy nagy nulla. Itt ül az 
esőben, a sötétben, szívja a cigit, bámulja az ajtót, és azt kívánja, bárcsak 
Shandy vagy az a fejkendős fickó utánajönne, és úgy érezhetné magát, 
mint akiben maradt még egy kis méltóság, még való valamire. De az ajtó 
nem nyílt ki. Nem törődnek vele. Nem félnek tőle. A szemükben csak egy 
otromba tréfa. Várt és dohányzott. Aztán kioldotta az elülső villákat, és 
beindította a motort. 

Kinyitotta a fojtószelepet, csikorogtak a gumik, felgyorsított. Otthagyta 
a halászkunyhó mellett a motort, benne hagyta az indítókulcsot, mert többé 
nem lesz szüksége rá. Ahová ő megy, ott nem motoroznak. Gyors léptekkel 
haladt, de nem olyan gyorsan, amilyen sebesen a szíve dörömbölt. A 
sötétben felment a dokkhoz vezető lépcsőn, és közben Shandyn járt az 
esze, aki kinevette ezt az öreg, roskatag kis mólót. Azt mondta, hogy 
hosszú, girhes és meg van hajolva, mint egy botsáska. Akkor Marino 
viccesnek gondolta Shandyt, olyannak, aki jól bánik a szavakkal. Ez akkor 



történt, amikor először hozta ide, aztán egész éjjel szeretkeztek. Tíz nappal 
ezelőtt. Ennyi volt. Végig kell gondolnia, teljesen megszédítette a nő, és 
biztosan nem véletlen, hogy pont annak a napnak az estéjén kezdett ki vele, 
amikor azt a halott kisfiút megtalálták. Lehet, hogy Marinót akarta 
felhasználni arra, hogy információkhoz jusson. És ő hagyta. És mindez egy 
gyűrű miatt történt. A doki kapott egy gyűrűt, és Marino teljesen 
elvesztette az eszét. Hatalmas csizmái hangosan puffantak a mólón, a 
viharvert fapallók remegtek a súly alatt, olyan volt az egész, mint egy 
rajzfilmben. 

A móló végén megállt, zihálva lélegzett, szinte elevenen felfalta az, 
amit milliónyi láthatatlan fognak érzett. Elöntötték a szemét a könnyek, a 
mellkasa hullámzott, úgy, ahogy a halálos injekció beadása után az elítélté, 
mielőtt arca hamuszürkévé nem válik, el nem kékül, majd meghal. Sötét 
volt, az ég felhős, a víz és az égbolt egybeolvadt. Marino alatt oda-
odakoppantak a csónak ütközői a cölöpökhöz, amelyeket lágyan 
csapkodott a víz. 

Kiáltott valamit, amit nem lehetett érteni, mintha nem is belőle szakadt 
volna fel. Elhajította a mobilját és a fülhallgatót, amilyen messzire csak 
tudta. Olyan messze repültek, hogy nem is hallotta a csobbanásukat. 



Tizenkilencedik fejezet 
 
 
Y-12-es Állami Biztonsági Intézmény 
 
 
Scarpetta megállította a bérelt kocsit az ellenőrzőpontnál, a betonsorompók 
és borotvaéles tetejű drótkerítések közepette. 

Letekerte az ablakot, az elmúlt öt percben már másodszor, és átnyújtotta 
az azonosító kártyáját. Az őr belépett a fülkéjébe, hogy telefonáljon, 
miközben egy másik őr átkutatta a piros Dodge Stratus csomagtartóját. 
Scarpetta legnagyobb sajnálatára csak ezt a kocsit találta, miközben a Hertz 
autókölcsönzőnél várakozott, miután a gépe leszállt Knoxville-ből egy 
órája. Ő egy terepjárót kért. Különben sem szerette a piros kocsikat. Még 
ruhában sem viselte ezt a színt. Az őrök még éberebbnek tűntek, mint 
régebben, mintha gyanakvásra adna okot a kocsi, pedig már amúgy is 
eléggé bizalmatlanok voltak. Az Y-12-ben volt a legnagyobb 
mennyiségben felhalmozott dúsított urán az egész országban. A biztonsági 
ellenőrzés aprólékos és könyörtelen volt. Scarpetta csak akkor zavarta az itt 
dolgozó tudósokat, ha valami különleges oka volt rá, ha már kritikussá vált 
a helyzet. 

A kocsi hátuljában ott hevert Lydia Webster mosókonyhájának barna 
csomagolópapírba burkolt ablaka és egy kis doboz, amiben az aranyérme 
volt az azonosítatlan, meggyilkolt kisfiú ujjlenyomatával. A telep távoli 
végében volt a vörös téglás laboratóriumi épület, ami pontosan úgy nézett 
ki, mint az összes többi, de ebben lehetett megtalálni a földgolyón létező 
legnagyobb pásztázó elektronmikroszkópot. 

– Kérem, álljon le ott! – mutatta az őr. – Azonnal itt lesz. Aztán kérem, 
majd kövesse őt! 

Scarpetta továbbgurult, majd megállt, és várta a fekete Tahoe-t, benne 
dr. Franzcal, aki az anyaglaboratórium igazgatója volt. Mindig úgy ment 
be, hogy őt követte. Teljesen mindegy volt, hogy már hányszor járt itt, nem 
mehetett egyedül, nem is merte volna megpróbálni. Nem lehet ténferegni 
egy olyan intézmény területén, ahol nukleáris fegyvereket tárolnak. 
Megjelent a Tahoe, megfordult, majd dr. Franz kiintett az ablakon, hogy 
kövesse. Scarpetta nehezen meghatározható, furcsa nevű épületek között 
követte a másik kocsit, mígnem a terep jellege hirtelen megváltozott. Nyílt 



mezők és fák közé értek, végül az egyemeletes laboratóriumi épület elé 
jutottak, amelynek a neve Technológia 2020 volt. A környezet csalókán 
idillinek tűnt. Scarpetta és dr. Franz kiszálltak a kocsijukból. Scarpetta 
előszedte a barna papírba csomagolt ablakot hátulról, ahol eddig 
biztonságosan le volt rögzítve egy övvel. 

– Milyen fura dolgokat hoz nekünk! – jegyezte meg dr. Franz. – A 
múltkor egy egész ajtóval jött. 

– És találtunk is rajta egy lábnyomot, amiről senki nem gondolta, hogy 
ott van, nem? 

– Mindig van egy „ott van” – dr. Franz most se hagyta ki kedvenc 
mottóját. 

Nagyjából egykorú volt Scarpettával. Pólót viselt bő farmerral. Az 
ember nem ilyet képzel maga elé, ha egy nukleárisanyag-vizsgáló 
mérnökről van szó, aki abban leli örömét, hogy nagyító alatt nézeget egy 
rovátkás eszközdarabot vagy egy pók fonómirigyét, vagy egy űrsikló vagy 
tengeralattjáró egy darabját. Scarpetta követte a férfit egy laboratóriumba, 
ami teljesen átlagosnak nézett volna ki, ha nem lett volna benne egy 
masszív fémkamra, amit négy akkora oszlop támasztott alá, mint egy-egy 
termetes fa. A VisiTech nagykamrás pásztázó elektronmikroszkóp tíz 
tonnát nyomott, és egy negyventonnás villás emelő kellett hozzá, hogy a 
helyére tegyék. Ez volt a legnagyobb mikroszkóp a földön. Eredetileg nem 
törvényszéki célokra akarták használni, hanem az olyan anyagok 
fáradásának vizsgálatára, mint például a fegyverekben használatos fémek. 
De a technológia ugyanaz volt, és az Y-12 kisegítette Scarpettát 
szégyentelen kérései során. 

Dr. Franz kicsomagolta az ablakot. Rátette azt is és az érmét is egy 
körülbelül nyolc centi vastag, forgatható fémasztalra, és elkezdte beállítani 
az elektronpisztolyt – ami akkora volt, mint egy kisebbfajta rakéta –, majd 
a mögötte lévő detektorokat a megfelelő helyzetbe állította, olyan 
alacsonyra engedve, hogy minél közelebb legyenek ahhoz a területhez, 
ahol el volt törve az üveg, és valószínűleg a homok- és 
ragasztómaradványok voltak. Egy távirányítós tengelybeállítóval 
csúsztatott és döntött. Zümmögés és kattogás hallatszott. A széleken a 
lecsúszást akadályozó kis karok voltak, megakadályozandó, hogy a 
vizsgált értékes tárgy darabokra törjön, vagy egy másiknak ütközzön, 
esetleg lezuhanjon. Aztán becsukta az ajtót, hogy kiszivattyúzza a 
kamrából a levegőt 10– 6-ig, magyarázta. Aztán feltölti 10-2-ig, tette még 
hozzá, és hogy akkor sem lehetne kinyitni az ajtót, ha megpróbálná. Meg is 
mutatta Scarpettának. Olyan körülményeket teremtettek, mint ami a 



világűrben van, magyarázta. Nincs nedvesség, nincs oxigén, csak a bűntett 
molekulái. 

A vákuumpumpák zaja hallatszott, és elektromosság szaga érződött a 
levegőben. Elkezdett felmelegedni a sterilszoba. Scarpetta és dr. Franz 
kimentek, becsukták a külső ajtót. Újra a laborban voltak, és egy sor vörös, 
sárga, zöld és fehér lámpa emlékeztette őket arra, hogy semmiféle élőlény 
nem maradhat a kamrában, mert szinte azonnal elpusztulna. Olyan lenne, 
mint egy űrséta űrruha nélkül, mondta dr. Franz. 

Leült egy számítógép elé, ami előtt egy sor nagy átmérőjű, lapos 
videoképernyő sorakozott, majd így szólt Scarpettához: 

– Na, nézzük! Mekkora nagyítás legyen? Kétszázezressel kezdhetnénk. 
– Kezdhették volna, de csak viccelt. 

– Akkor egyetlen homokszem akkorának látszana, mint egy bolygó, és 
lehet, hogy kis, zöld emberkéket is találnánk rajta – mondta Scarpetta. 

– Pontosan erre gondoltam. – Dr. Franz végigment egy sor különböző 
nagyításon. 

Scarpetta mellette ült, a hatalmas, durva vákuumpumpák az MR-
szkennerre emlékeztették. A turbópumpa beindult, majd csend, amit 
bizonyos időközönként megtört a légszárító hangja, hatalmas, őszinte 
sóhaj, hasonlatos egy bálna hangjához. Vártak egy kicsit, és amikor 
kigyulladt a zöld lámpa, elkezdték ők is nézni, amit a műszerek láttak, 
ahogy az elektronsugarak nekicsapódtak az ablaküveg egy részének. 

– Homok – mondta dr. Franz. – Ez meg mi a fene? 
A különböző alakú és nagyságú homokszemek között – amelyek 

olyanok voltak, mint megannyi kőtörmelék meg szilánk – gömb alakok 
látszottak sok-sok kráterrel, mintha mikroszkopikus meteoritokat és 
holdakat néznének. Az elemzés megerősítette, hogy a minta báriumot, 
antimont és ólmot tartalmaz a homok szilícium-oxidja mellett. 

– Volt lövöldözés a bűntett során? – kérdezte dr. Franz. 
– Nem tudok róla – felelte Scarpetta. – Ez olyan, mint Rómában – tette 

még hozzá. 
– Lehet, hogy a környezeti vagy légköri részecske – feltételezte. – 

Persze a legkiemelkedőbb csúcs a szilíciumot jelzi. És nyomokban van 
benne kálium, nátrium, kalcium, és fogalmam sincs, miért, nyomokban 
alumínium. Most pedig elveszem az üveget... – Ekkor már szinte csak 
magában beszélt. 

– Ez az egész hasonló, nagyon hasonló ahhoz, amit Rómában találtak – 
mondta újra Scarpetta. – A Drew Martin szemüregében talált homokhoz. 
Ugyanaz, és csak ismételni tudom magam, mert számomra is hihetetlen. 



Igazából nem értem. Úgy néz ki, mintha lőpornyom lenne. És ezek a sötét 
árnyékok itt? – Rámutatott a kérdéses részekre. – Ezek a csíkok? 

– A ragasztó – felelte a férfi. – Bátorkodom azt állítani, hogy ez a 
homok nem onnan származik, nem Rómából vagy a környékéről. Mi a 
helyzet a homokkal a Drew Martin-ügyben? Mivel nem volt benne bazalt, 
semmi, ami vulkanikus eredetre utalt volna, ami pedig valószínűsíthető 
lenne azon a környéken. Tehát magával vitte a homokot Rómába? 

– Nem tudom, feltételezték-e valaha, hogy a homok onnan származik. 
Vagy legalábbis nem a közeli Ostiából. Fogalmam sincs, mit tett a gyilkos. 
Lehet, hogy a homoknak szimbolikus jelentése van. Már láttam homokot 
nagyító alatt. És port is. De ilyesmit még soha. 

Dr. Franz állított még egy kicsit a kontraszton. 
– És egyre furcsább lesz – mondta. 
– Lehet, hogy hámszövet. Bőr? – Scarpetta tüzetesen megvizsgálta, ami 

a képernyőn látszott. – Erről nem volt említés a Drew Martin-ügyben. Fel 
kell hívnom Poma századost. Minden attól függ, mit tartottak fontosnak. 
Vagy mit fedeztek fel. És nem számít, milyen fejlett a rendőrségi 
laboratórium, nem lesz nekik ennyire szuper technológiájuk, mint ez. – A 
VisiTech gépre gondolt. 

– Remélem, nem használtak tömegspektográfot, és nem oldották fel a 
mintát savban. Különben nem marad elég minta az újabb teszthez. 

– Nem csináltak semmi ilyesmit – mondta Scarpetta. – Röntgen 
analízissel, Raman spektrométerrel dolgoztak. Lehet, hogy az ottani 
homokmintában vannak bőrsejtek, de ahogy már mondtam, én nem tudok 
róla. Semmi nincs erről a jelentésben. Senki nem említette. Fel kell hívnom 
Poma századost. 

– Odaát már este hét óra van. 
– Itt van, Charlestonban. 
– Most még inkább nem értem. Mintha azt mondta volna korábban, 

hogy carabinieri. És nem a charlestoni rendőrség tagja. 
– Elég váratlanul bukkant fel itt, Charlestonban tegnap este. De ne 

engem kérdezzen! Én még kevésbé értem, mint maga. 
Scarpetta még mindig meg volt bántva. Nem volt valami kellemes 

meglepetés, amikor Benton előző este megjelent nála Poma századossal. 
Egy pillanatra szólni sem tudott a meglepetéstől, de egy kávé és egy leves 
után ugyanolyan hirtelen tűntek el, mint amilyen váratlanul érkeztek. 
Azóta nem is látta Bentont. Meg volt bántva, boldogtalan volt, és fogalma 
sem volt arról, mit fog a férfinak mondani, ha újra találkoznak – akármikor 



is lesz az. Mielőtt ma reggel iderepült, már az is megfordult a fejében, 
hogy leveszi a gyűrűt. 

– DNS – közölte dr. Franz. – Szóval nem kellene nekimennünk 
fehérítővel. De erősebb volna a jel, ha ki tudnánk iktatni az apró 
bőrdarabokat és az olajat. Ha az olaj egyáltalán. 

Ez az egész olyan, mintha a csillagképeket nézné az ember. Egy állatra 
hasonlít, vagy zsebtolvajra? Létezik a holdbéli ember, látszik az arca? Mit 
lát igazából? Scarpetta megpróbálta kiverni Bentont a fejéből, hogy a 
munkájára tudjon koncentrálni. 

– Semmi fehérítő. És persze meg kell próbálkoznunk a DNS-kinyeréssel 
– mondta. 

– Bár elég gyakran előfordul, hogy egy lövés után visszamaradt 
anyagban hámsejteket találunk, de ez általában akkor történik, ha a kezeket 
kétoldalas, ragadós karbonpapírhoz nyomjuk. Tehát most itt ez, ha tényleg 
hámsejt, teljesen érthetetlen, hacsak a bőrsejtek nem a gyilkos kezéről 
kerültek át oda. Az is lehet, hogy már eredetileg is az ablaküvegen voltak. 
De ha ez utóbbiról lenne szó, az elég furcsa volna, mert az üveget 
letörölték, lemosták, megtaláltuk ennek nyomait, néhány rostszál 
ottmaradt. Ugyanabból a fehér pamutanyagból, a fehér pólóból 
származnak, amit a szennyeskosárban találtam, de mit bizonyít ez? 
Igazából semmit. A mosókonyha kincsesbánya azoknak, akik 
mikroszkopikus rostszálakat keresnek. 

– Ilyen nagyítás mellett minden kincsesbányának tűnhet. – Dr. Franz 
klikkelt egyet az egérrel, mozgatta, visszaállította, mígnem az 
elektronsugár olyan területet nem ért, ahol törött volt az üveg. 

A filmréteg alatt, ami átlátszóan száradt, a repedések kanyonnak tűntek. 
Az életlen fehér foltok újabb hámsejtek lehettek, a vonalak és lyukak a bőr 
lenyomatai, ahogy a test valamelyik része az üvegnek csapódott. És 
hajszáldarabkák is voltak. 

– Valaki nekiesett és betörte? – kérdezte dr. Franz. – Lehet, hogy így 
történt? 

– Nem egy kéz vagy a talp ért oda – mutatott rá Scarpetta. – Nincsenek 
bőrredők. – Képtelen volt kiverni a fejéből Rómát. – Lehet, hogy a 
lőpormaradvány nem valakinek a kezéről került oda, hanem a homokból. 

– Úgy érti, mielőtt a fickó hozzáért volna? 
– Lehet. Drew Martint nem lőtték le. Ezt tudjuk. És nyomokban 

báriumot, antimont és ólmot találtunk abban a homokban, ami a 
szemgödreiben volt. – Scarpetta újra végiggondolta az egészet, próbálta 
elrendezni a fejében a dolgokat. – Belehelyezte a homokot, aztán 



ragasztóval lezárta a szemhéjakat. Tehát ami lőpormaradványnak tűnik, az 
a kezén lehetett, majd átkerült a homokra, mert, hogy megérintette. De mi 
van, ha a lőpormaradvány azért van ott, mert már korábban is ott volt? 

– Most találkoztam először azzal, hogy valaki ilyesmit művel. Miféle 
világban élünk? 

– Remélem, ez lesz az utolsó alkalom, hogy arról hallunk, valaki 
ilyesmit tett, de egész életemben ezt a kérdést teszem fel magamnak – 
felelte Scarpetta. 

– Nem jelenthetjük ki egyértelműen, hogy nem volt már ott korábban is 
– mondta dr. Franz. – Más szóval ebben az esetben az a kérdés – és a 
képernyőn lévő képre mutatott –, hogy a homok keveredett a ragasztóba, 
vagy a ragasztó a homokba? Az a ragasztó, a római ügyben. Azt mondta, 
hogy nem használtak tömegspektográfot. Analizálták Fourier infravörös 
színképelemzéssel? 

– Nem hinném. Cianoakrilát. Legalábbis amennyire én tudom. Mi 
megpróbálhatnánk, és meglátjuk, mit kapunk. 

– Rendben. 
– Az ablaküvegen lévő ragasztón és az érmén lévőn is? 
– Persze. 
A Fourier infravörös színképelemzés sokkal egyszerűbb dolog, amint 

ahogy a neve alapján feltételezik. Egy molekulán belül a kémiai kötések 
elnyelik a fényhullámokat, és olyan, jellegzetes színképet mutatnak, ami 
annyira egyedi, akár az ujjlenyomat. Első pillantásra nem volt meglepő, 
amit találtak. Ugyanaz a színkép jött ki az ablakon és az érmén talált 
ragasztóra is. Mindkettő cianoakrilát, de olyan, amit sem Scarpetta, sem dr. 
Franz nem ismertek. A molekuláris felépítése nem hasonlított a hétköznapi 
ragasztó etil-cianon-akrilátjához. Valami más volt. 

– 2-oktil-cianoakrilát – mondta Franz. Nagyon elment az idő, már fél 
három volt. – Fogalmam sincs, mi ez, csak az egyértelmű, hogy ragad. És a 
Rómában talált ragasztó? Milyen a molekuláris felépítése? 

– Nem hinném, hogy bárki is vizsgálta volna – mondta Scarpetta. 
 
 
A műemlékek szórt fénnyel meg voltak világítva, és a Szent Miklós-
templom tornya a hold felé nyújtózott. 

Pompás szobájából dr. Self nem igazán látta, hol kezdődik a kikötő, és 
hol az égbolt, mert nem voltak csillagok. Már elállt az eső, de nem olyan 
régen. 



– Imádom az ananász-szökőkutat, nem mintha innen láthatnád. – Az 
ablakon túli városfényekhez beszélt, mert így sokkal kellemesebb volt 
számára, mintha egyenesen Shandynek címezte volna. – Ott van lenn, a 
víznél, a piac után. Azok a kisgyerekek, sokan közülük hátrányos 
helyzetűek, egész nyáron abban pancsolnak. Ha a tiéd lenne azok közül a 
meglehetősen drága lakások közül az egyik, a zaj biztosan elrontaná a 
hangulatodat. Hallgasd csak, helikopterzúgást hallok. Hallod te is? A parti 
őrség. És a légierőnek azok a hatalmas repülői, akkorák, mint a csatahajók, 
itt húznak el a fejünk felett állandóan, de hát tudod, milyenek azok a nagy 
gépek. Ilyenekre pazarolják az adófizetők pénzét! – mondta dr. Self. 

– Nem mondtam volna el neked, ha tudom, hogy akkor nem fizetsz 
többé – jegyezte meg Shandy az ablak előtti széken ülve, de egyáltalán 
nem érdekelte a kilátás. 

– Még több pénzpocsékolás, még több halál – mondta dr. Self. – 
Nagyon jól tudjuk, mi történik, amikor ezek a fiúk és lányok hazajönnek. 
Nagyon is jól tudjuk, nem, Shandy? 

– Add oda, amiről beszéltünk, és akkor talán békén hagylak! Csak azt 
akarom, amit mindenki más is. Ebben nincs semmi rossz. Leszarom Irakot 
– folytatta Shandy. – És nincs kedvem órák hosszat itt ülni, és a politikai 
meggyőződésedről beszélgetni. Ha tényleg igazi politikai elveket akarsz 
hallani, gyere le egyszer a bárba – nevetett fel durván. – Muris, ha arra 
gondolok, te ott, a bárban! Te egy jó öreg motoron! – Megcsörgette a jeget 
az italában. – Egy Busht fajankónak tartó Bush szűkebb hazájában. 

– Talán ti magatok vagytok fajankók. 
– Azért, mert utáljuk az arabokat és a buzikat, és nem hiszünk abban, 

hogy a kisbabákat le kellene húzni a vécén, vagy hogy a testrészeiket el 
kellene adni az orvostudománynak? Szeretjük az almás pitét, a 
csirkeszárnyat, a Budweisert és Jézust. Ó, igen, és a baszást. Add ide, 
amiért jöttem, és befogom a számat, eltűnök! 

– Pszichiáterként mindig is azt mondtam, hogy ismerd meg önmagad. 
De veled kapcsolatban nem, édesem. Neked azt tanácsolnám, jobb, ha 
egyáltalán nem ismered magad. 

– Egy dolog biztos – mondta Shandy fintorogva. – Marino túltette 
magát rajtad, ahogy túltette magát rajtam is. 

– Pontosan azt tette, amit megjósoltam. Nem jól gondolkodik – mondta 
dr. Self. 

– Lehetsz olyan híres és gazdag, akár Oprah, de a világ összes hatalma 
és dicsősége se tud úgy beindítani egy férfit, mint én. Fiatal vagyok, édes, 



és tudom, mit akarnak, addig megyek el, ameddig soha nem is képzelték 
volna magukról – mondta Shandy. 

– A szexről beszélsz, vagy a Kentucky Derbyről? 
– Arról beszélek, hogy megöregedtél – felelte a lány. 
– Talán meg kellene hívjalak a műsoromba. Lenyűgöző kérdéseket 

tudnék feltenni neked. Mit esznek rajtad a férfiak? Miféle varázslatos 
pézsmaillatod van, amivel eléred, hogy úgy kövessenek, mint a saját kerek 
feneked. Úgy jelennél meg, ahogy most vagy, fekete bőrnadrágban, ami 
olyan szűk, hogy levegőt sem kapsz benne, és ebben a farmerdzsekiben, 
ami alatt nincs semmi. Ja, és persze csizmában. És a fénypont, a kendő, 
ami olyan, mintha lángolna. Agyonkoszolódott, hogy finom legyek, de a 
szegény kis barátodé, aki rettenetes balesetet szenvedett. A nézők biztosan 
nagyon meghatónak találnák, hogy a nyakadban viseled a kendőjét, és azt 
mondod, le sem veszed addig, amíg jobban nem lesz. De sajnos azt kell 
mondanom, hogy úgy betört a feje, mint a tojáshéj, kiloccsant az agya a 
járdára, és ez eléggé komoly. 

Shandy belekortyolt az italába. 
– Gyanítom, egy óra múlva... nem gondolnám, hogy többször 

elhívnálak, legfeljebb egyetlen műsorba, arra a következtetésre jutnánk, 
hogy vonzó vagy, csinos, tagadhatatlanul simulékony és csábító – mondta 
dr. Self. – Valószínűleg egyelőre nem lenne baj abból, hogy alapvetően 
elfogult vagy, de ha olyan idős leszel, mint amilyennek engem gondolsz 
most, a gravitáció őszinte embert farag belőled. Mit mondok a műsorban? 
A gravitáció majd elintéz. Az élet megállíthatatlanul halad a hanyatlás, a 
zuhanás felé. Nem az állás, a repülés, hanem csak az ülés felé. De senki 
nem zuhan akkorát, mint amekkorát Marino. Amikor arra biztattalak, hogy 
kutasd fel, miután elég bolond volt ahhoz, hogy először ő keressen meg 
engem, nem került túl nagy erőfeszítésedbe. Elég volt egy kis bajt 
okoznod, kedvesem. Ha már itt tartunk... milyen nagyot tud Marino 
zuhanni, soha semmin nem volt képes felülemelkedni. 

– Add ide a pénzt! – követelőzött Shandy. – Vagy talán nekem kellene 
téged lefizetnem, hogy ne kelljen hallgatnom tovább. Nem csoda, hogy... 

– Ki ne mondd! – csattant fel dr. Self, de mosolygott közben. – 
Megegyeztünk, hogy soha nem mondunk neveket. A saját érdekedben. 
Erről nem szabad elfeledkezned. Sokkal több vesztenivalód van, mint 
nekem. 

– Örülnöd kellene – mondta Shandy. – Tudod, mi az igazság? Én tettem 
neked szívességet, mert így már nem kell többé velem foglalkoznod, és 
körülbelül annyira kedvelsz engem, mint dr. Philt. 



– Ő is szerepelt a műsoromban. 
– Nos, szerezd meg az autogramját nekem! 
– Nem örülök – mondta dr. Self. – Bárcsak soha ne hívtál volna fel a 

förtelmes hírrel. Kihúztalak, kivásároltalak a csávából, hogy ne kelljen 
börtönbe menned. Okos lány vagy. Nem vetne rám jó fényt, ha börtönbe 
kerülnél. 

– Bárcsak sose hívtalak volna fel! Nem gondoltam volna, hogy 
beszünteted a csekkeket, mert... 

– Mert miért? Miért kellene fizetnem? Ami miatt fizettem, ahhoz már 
nem kell a támogatásom. 

– Nem kellett volna elmondanom. De mindig azt papoltad, hogy 
őszintének kell lennem. 

– Ha ezt mondtam, csak pocsékoltam a szavaimat – felelte dr. Self. 
– És csodálkozol, hogy miért... 
– Csodálkozom, miért idegesítesz azzal, hogy felrúgod a szabályokat. 

Van néhány dolog, amiről nem beszélünk. 
– Beszélhetünk Marinóról. És fogunk is – mondta Shandy önelégülten. 

– Nem mondtam még neked? Még mindig meg akarja dugni a 
Nagyfőnököt. És ez nem tetszene neked, mert hogy ti ketten körülbelül 
egyidősek vagytok. 

Shandy kiélvezte a bosszú minden cseppjét, pedig még csak az elején 
tartott. 

– Lehet, hogy ha szépen kéred, téged is megdug. De őt dugná meg 
legszívesebben, még nálam is szívesebben. El tudod képzelni? 

Ha a bourbon levegő lett volna, nem maradt volna mit belélegezni a 
helyiségben. Shandy olyan sokat felmarkolt a Club Level társalgójában, 
hogy meg kellett kérnie valakit, hozzon egy tálcát, miközben dr. Self egy 
bögre forró kamillateát készített, és másik irányba nézett. 

– Jó lehet a nő – közölte Shandy. – Nem csoda, hogy annyira gyűlölöd. 
A mozdulat metaforikus volt. Minden, amit Shandy képviselt, arra 

késztette dr. Selfet, hogy elfordítsa a fejét, és olyan sokáig ezt tette, hogy 
nem látta, közeledik az összeomlás. 

– Megmondom, mit teszünk – mondta dr. Self. – Te elhagyod ezt a 
nagyon szép kis várost, és soha nem jössz vissza. Tudom, hogy hiányozni 
fog a part menti házad, de mivel én vagyok az egyetlen, aki udvariasan a 
tiédnek mondja, feltételezem, hamar túlteszed magad rajta. Mielőtt 
összecsomagolsz, úgyis kiüríted pincétől a padlásig. Emlékszel még, miket 
meséltek Diana hercegnő lakásáról? Hogy mi történt vele, miután meghalt? 



A szőnyegeket felszedték, a tapétát letépték, még a villanykörtéket is 
kicsavarták, a kocsiját szétbontották. 

– Az én BMW-mhez senki nem nyúlhat. 
– Ma este kezdheted. Sikálj, fess, használj súrolószert! Égess el 

dolgokat, csinálj, amit akarsz! De ne maradjon egy csepp vér, ondó vagy 
nyál, egyetlen ruhadarab sem, egyetlen haj- vagy rostszál sem, egyetlen 
morzsa sem. Visszamehetnél Charlotte-ba, ahová tartozol. Lépj be a bárok 
egyházába, és imádd a pénz istenét! A megboldogult apád bölcsebb volt, 
mint én. Nem hagyott rád semmit, nekem pedig nyilvánvalóan kell rád 
hagynom valamit. Itt van a zsebemben. Aztán megszabadulok tőled. 

– Te voltál az, aki azt mondta, itt kellene élnem Charlestonban, hogy... 
– És megvan a jogom arra, hogy meggondoljam magam. 
– Nem parancsolgathatsz nekem. Teszek rá, hogy ki vagy, elegem van 

abból, hogy megszabod, mit mondjak. Vagy mit ne mondjak. 
– Vagyok, aki vagyok, és azt parancsolok neked, amit csak akarok – 

közölte dr. Self. – Jobban teszed, ha kedves leszel velem. Te kérted a 
segítségemet, és itt vagyok. Éppen most mondtam meg, mit tegyél, hogy 
megszabadulj a bűneidtől. Csak azt kellene mondanod, hogy „köszönöm” 
és „amit mondasz, számomra parancs”, meg hogy „soha többé nem teszek 
olyat, ami újra kellemetlen helyzetbe hozna, vagy felzaklatna”. 

– Akkor add ide! Nincs több bourbonom, és elvesztettem a józan eszem. 
Bárki másnál jobban megőrjítesz. 

– Csak lassan a testtel! Még nem fejeztük be a kis csevegésünket. Mit 
tettél Marinóval? 

– Az egy gonzo, egy őrült. 
– Látom, nagyon olvasott vagy. Végül is a fikció a legjobb tény, és a 

gonzo-újságírás igazabb, mint az igazság. A kivétel csak a háború, mivel a 
fikció visz bele minket. Ez vezetett ahhoz is, amit tettél, ahhoz a brutális 
cselekedethez. Bámulatos, érdemes a figyelmünkre – mondta dr. Self. – Itt 
ülsz, ebben a székben George W. Bush miatt. És én is miatta ülök itt. 
Méltóságomon aluli felkínálnom neked a hallgatóságot, tényleg ez az 
utolsó alkalom, hogy a segítségedre voltam. 

– Kell nekem egy másik ház! Nem költözhetek csak úgy el, hogy nincs 
házam! – mondta Shandy. 

– Nem hinném, hogy valaha is túl tudnám magam tenni az irónián. 
Megkértelek, szórakozz egy kicsit Marinóval, mert mókázni akartam a 
Nagyfőnökkel, ahogy te nevezed. A többiről nem is tudtam. Most már 
tudok róla. Nagyon kevés ember kerekedett fölém, és egyetlen ember sem 
olyan gonosz, akivel valaha találkoztam, mint te. Mielőtt összecsomagolsz, 



feltakarítasz magad után, és oda mész, ahová kívánnak az emberek. 
Feltennék még egy utolsó kérdést. Volt akárcsak egyetlen pillanat, amikor 
zavart a dolog? És nincs szó arról édesem, hogy kevésbé tudnád féken 
tartani az ösztöneidet, amikor valami undorító történik. Hogy tudod ezt az 
egészet elviselni nap mint nap? Én még azt sem bírom nézni, ha egy 
kutyával rosszul bánnak. 

– Csak add ide, amiért idejöttem, oké? – mondta Shandy. – Marinónak 
vége. – Most nem használta a gonzo szót. – Megtettem, amit mondtál 
nekem... 

– Nem mondtam, hogy azt tedd, ami miatt ide kellett jönnöm 
Charlestonba, amikor sokkal jobb dolgom is akad. És nem megyek el 
addig, amíg nem vagyok benne biztos, hogy te is elmégy. 

– Tartozol nekem. 
– Összeadjuk, hogy mibe kerültél nekem az évek során? 
– Te tartozol nekem, mert én nem akartam megtartani, te kényszerítettél 

rá. Elegem van abból, hogy a múltadat élem. Szar az életem, mert így te is 
jobban el tudod viselni a saját szar életedet. Bármikor megszabadíthattál 
volna tőle, de te nem akartad. Végül is erre a következtetésre kellett, hogy 
jussak. Te sem akartad. Akkor miért nekem kellene szenvednem? 

– Észrevetted, hogy ez a kellemes kis hotel a Meeting Streeten van, és 
ha a lakosztályom északra nézne kelet helyett, akkor majdnem ráláthatnánk 
a hullaházra? 

– Ő az ördögfajzat, és biztos vagyok benne, hogy Marino meg is dugta, 
nem csak akarta, tényleg. Hazudott nekem, csak hogy az ő házában 
tölthesse az éjszakát. Na, most hogy érzed magad? Biztos nem semmi az a 
nő. Oké, Marino is benne volt, úgy liheg utána, mint egy kutya, és 
parancsra az alomba szarik. Az adósom vagy azért, hogy el kellett 
viselnem ezt az egészet. Nem történt volna meg, ha nem ravaszkodtál 
volna, és nem mondtad volna: „Shandy, ott ez a nagydarab, hülye zsaru, 
nem tennél meg nekem egy szívességet?” 

– Saját magadnak tettél szívességet. Olyan információ birtokába 
kerültél, amiről nem is sejtettem, hogy szükséged van rá – mondta dr. Self. 
– Javasoltam valamit, de egyértelmű, hogy az én kedvemért nem akartad 
megtenni. Te mindig olyan ügyesen kihasználtad a lehetőségeidet, 
mondhatnám briliáns módon. Ez most csodás meglepetés. Lehet, hogy ez a 
jutalmam mindazért, amibe kerültél nekem. Dr. Kay Scarpetta félrelépett? 
Kíváncsi lennék, hogy a vőlegénye tudja-e. 



– Na és velem mi lesz? Az a szemétláda megcsalt engem. Ezt senki nem 
teheti velem! Bármelyik pasit megkaphattam volna, és ez a kövér fasz 
megcsal? 

– Megmondom, mit tegyél. – Dr. Self kivett a vörös selyemruha 
zsebéből egy borítékot. – El fogod mondani Benton Wesley-nek. 

– Ügyes húzás! 
– Úgy igazságos, hogy tudjon róla. A csekked, mielőtt még 

elfeledkeznék róla. – Feltartotta a borítékot. 
– Tehát újabb kisded játékba fogtál velem. 
– Ó, ez nem játék, édesem. És történetesen megvan Benton e-mail címe 

– mondta dr. Self. – A laptopom ott van az asztalon. 
 
 
Scarpetta konferenciaterme 
 
 
– Semmi szokatlan – mondta Lucy. – Ugyanolyannak tűnt. 

– Ugyanolyannak? – kérdezte Benton. – Mihez képest? 
Egy kis asztal körül ültek azon a részen, ami valaha a szolgák lakhelye 

volt, és ahol valószínűleg egy Mary nevű fiatal nő élt, egy rabszolga, aki a 
háború után sem hagyta el a családot. Scarpetta elég sok időt töltött azzal, 
hogy kiderített mindent, amit csak lehetett az épületről. Jelen pillanatban 
éppen azt kívánta, bárcsak soha ne vette volna meg. 

– Újra megkérdezem – mondta Poma százados. – Volt vele valami baj? 
Talán nem jól végezte a munkáját? 

– Mikor végezte jól a munkáját? – jegyezte meg Lucy. 
Senki nem hallott Marino felől. Scarpetta fél tucat alkalommal hívta, 

lehet, hogy többször is, és a férfi nem hívta vissza. Idefelé Lucy megállt 
Marino házánál. A motorbicikli ott állt a tető alatt, de a kocsija nem volt 
sehol. Nem nyitott ajtót. Nem volt sehol. Lucy állítólag bekukucskált az 
ablakon, de Scarpetta tudta, mi a helyzet. Ismerte Lucyt. 

– Igen – szólalt meg Scarpetta –, azt mondhatnám, hogy boldogtalan 
volt. Hiányzott neki Florida, megbánta, hogy ideköltözött, és valószínűleg 
nem szeretett nekem dolgozni. De nem ez a legalkalmasabb idő arra, hogy 
Marino megpróbáltatásait és gondjait kitárgyaljuk. 

Scarpetta Benton tekintetét érezte magán. Egy jegyzettömbbe írogatott, 
és a korábbi feljegyzéseit nézegette. Ellenőrizte az előzetes 
laboreredményeket, bár nagyon jól tudta, mi áll bennük. 



– Nem költözött el – közölte Lucy. – Vagy ha mégis, minden cuccát itt 
hagyta. 

– Mindezt az ablakon keresztül meg tudta állapítani? – kérdezte Poma 
százados, és furcsállva nézett Lucyre. 

Azóta bámulta, mióta összegyűltek a teremben. Mintha kissé mulatott 
volna rajta, de Lucy nem vett róla tudomást. Ahogy Scarpettára nézett, az 
pedig ugyanolyan volt, mint ahogy még Rómában tekintett rá. 

– Ilyen sokat lehet látni egy ablakon keresztül? – kérdezte Scarpettától, 
bár Lucyhez beszélt. 

– Az e-mailjeit sem nézte meg – folytatta Lucy. – Talán sejti, hogy 
figyeljük. Semmi üzenetváltásnak nincs nyoma közte és dr. Self között. 

– Más szóval – kezdte Scarpetta – eltűnt a szemünk elől. Teljesen. 
Felállt, lehúzta a rolót, mert kint sötétedett. Megint elkezdett esni az 

eső, azóta esett, hogy Lucy felvette őt itt, Knoxville-ben. A hegyek nem is 
látszottak a ködtől. Lucynek kerülnie kellett sok helyen, csak nagyon 
lassan tudott repülni, követte a folyókat, és alacsonyan szállt. Szerencséjük 
volt, vagy isteni kegyelem, hogy nem lett bajuk. A keresést leállították, 
kivéve a szárazföldi kutatást. Lydia Webstert nem találták se élve, sem 
holtan. És a Cadillacjét sem látta senki. 

– Szedjük kicsit össze a gondolatainkat! – mondta Scarpetta, mert nem 
akart Marinóról beszélni. Félt attól, hogy Benton megsejti, hogyan érez. 
Bűntudata volt, dühös volt és rettenetesen félt. Úgy tűnt, Marino most 
eltűnősdit játszik, fogta a kocsiját, és anélkül elhajtott, hogy valakinek is 
szólt volna róla; anélkül, hogy megpróbálta volna jóvátenni a kárt, amit 
okozott. Soha nem volt a szavak embere, és soha nem vette a fáradságot, 
hogy megértse bonyolult érzéseit, de ez alkalommal meghaladta a 
képességeit az egész. Scarpetta megpróbálta elűzni Marinót a 
gondolataiból, nem törődni vele, de olyan volt, mint a szűnni nem akaró 
köd. A vele kapcsolatos gondolatai elfedtek minden mást, egyik hazugság 
hozta magával a másikat. Azt mondta Bentonnak, a horzsolásai úgy 
keletkeztek, hogy véletlenül rácsapta a kocsi csomagtartójának tetejét a 
csuklójára. Nem vetkőzött le Benton előtt. 

– Próbáljuk végiggondolni, amit eddig tudunk – mondta. – Szeretnék a 
homokról beszélni. Szilícium vagy kvarc és mészkő, kis nagyítás mellett; 
kagylószilánkok, korall, olyan, mint a szubtrópusokon található homok. A 
legérdekesebb és legmeghökkentőbb pedig, hogy lőpornyomok találhatók 
benne. Illetve én hívom lőpornyomnak, mert nem találtunk más 
magyarázatot a báriumra, antimonra és ólomra, amit a parti homokban 
találtunk. 



– Ha egyáltalán parti homok – jegyezte meg Poma százados. – De lehet, 
hogy nem az. Dr. Maroni szerint az egyik páciense azt állította, hogy éppen 
most tért vissza Irakból. Gondolom, valószínűsíthető, hogy Irak nagy 
részén találhatók lőpornyomok. Lehet, hogy onnan hozott homokot, mert 
megtébolyodott ott, és számára az ottani homok az emlékeztető. 

– Nem találtunk gipszet, és a gipsz jellemző a sivatagi homokra – 
mondta Scarpetta. – Persze nem mindegy, hogy Irak melyik részéről 
származik, és nem hinném, hogy dr. Maroni tudná erre a választ. 

– Nekem nem mondta meg pontosan – szólt Benton. 
– Na és a jegyzetei? – kérdezte Lucy. 
– Erről nincs bennük semmi. 
– Az Irak különböző részein található homoknak más-más az összetétele 

és a morfológiája – közölte Scarpetta. – Attól függ, hogy az üledék hogyan 
rakódott le, és bár a magas sókoncentrátum nem bizonyítja, hogy 
tengerpartról való a homok, mindkét mintánkban, a Drew holttestében 
találtnak is és a Lydia Webster házában találtnak is, sok a só. 

– Szerintem az itt a kérdés, hogy a gyilkosnak miért olyan fontos a só – 
jegyezte meg Benton. – Mit jelent neki? Úgy nevezi magát, hogy a 
Homokember. Annak a jelképe, mint az Álommanó, aki homokot szór a 
szemre, álmot bocsát az áldozataira? Lehet. Egyfajta eutanázia, ami 
valamiféleképpen kapcsolódhat a ragasztóhoz vagy valami gyógyászati 
alkotóelemhez? Elképzelhető.  

A ragasztó: 2-oktil-cianoakrilát. Sebészeti ragasztó, főleg a plasztikai 
sebészek használják és olyan orvosok, akik kisebb vágásokat fognak össze. 
Meg a hadseregnél, horzsolások esetén. 

– A sebészeti ragasztó valószínűleg amiatt van a birtokában, amit csinál, 
ami a szakmája. Nem csak pusztán szimbolikus célból használja. 

– A sebészeti ragasztó jobb a hétköznapi ragasztónál? Nem nagyon 
tudom, mit csinál egy plasztikai sebész – közölte Poma százados. 

– A sebészeti ragasztó biológiailag elbomlik, és nem rákkeltő – felelte 
Scarpetta. 

– Tehát egészséges ragasztó – mosolygott rá Poma százados. 
– Így is mondhatjuk. 
– Lehet, hogy azt hiszi, a szenvedéstől szabadítja meg az embereket? – 

folytatta Benton, mintha nem is figyelt volna arra, amit mondtak. 
– Azt mondta, hogy szexuális indíttatású – jegyezte meg Poma 

százados. 
Sötétkék öltönyt viselt, fekete inget és nyakkendőt, úgy nézett ki, mint 

aki most lépett ki egy hollywoodi premierről vagy egy Armani-reklámból. 



És egyáltalán nem tűnt olyannak, mint aki Charleston-ba való. Úgy 
látszott, Benton nem kedveli jobban itt sem, mint Rómában. 

– Nem mondtam, hogy szexuális indíttatású – felelte Benton. – Azt 
mondtam, hogy van benne szexuális elem. Azt is mondanám, hogy 
valószínűleg ennek nincs tudatában, és nem tudhatjuk, hogy szexuálisan 
bántalmazza-e az áldozatait, vagy csak megkínozza őket. 

– Ezt sem tudhatjuk biztosan. 
– Látta azokat a képeket, amiket dr. Selfnek küldött. Minek nevezné, ha 

valaki arra kényszerít egy nőt, hogy meztelenül üljön egy kád jéghideg 
vízben? És valószínűleg leitatja őket? 

– Nem tudom, minek nevezném, mert nem voltam ott, amikor történt – 
mondta Poma százados. 

– Ha ott lett volna, akkor feltételezem, most nem lennénk itt, mert ebben 
az esetben meg lenne oldva az ügy – mondta Benton, és jéghideg tekintetet 
vetett a századosra. 

– Meglehetősen fantasztikusnak találom azt a gondolatot, hogy 
megszabadítja a szenvedéstől őket – mondta neki Poma százados. – Főleg 
akkor, ha az elmélete helyes, és megkínozza őket. Mert, hogy azzal éppen 
ő okozna szenvedést. Nem pedig megszabadítja őket tőle. 

– Nyilvánvalóan szenvedést okoz. De itt most nem egy racionális 
elmével van dolgunk, csak egy szervezőelmével. Számító és előre 
megfontolt. Intelligens és kifinomult. Ügyesen belopózik, elmegy, és nem 
hagy nyomot maga után. Valószínűleg kannibalizmust is elkövet, azt hiszi, 
hogy egy az áldozataival, magáévá teszi őket. Azt hiszi, fontos kapcsolat 
áll fenn köztük, és hogy könyörületes. 

– Nézzük a bizonyítékokat! – Lucyt sokkal jobban érdekelte ez. – 
Gondolod, tisztában van azzal, hogy a homokban lőpornyomok vannak? 

– Lehetséges – felelte Benton. 
– Én ezt eléggé kétlem – mondta Scarpetta. – Még ha az a homok 

valamiféle csata helyszínéről származik is, és hogy úgy mondjam, nagy 
jelentőséggel bír számára, az akkor sem jelenti azt, hogy tudja a homok 
összetételét. Honnan tudná? 

– Cáfolhatatlan érvelés. Én azt mondanám, hogy valószínűleg magával 
viszi a homokot – mondta Benton. – Nagyon valószínű, hogy viszi 
magával a saját eszközeit és vágószerszámait. De akármi is van nála, az 
csak azért van, mert jól használhatók. A világában mindennaposak a 
szimbólumok, ez a fickó ösztönből cselekszik, és csak akkor válik 
érthetővé számunkra, ha megértjük ezeket a szimbólumokat. 



– Engem nem érdekelnek a szimbólumok – mondta Lucy. – Engem az 
érdekel, hogy e-mailt küldött dr. Selfnek. Szerintem ez a lényege az 
egésznek. Miért pont az a nő? És miért kapcsolódott a kikötő vezeték 
nélküli hálózatára? Miért mászott át a kerítésen? Persze ez csak az én 
feltételezésem, hogy így tett. És egy elhagyatott konténert használt? 
Mintha ő lett volna a rakomány? 

Lucy önmagát adta, mint mindig. Ma este, még korábban átmászott a 
kikötő kerítésén, és körülnézett, mert volt egy gyanúja. Hogyan tudhat 
valaki felmenni a kikötő rendszerére anélkül, hogy ne látták volna meg? És 
megtalálta a választ az egyik horpadt konténerben, ahol rábukkant egy 
asztalra, egy székre és egy vezeték nélküli routerre. 

Scarpetta sokat gondolkodott Bullról, meg arról az éjszakáról, amikor a 
férfi úgy döntött, hogy elszív egy kis füvet egy elhagyatott konténer 
mellett, amikor aztán elkapták. Vajon ott volt a Homokember? Bull túl 
közel ment hozzá? Beszélni szeretett volna Bull-lal, de azóta nem látta, 
mióta együtt kutatták át a sikátort, és megtalálták a fegyvert és az érmét. 

– Mindent a helyén hagytam – mondta Lucy. – Reméltem, nem jön rá, 
hogy ott voltam. De lehet, hogy mégis. Nem tudom megmondani. Ma este 
nem küldött a kikötőből e-mailt, de egy ideje egyáltalán nem e-mailezett. 

– Na és mi lesz az időjárással? – kérdezte Scarpetta. 
– Állítólag éjfélre kitisztul. Megállok a labornál, aztán megyek a 

repülőtérre – közölte Lucy. 
Felállt. Poma százados is. Benton ülve maradt, találkozott a tekintete 

Scarpettáéval, és a nő félelme visszatért. 
– Beszélhetnék veled egy kicsit? – kérdezte Benton. 
Lucy és Poma százados elmentek, Scarpetta pedig becsukta az ajtót. 
– Talán nekem kellene kezdenem. Mindenféle előzetes bejelentés nélkül 

felbukkantál Charlestonban – mondta. – Nem is hívtál. Napok óta nem 
hallottam felőled, aztán váratlanul besétálsz tegnap este vele, és... 

– Kay – mondta Benton, és az aktatáskájáért nyúlt, az ölébe vette. – 
Nem most kellene ezt megtárgyalnunk. 

– Alig beszélsz velem. 
– Nem lehetne...? – kezdte Benton. 
– Nem halaszthatjuk későbbre. Alig tudok koncentrálni. El kell mennem 

Rose lakásába, rengeteg a tennivalóm, túl sok, és minden szétesik, és 
különben is tudom, hogy miről akarsz beszélni velem. Képtelen vagyok 
elmondani neked, hogyan érzek. Tényleg nem tudom. Nem hibáztatlak, ha 
másképp döntöttél. Megértem. 



– Nem azt akartam javasolni, hogy halasszuk ezt a beszélgetést 
későbbre – mondta Benton. – Csak azt akartam mondani, hogy ne 
szakítsuk félbe egymást. 

Ez megzavarta Scarpettát. És az a fény Benton szemében. Scarpetta 
mindig azt hitte, hogy a fény, ami a férfi szeméből árad, az őérte van, most 
pedig attól rettegett, hogy nem így van, soha nem is volt így. Benton 
ránézett, de Scarpetta elkapta róla a tekintetét. 

– Miről akarsz velem beszélni, Benton? 
– Róla. 
– Ottóról? 
– Nem bízom benne. Arra várni, hogy a Homokember újra 

felbukkanjon, új e-maileket küldjön? Gyalog? Az esőben? A sötétben? 
Neked mondta, hogy idejön? 

– Azt hiszem, valaki informálhatta arról, mi történik. Hogy van köze a 
Drew Martin-ügynek Charlestonhoz, a Hilton Headhez. 

– Talán dr. Maroni beszélt vele – mondta Benton. – Nem tudom. Olyan, 
mint egy fantom. – A századosra értette. – Mindenhol ott van. Nem bízom 
benne. 

– Talán én vagyok az, akiben nem bízol – mondta Scarpetta. – Ki 
kellene mondanod végre. 

– Egyáltalán nem bízom benne. 
– Akkor nem kellene olyan sok időt töltened vele. 
– Nem töltöttem vele sok időt. Nem tudom, mit csinál, és hol. Csak azt 

tudom, hogy miattad jött Charlestonba. Nyilvánvaló, hogy mit akar. Hős 
akar lenni. Hogy jó benyomást tegyen rád. Hogy lefeküdjön veled. Nem 
hibáztatlak. Nagyon jóképű és elbűvölő, azt meg kell hagyni. 

– Miért vagy rá féltékeny? Ő egy senki hozzád képest. Nem tettem 
semmit, hogy ezt érdemeltem. Te élsz ott fenn, és hagysz engem egyedül. 
Megértem, ha nem akarod már ezt a kapcsolatot. Csak mondd meg, és 
vége. – Scarpetta a bal kezére pillantott, a gyűrűre. – Levegyem? – 
Elkezdte lehúzni. 

– Ne! – mondta Benton. – Kérlek, ne! Nem hiszem, hogy tényleg ezt 
akarod. 

– Nem érdekes, hogy én mit akarok. Ezt érdemlem. 
– Én nem hibáztatom a férfiakat, hogy beléd szeretnek. Vagy, hogy 

kívánnak. Tudod, mi történt? 
– Oda kellene adnom a gyűrűt. 



– Hadd mondjam el neked, hogy mi történt! – mondta Benton. – Éppen 
ideje, hogy tisztában légy vele. Amikor az apád meghalt, az éned egy 
részét magával vitte. 

– Kérlek, ne légy kegyetlen! 
– Mert imádott téged. Hogy is ne tette volna? Az ő gyönyörű, kicsi 

lánya voltál. Az okos kislánya. A jó kislánya. 
– Ne bánts ezzel! 
– Az igazat mondom neked, Kay. Ez nagyon fontos. – Újra ott volt a 

szemében az a bizonyos fény. 
Scarpetta képtelen volt ránézni. 
– Attól a naptól kezdve éned egy része úgy döntött, hogy túlságosan 

veszélyes lenne észrevenned, ha valaki imádattal néz rád, rajong érted vagy 
kíván. Mi van, ha imád téged, és ő is meghal? Úgy hiszed, képtelen lennél 
elviselni újra. Kíván téged? Akkor hogy tudsz a zsarukkal dolgozni, 
amikor azt hiszed, hogy elképzelik, mi van a ruhád alatt, és mit kezdesz 
vele? 

– Hagyd abba! Nem ezt érdemlem. 
– Soha nem is érdemelted. 
– Csak mert úgy döntöttem, nem veszem észre, az nem jelenti azt, hogy 

megérdemeltem, amit tett. 
– Soha nem érdemelted. 
– Nem akarok tovább itt élni – mondta Scarpetta. – Vissza kellene 

adnom a gyűrűt. A dédnagyanyádé volt. 
– És elmenekülnél az otthonodból? Ahogyan akkor is tetted, amikor 

nem maradt másod, csak az anyád és Dorothy? Elfutottál, de nem volt hova 
menned. Belevetetted magad a tanulásba és az önmegvalósításba. Gyorsan 
elszaladtál, túlságosan elfoglalt voltál ahhoz, hogy érezz. Most is el akarsz 
szaladni, ahogy Marino tette. 

– Soha nem kellett volna beengednem a házba. 
– Volt húsz éved. Miért nem használtad ki azt az éjszakát? Főleg, hogy 

olyan részeg volt, és önveszélyes. Ha valami, hát jóságos... az vagy. 
– Rose elmondta neked. Vagy Lucy. 
– Kaptam egy e-mailt egyenesen dr. Selftől. Te és Marino szeretők 

vagytok. A többit már Lucytől tudtam meg. Az igazságot. Nézz rám, Kay! 
Én rád nézek. 

– Ígérd meg nekem, hogy nem bántod! Azzal csak rosszabb lenne, mert 
akkor olyan lennél, mint ő. Ezért kerültél engem, ezért nem mondtad, hogy 
Charlestonba jössz? Alig hívtál. 



– Nem kerültelek. Nem is tudom, hol kezdjem! Olyan sok mindent kell 
elmondanom. 

– Mit még? 
– Volt egy betegünk – mondta Benton. – Dr. Self megkörnyékezte, 

megbarátkozott vele... és ezt nagyon tág értelemben mondom. 
Gyengeelméjűnek mondta ezt a beteget, és dr. Selftől ez nem volt vicc, 
nem beszélt csak úgy a levegőbe. Ítélkezett, diagnózist állított fel. De még 
rosszabb volt a helyzet, mert dr. Self kimondta, és aztán a beteg hazament, 
ami nem volt biztonságos. Bement az első italboltba, ami az útjába esett. 
Megivott vagy egy üveg vodkát, aztán felakasztotta magát. Úgyhogy most 
ezzel foglalkozom. És egy csomó mindennel, amiről nem is tudsz. Ezért 
tűntem olyan távolságtartónak. Ezért nem beszéltem veled az elmúlt 
néhány napban. – Felnyitotta a táskáját, és elővette a laptopját. – Nem 
nagyon akartam használni a kórház telefonját, az internetüket, nagyon 
óvatos voltam minden téren. Még otthon is. Ez az egyik oka, hogy el 
akartam onnan jönni. És ha azt akarod kérdezni, hogy mi folyik itt, akkor 
azt kell, hogy mondjam, nem tudom. De valami köze van Paulo 
elektronikus fájljaihoz, amikbe Lucy belenézett, mert meglepően 
védtelenül hagyta őket, bárki beléjük pillanthatott, aki csak akart. 

– Védtelenül, persze, ha tudja az ember, hol keresse őket. És Lucy nem 
bárki. 

– De neki is meg volt kötve a keze, mert távolról kellett feltörnie a 
gépét, nem tudott közvetlenül hozzáférni. – Benton bekapcsolta a laptopot. 
Betett a meghajtóba egy CD-t. – Gyere közelebb! 

Scarpetta odagördítette Benton mellé a széket, és figyelte, mit csinál. 
Egy dokumentum volt a képernyőjén. 

– A feljegyzések, amiket már megnéztünk – mondta, amikor felismerte 
azt az elektromos fájlt, amit Lucy talált. 

– Nem egészen – felelte Benton. – Minden tiszteletem Lucyé, de én is 
ismerek néhány okos embert. Nem olyan okosak, mint ő, de azért ügyesek. 
Amit most nézel, az egy olyan fájl, amit töröltek, aztán újra 
visszaállítottak. Ez nem az, amit a múltkor láttál, nem az, amit Lucy talált, 
miután csellel kiszedte Joshból a rendszerjelszót. Arról a bizonyos fájlról 
több másolatot csináltak, csak utána törölték. Több másolattal később. 

Scarpetta nyomogatta a fel-le gombokat. 
– Ugyanolyannak tűnik. 
– Nem a szövegben különbözik, hanem ebben. – Benton megérintette a 

fájl nevét a képernyőn. – Nem veszel észre valami hasonlót, mint amikor 
Josh először mutatta meg nekem ezt? 



– Josh? Remélem, bízol benne! 
– Igen, és jó okom van rá. Ugyanazt tette, mint amit Lucy. Belepiszkált 

olyasmibe, amibe nem kellett volna, és madarat tolláról... Hála istennek, ők 
szövetségesek, és Josh megbocsátja neki, hogy rászedte. Valójában le van 
nyűgözve Lucytól. 

– A fájl neve MSNote 06-10-21. Ebből arra következtetek, hogy az 
MSNotes a beteg nevére utal, és a feljegyzéseket dr. Maroni írta. A 06-10-
21 pedig 2006. október 21. 

– Te mondtad. Azt mondtad, hogy MSnotes, és a fájl neve MSnote. – 
Benton újra megérintette a képernyőt. – Egy fájl, amit legalább egyszer 
lemásoltak, és figyelmetlenségből megváltoztatták a nevét. Mint a 
sajtóhibánál. Pontosan nem tudom, hogyan történt. De az is lehet, hogy 
szándékos volt, nem ugyanazt a fájlt másolta le. Én is csinálok néha ilyet, 
ha nem akarok elveszíteni egy korábbi piszkozatot. A lényeg az, hogy 
amikor Josh felfedezte az összes, a szóban forgó beteggel kapcsolatos 
törölt fájlt, rájöttünk, hogy a legkorábbi piszkozat két héttel ezelőtti. 

– Lehet, hogy ez a legkorábbi, amit azon a merevlemezen tárolt – 
mondta Scarpetta. – Vagy az is lehet, hogy két héttel ezelőtt kinyitotta a 
fájlt, majd elmentette, amitől megváltozott a dátum. De ez felveti a kérdést, 
hogy miért nézett volna bele azokba a feljegyzésekbe, mielőtt még mi 
tudtuk volna, hogy a Homokember az ő páciense volt? Amikor dr. Maroni 
elhagyta Rómát. Akkor mi még nem hallottunk a Homokemberről. 

– Hát ez az – mondta Benton. – És ott van a fájlhamisítás. Mert hogy ez 
egy hamisítvány. Igen, Paulo írta azokat a feljegyzéseket, nem sokkal 
azelőtt, hogy elhagyta Rómát. Azon a napon írta őket, hogy dr. Selfet 
felvették a McLeanbe, április huszonhetedikén. Valójában néhány órával 
azelőtt, hogy megérkezett a kórházba. És azért merem ezt meglehetősen 
biztosan kijelenteni, mert Paulo kiürítette a kukáját, de még azok a levelek 
sem törlődtek teljesen. Josh vissza tudta őket állítani. 

Kinyitott egy másik fájlt, ez most egy elnagyolt piszkozata volt azoknak 
a feljegyzéseknek, amelyeket Scarpetta is ismert, de ebben a verzióban a 
két betű nem MS hanem WR volt. 

– Úgy tűnik, dr. Self felhívhatta Paulót. Azért feltételezzük ezt, mert a 
nő különben nem bukkanhatott volna csak úgy fel a kórházban Akármit is 
mondott Paulónak a telefonba, arra késztette, hogy lejegyezze ezeket a 
dolgokat – mondta Scarpetta. 

– Újabb jele a hamisításnak – mondta Benton. – Hogy a beteg nevét 
használják a fájlnév megadásakor. Mi nem szoktunk ilyet tenni. Még ha el 
is tért volna a protokolltól, és nem a józan eszét használja, akkor sincs 



semmi ráció abban, hogy átírta a betege kezdőbetűit. Miért? Hogy új nevet 
adjon neki. Miért? Hogy álnéven szerepeljen? Paulo okosabb annál, mint 
hogy ezt tegye. 

– Lehet, hogy nem is létezik az a páciens – jelentette ki Scarpetta. 
– Most már érted, mire akarok kilyukadni? – kérdezte Benton. – Nem 

hinném, hogy a Homokember Paulo betege lett volna. 



Huszadik fejezet 
 
 
Edet, a portást sehol sem lehetett látni, amikor tíz óra előtt nem sokkal 
Scarpetta besétált abba az épületbe, ahol Rose lakása volt. Szemerkélt az 
eső, a sűrű köd lassan felszállt, a felhők vágtáztak az égbolton, ahogy a 
front a tenger felé haladt. 

Scarpetta belépett Ed irodájába, és körülnézett. Nem sok minden volt az 
asztalon: egy átfordíthatós lapokból álló címjegyzék, egy jegyzetfüzet – a 
borítóján az állt, Bérlők –, egy halom bontatlan levél, Ed és a másik két 
portás tollai, egy tűzőgép. Mindenféle személyes holmi, például egy 
dísztábla órával, valami horgászklub díja, egy mobil, egy kulcskarikányi 
kulcs, egy tárca. Scarpetta megnézte. Edé volt. Ő volt ma szolgálatban, 
összesen három dollárral. 

Scarpetta kisétált az irodából, körülnézett. Ednek még mindig nem volt 
nyoma. Visszament az irodába, és átlapozta a Bérlők feliratú füzetet, míg 
meg nem találta, hogy Gianni Lupano a legfelső emeleten lakik. Beszállt a 
liftbe, aztán fent elkezdett hallgatózni Lupano ajtaja előtt. Zene szólt 
odabenn, nem hangosan. Scarpetta megnyomta a csengőt, és hallotta, hogy 
valaki motoz bent. Újra megnyomta a csengőt, és kopogott. Lépések 
közeledtek, kinyílt az ajtó, és Scarpetta szemtől szemben találta magát 
Eddel. 

– Hol van Gianni Lupano? – Scarpetta elment Ed mellett, egyenesen 
Santana zenéjébe. 

A nappaliba besüvített a szél a nyitott ablakon keresztül. 
Ed szeméből pánik sugárzott, miközben kétségbeesetten azt mondta: 
– Nem tudtam, mit tegyek! Ez szörnyű! Nem tudtam, mit tegyek! 
Scarpetta kinézett a nyitott ablakon. Letekintett, nem tudott kivenni 

semmit a sötétben, csak a sűrű bokrokat, a járdát és az utcát alant. 
Hátralépett, és körbehordozta tekintetét a fényűző, márvánnyal teli 
lakáson, a pasztellszínű vakolaton, a gazdagon díszített szegélyen, az olasz 
bőrbútorokon, a feltűnő dísztárgyakon. A polcokat ízlésesen bekötött régi 
könyvek töltötték meg, amit egy lakberendező valószínűleg méterre vett; 
és egy egész falat elfoglalt a tévé és a musiccenter, ami túl nagy volt 
ekkora helyhez. 

– Mi történt? – kérdezte Edtől. 



– Úgy húsz perce kaptam a hívást – felelte Ed izgatottan. – Először azt 
mondta: „Hé, Ed, beindítottad a kocsimat?” Én meg azt feleltem: „Igen, 
miért kérdezi?” Ideges voltam. 

Scarpetta észrevette, hogy vagy fél tucat teniszütő van tokostul a falnak 
támasztva a kanapé mögött, egy halom teniszcipő állt még ott, dobozban. 
Egy olasz, üveglapú dohányzóasztalon egy csomó teniszmagazin hevert. A 
legfelső borítóján Drew Martin volt, éppen készült megütni egy ívelt 
labdát. 

– Ideges? Miért? 
– Amiatt a fiatal hölgy, Lucy miatt. Beindította az autót, mert valamit 

meg akart nézni, és én attól tartottam, hogy Gianni Lupano valahogyan 
rájött. De nem ez volt a helyzet, azt hiszem, mert aztán azt mondta: „Nos, 
mindig olyan gondosan figyelt rá. Azt akarom, hogy a magáé legyen.” Én 
meg erre azt mondtam: „Micsoda? Miről beszél, Mr. Lupano? Nem 
fogadhatom el a kocsiját! Miért akarja elajándékozni azt a gyönyörű 
kocsit?” Erre ő azt mondta: „Ed, majd leírom egy papírra, hogy tudják, 
magának adtam.” Úgyhogy idesiettem, amilyen gyorsan csak tudtam, és 
nyitva találtam az ajtót. Mintha meg akarta volna könnyíteni a bejutást. És 
aztán így találtam az ablakot, nyitva. – Odasétált, és rámutatott, mintha 
Scarpetta nem látná. 

Scarpetta hívta a mentőket, miközben kirohantak a lakásból. Mondta a 
diszpécsernek, hogy elképzelhető, valaki kiugrott az ablakon, majd 
megadta a címet. A liftben Ed összefüggéstelenül beszélt arról, hogy 
átkutatta Lupano lakását, hogy megnézze, mi a helyzet, és talált egy papírt, 
de otthagyta, ahol volt, az ágyon, és csak kiabált Lupano után, és már 
éppen hívni akarta a rendőrséget, amikor Scarpetta felbukkant. 

Az előcsarnokban egy öreg, sétabotos hölgy haladt, a bot kopogott a 
márványon. Ed és Scarpetta elvágtatott mellette, ki az épületből. 
Átrohantak a sötéten, a sarokhoz, majd pontosan Lupano nyitott ablaka 
alatt megálltak. Fent a lakás fényárban úszott. Scarpetta elkezdte átkutatni 
a magas sövényt, ide-oda csapódtak az ágak, és megtalálta, amitől félt. A 
test meztelen volt, kicsavarodott, a végtagok és a nyak természetellenes 
szögben álltak, ahogy ott hevert a téglaépület tövében, vér csillant a 
sötétben. Scarpetta két ujját a nyaki verőérre helyezte, de nem érezte a 
szívverést. A hátára fektette a testet, és elkezdte a mesterséges 
lélegeztetést. Amikor felnézett, letörölte a vért az arcáról, a szájáról. A 
távolból szirénaszó hallatszott, kék-piros lámpa villogott az East Bayen, 
egy háztömbnyire. Scarpetta felállt, és visszanyomakodott a sövényen. 



– Jöjjön ide! – szólt Ednek. – Nézze meg, és mondja meg, hogy tényleg 
ő-e az. 

– Ő már...? 
– Csak nézze meg! 
Ed is átnyomakodott a sövényen, aztán visszatántorodott. 
– Édes istenem! Jaj, nem! Ó, istenem! – nyögte. 
– Ő az? – kérdezte Scarpetta, és Ed bólintott. A tudata mélyén Scarpetta 

elkezdett aggódni, hogy védekezés nélkül szájtól szájba lélegeztetést adott 
valakinek. – Hol volt, közvetlenül az előtt, hogy Lupano a Porsche miatt 
hívta? 

– Az asztalomnál ültem. – Ed megvolt rémülve, a szeme ide-oda 
rebbent. Izzadt, állandóan megnyalta a szája szélét, és köszörülte a torkát. 

– Bejött valaki az épületbe akkoriban, vagy nem sokkal azelőtt, hogy 
Lupano hívta magát? 

A mentő és a rendőrautók hangos szirénázással álltak meg az úton, a 
piros-kék fény Ed arcán villogott. 

– Nem – felelte Ed. Néhány bérlőn kívül nem látott senkit. 
Ajtók csapódtak, rádiók recsegtek, dízelmotorok morajlottak. A 

rendőrség és a mentősök kiszálltak a kocsijukból. 
– A tárcája ott hever az asztalon. Talán éppen elővette, amikor a hívás 

jött? Igen? – kérdezte Scarpetta. Aztán odafordult az egyik nyomozóhoz. – 
Erre jöjjenek! – A sövény felé mutatott. – Onnan jött. – A kivilágított 
ablakra intett a felső emeleten. 

– Maga az új orvosszakértő – jegyezte meg a nyomozó, de nem volt 
benne teljesen biztos. 

– Igen. 
– Kimondta a halál beálltát? 
– Az a halottkém dolga. 
A nyomozó elindult a bokrok felé, és megerősítette, hogy a férfi – 

Lupano – halottnak tűnik. 
– Szükségem van a vallomására, úgyhogy kérem, ne menjen sehova – 

szólt még vissza Scarpettának. A sövény ágai imbolyogtak és súrlódtak, 
ahogy átnyomakodott közöttük. 

– Nem értem, mi ez az egész a tárcámmal – mondta Ed. 
Scarpetta oldalt lépett, hogy a mentősök elhaladhassanak a hordággyal 

és a felszereléssel. Az épület túlsó vége felé vették az irányt, hogy úgy 
jussanak a sövény mögé, hogy ne kelljen nekik is átnyomakodniuk. 

– A tárcája az asztalon hever. És tárva-nyitva van az ajtó. Ezt így 
szokta? – kérdezte Scarpetta. 



– Nem beszélhetnénk ezt meg odabent? 
– Legyünk túl a vallomásunkon, beszéljünk azzal a nyomozóval! – 

felelte Scarpetta. – Aztán beszélhetünk odabent. 
Észrevette, hogy valaki feléjük tart a járdán. Egy nő otthonkában. 

Nagyon ismerősnek tűnt, aztán Scarpetta rájött, hogy Rose az. Sietve 
elélépett. 

– Ne menj oda! – mondta. 
– Mintha nem láttam volna még ilyet. – Rose felnézett a kivilágított, 

nyitott ablakra. – Ott lakott, ugye? 
– Ki? 
– Mit vártál azok után, ami történt? – kérdezte köhögve, majd vett egy 

mély lélegzetet. – Mi maradt neki? 
– A nagy kérdés az időzítés. 
– Lehet, hogy Lydia Webster miatt van. Más sincs a hírekben. 

Mindketten jól tudjuk, hogy halott – mondta Rose. 
Scarpetta csak hallgatta, és azon gondolkodott, milyen nyilvánvaló a 

dolog. Miért feltételezte Rose, hogy Lupanóra hatással volt, ami Lydia 
Websterrel történt? Honnan tudhatta Rose, hogy a férfi halott? 

– Eléggé el volt telve magától, amikor először találkoztunk – mondta 
Rose, és elindult az ablak alatti sötét sövény felé. 

– Nem is tudtam, hogy találkoztál vele. 
– Csak egyszer. Nem tudtam, ki ő, amíg Ed el nem ejtett egy 

megjegyzést. Lupano éppen Eddel beszélt az irodában, amikor megláttam. 
Ez már jó régen történt. Elég faragatlannak tűnt. Azt hittem, valami 
szerelő, fogalmam sem volt, hogy Drew Martin edzője. 

Scarpetta végignézett a sötét járdán, és látta, hogy Ed a nyomozóval 
beszélget. A mentősök éppen tették be a hordágyat a mentőautóba, közben 
villogtak a szirénák, és a rendőrök zseblámpákkal fésülték át a környéket. 

– Egy Drew Martin egyszer adódik az életben. Mi marad így neki? – 
mondta Rose. – Valószínűleg semmi. Az emberek meghalnak, ha semmi 
nem marad számukra. Nem hibáztatom. 

– Gyere! Nem kellene idekint lenned ebben a nyirkos hidegben. 
Bekísérlek – ajánlotta Scarpetta. 

Éppen megkerülték az épületet, amikor Henry Hollingsot látták lejönni 
a bejárati lépcsőn. Nem nézett feléjük, gyorsan lépdelt, céltudatosan. 
Scarpetta figyelte, ahogy beleolvad a sötétbe, az East Bay, a tenger felé. 

– Ideért a rendőrség előtt? – csodálkozott Scarpetta. 
– Csak öt percre lakik innen – mondta Rose. – Van egy szép háza a 

Batteryn. 



Scarpetta arrafelé bámult, amerre Hollings indult. A kikötő horizontján 
két kivilágított hajó olyan volt, mintha sárga legojátékok volnának. 

Lassan kitisztult az idő. Néhány csillag is látszott. Scarpetta nem 
említette meg Rose-nak, hogy a Charleston megyei halottkém éppen most 
sétált el egy holttest mellett, és még csak arra sem vette a fáradságot, hogy 
megnézze. Nem nyilvánította halottnak. Nem tett semmit. Az épületben 
beszálltak a liftbe Rose-zal, aki nem igazán tudta leplezni, hogy nem 
nagyon örül Scarpettának. 

– Jól vagyok – mondta Rose, és nem engedte becsukni az ajtót, hogy ne 
induljanak el. – Visszafekszem az ágyba. Biztos vagyok benne, hogy ezek 
az emberek szeretnének beszélni veled. 

– Nem az én ügyem. 
– Akkor is beszélni akarnak majd veled. 
– Majd ha tudom, hogy biztonságban hazaértél. 
– Mivel te itt vagy, gondolom, azt hitte, majd te elrendezed a dolgot – 

közölte Rose, miután becsukódtak az ajtók, és Scarpetta megnyomta a 
gombot. 

– Úgy érted, a halottkém? – Bár Scarpetta nem említette a férfit, és nem 
is tett megjegyzést arra, hogy érthetetlen módon elment anélkül, hogy 
elvégezte volna a munkáját. 

Rose túlságosan ki volt fulladva ahhoz, hogy beszélgessen, miközben a 
folyosón haladtak a lakása felé. Megállt az ajtó előtt, és megveregette 
Scarpetta karját. 

– Nyisd ki az ajtót, és már megyek is! – mondta Scarpetta. 
Rose előszedte a kulcsot. Nem akarta kinyitni, amíg Scarpetta ott állt. 
– Indulás befelé! – mondta Scarpetta. 
Rose nem mozdult. De minél jobban habozott, Scarpetta annál 

makacsabb lett. Végül elvette Rose-tól a kulcsot, és kinyitotta az ajtót. Két 
szék volt a kikötőre néző ablakhoz húzva, és közöttük, egy asztalon két 
borospohár és egy tál mogyoró. 

– Az, akit vendégül láttál – kezdte Scarpetta, és közben belépett –, 
Henry Hollings volt. – Becsukta az ajtót, és mélyen Rose szemébe nézett. – 
Azért sietett el. A rendőrség hívta Lupano miatt, elmondta neked, aztán 
elsietett, hogy visszajöhessen anélkül, hogy bárki tudná, hogy itt volt. – 
Odalépett az ablakhoz, mintha megláthatná Hollingsot az utcán. Lenézett. 
Rose lakása nem messze volt Lupanóétól. 

– Közéleti személyiség, és óvatosnak kell lennie – mondta Rose, és leült 
a kanapéra. Fáradt volt és sápadt. – Nincs viszonyunk. Meghalt a felesége. 



– Ezért settenkedik? – Scarpetta is leült Rose mellé. – Sajnálom. Nem 
kellett volna. 

– Engem akar megóvni. – Rose nagyot sóhajtott.  
– Mitől? 
– Ha kiderülne, hogy a halottkém a te titkárnődet látogatja, valaki még 

elkezdene fantáziálgatni. Biztosan felkapná a média. 
– Értem. 
– Nem, nem érted – felelte Rose. 
– Ami téged boldoggá tesz, az engem is. 
– Amíg meg nem látogattad, feltételezte, hogy gyűlölöd. Az a látogatás 

nem tett jót – mondta Rose. 
– Akkor az én hibám, hogy nem adtam neki lehetőséget – közölte 

Scarpetta. 
– Én nem bizonygathattam az ellenkezőjét, hogy is tehettem volna? Te a 

legrosszabbat feltételezted róla, ahogy ő is ezt tette veled kapcsolatban. – 
Rose alig kapott levegőt, és egyre rosszabb volt a helyzet. A rák Scarpetta 
szeme láttára falta fel. 

– Mostantól más lesz – mondta Rose-nak. 
– Olyan boldog volt, hogy meglátogattad – mondta Rose, és köhögve 

egy zsebkendőért nyúlt. – Ezért volt itt ma este. Hogy elmesélje. Semmi 
másról nem beszélt. Kedvel téged. Szeretné, ha együtt tudnátok dolgozni. 
Nem egymás ellen. – Tovább köhögött, a zsebkendő tele lett vérpettyekkel. 

– Tudja? 
– Persze. Már az elejétől fogva. – Fájdalmas kifejezés ült ki Rose 

arcára. – Abban a kis borkereskedésben találkoztunk az East Bay-en. Már 
az első pillanattól fogva vonzódtunk egymáshoz. Amikor találkoztunk. 
Elkezdtünk arról beszélgetni, melyik a jobb, a burgundi vagy a bordói. 
Mintha tudnám. Aztán hirtelen azt javasolta, hogy próbáljuk ki. Nem tudta, 
hol dolgozom, így történt. Csak később tudta meg, hogy neked dolgozom. 

– Nem érdekes, hogy mit tudott. Nem érdekel. 
– Szeret engem. Mondtam neki, hogy ne tegye. Azt mondja, ha az 

ember szeret valakit, akkor azon nem tud változtatni. És ki tudja, meddig 
élünk. Henry így nézi az életet. 

– Akkor a barátja vagyok – mondta Scarpetta. 
Otthagyta Rose-t, és elment, hogy megkeresse Hollingsot, aki éppen a 

nyomozóval beszélgetett a sövény közelében, ahol a holttestet megtalálták. 
A mentő és a tűzoltók már elmentek, egy kocsi sem parkolt a közelben, 

kivéve egy jelöletlen kocsit és egy dzsipet. 



– Azt hittem, ránk hagyja – mondta a nyomozó Scarpettának, amikor 
közelebb ért hozzájuk. 

– Csak megnéztem, hogy Rose visszaért-e a lakásába – mondta 
Hollingsnak. 

– Hadd avassam be – mondta Hollings. – A holttest úton van a Dél-
karolinai Orvosi Egyetemre, és reggel meglesz a boncolás. Örömmel látjuk 
ott, és ha bármilyen módon szeretne részt venni benne, szívesen fogadjuk a 
közreműködését. De ha nem akar, az sem baj. 

– Eddig még semmi nem utal arra, hogy nem öngyilkosság – mondta a 
nyomozó. – Csak az zavar, hogy meztelen volt. Ha úgy ugrott, akkor miért 
vette le a ruháit? 

– Lehet, hogy a toxikológia megadja rá a választ – mondta Scarpetta. – 
A portás azt állítja, hogy Lupano részegnek tűnt, amikor nem sokkal a 
halála előtt felhívta. Azt hiszem, mindannyian eléggé tapasztaltak vagyunk 
ahhoz, hogy tudjuk, amikor az emberek úgy döntenek, hogy öngyilkosok 
lesznek, nagyon sok ésszerűtlen dolgot tesznek, sőt gyakran gyanús 
dolgokat is. Bent nem találták meg a ruhát, amit levehetett? 

– Most is fenn van néhány kolléga. Ruhák hevernek az ágyán. Farmer, 
ingek. Semmi szokatlan nincs bennük. Semmi jele annak, hogy bárki más 
ott lett volna vele akkor, amikor az ablakhoz ment. 

– Mondott Ed valamit arról, hogy egy idegen lépett volna az épületbe 
ma este? – kérdezte Scarpettát Hollings. – Vagy valaki, aki Lupanóhoz 
jött? Én mondom magának, Ed nagyon tud makacskodni, ha arról van szó, 
hogy valakit be kell engedni. 

– Erről még nem beszéltem vele – felelte Scarpetta. – Csak azt 
kérdeztem meg tőle, hogy miért hagyta elöl a tárcáját, szem előtt, az 
asztalon. Azt felelte, hogy ott volt az asztalon, amikor jött Lupanótól a 
hívás, és ő felrohant. 

– Egy pizzát rendelt – mondta a nyomozó. – Legalábbis ezt mondta 
nekem, meg hogy éppen kivett egy százdollárost belőle, amikor Lupano 
hívta. Ed rendelt egy pizzát. A Mamma Miából. De Ed nem volt sehol, és a 
futár elment. De valami nem stimmel azzal a százdolláros bankjeggyel. Mit 
képzelt, hogy a futár majd tud visszaadni? 

– Talán meg kellene tőle kérdezni, hogy ki telefonált először. 
– Nem rossz ötlet – mondta Hollings. – Lupano ismert volt feltűnő 

életviteléről, hogy elég költséges ízlése volt, és hogy mindig sok 
készpénzzel járkált. Ha Ed műszakja alatt érkezett vissza az épületbe, ő 
tudta, hogy Lupano itthon van. Megrendelte a pizzát, és rájött, hogy csak 
három dollárja van, meg egy százdollárosa. 



Scarpetta nem akarta elmondani nekik, hogy Lucynek tegnap sikerült 
beülnie Lupano kocsijába, és megnéznie a GPS-t. 

– Talán az történt, hogy Ed felhívta Lupanót, nem tudja-e felváltani a 
százast. Ekkorra Lupano már részeg volt, lehet, hogy drogozott is, teljesen 
irracionálisan viselkedett. Ed elkezdett aggódni, és felment. 

– Vagy az is lehet, azért ment fel, hogy felváltsa a pénzt – jegyezte meg 
Hollings. 

– Azt hiszi, hogy Ed telefonált először. 
A nyomozó odébb lépett, és azt mondta: 
– Megyek, és megkérdezem. 
– Van egy olyan érzésem, hogy kettőnknek lenne mit tisztáznunk – 

mondta Hollings Scarpettának. 
Az az égre pillantott, és a repülésre gondolt. 
– Mi lenne, ha keresnénk valami félreesőbb helyet, hogy 

beszélgethessünk? – javasolta a férfi. 
Az utca túloldalán volt a White Point Garden, a több hektáros terület, 

ahol örökzöld tölgyek, polgárháborús emlékművek, a Sumter erőd felé 
fordított ágyúk álltak. Scarpetta és Hollings leültek az egyik padra. 

– Tudok Rose-ról – mondta Scarpetta. 
– Sejtettem, hogy tudhat róla. 
– Amíg vigyáz rá, addig rendben van. 
– Azt maga nagyon jól csinálja, nemrégen kóstoltam a pörköltjét. 
– Mielőtt elment, aztán újra visszajött, hogy senki ne is sejtse, hogy bent 

volt az épületben. 
– Tehát nem bánja – mondta a férfi, mintha fontos volna neki Scarpetta 

beleegyezése. 
– Amíg jó lesz hozzá. Mert ha nem, akkor teszek róla... 
– Elhiszem. 
– Kérdeznem kell valamit Lupanóval kapcsolatban – mondta Scarpetta. 

– Nem vette fel vele a kapcsolatot, miután én eljöttem a ravatalozóból? 
– Megkérdezhetem, hogy miért érdekli? 
– Mert maga és én beszéltünk róla. Megkérdeztem magától, nem tudja-

e, miért vett részt Holly Webster temetésén. Szerintem sejti, hogy mire 
gondoltam. 

– Én is megkérdeztem tőle. 
– Tényleg? 
– Igen. 
– Benne volt a híradóban, hogy Lydia Webster eltűnt, és hogy 

valószínűleg halott – mondta Scarpetta. 



– Ismerte a nőt. Nagyon jól. Sokáig beszélgettünk. Lupano nagyon 
odavolt. 

– Lydia miatt tartotta fenn ezt a lakást? 
– Kay... ugye nem bánja, ha így szólítom, nagyon is tudtam, hogy 

Gianni eljött Holly temetésére tavaly nyáron. De nem árulhattam el. Akkor 
hitelemet vesztettem volna. 

– Annyira belefáradtam már abba, hogy az emberek meg akarják tartani 
a másik bizalmát! 

– Nem próbáltam akadályt gördíteni maga elé. Ha magától rájött, 
hogy... 

– Ebből is elegem van. Hogy magamtól rájöjjek dolgokra. 
– Ha magától rájött, hogy Gianni ott volt Holly temetésén, az éppen elég 

volt. Lehetővé tettem, hogy belenézhessen a vendégkönyvekbe. Megértem, 
hogy csalódott. De maga is ezt tette volna a helyemben. Ön sem árulta 
volna el senki magába vetett bizalmát, ugye? 

– Az attól függ. Még nem döntöttem. 
Hollings felnézett az épület kivilágított ablakaira. 
– Most azon aggódhatok, nem vagyok-e valahogy felelős az egészért. 
– Miféle bizalomról beszélt? – kérdezte Scarpetta. – Már mióta 

fecsegünk róla, és úgy tűnik, mégis van egy titka. 
– Hogy Gianni találkozott Lydiával néhány évvel ezelőtt, amikor a 

Family Circle Cup teniszbajnokságot Hilton Headen tartották. Viszonyuk 
volt, elég hosszan tartó, ezért tartotta meg itt a lakást. Aztán azon a júliusi 
napon jött a büntetés. Ő és Lydia a hálószobában voltak, a többit 
kitalálhatja. Senki nem figyelt Hollyra, és a kislány megfulladt. 
Szakítottak. Lydiát elhagyta a férje. Teljesen szétesett. 

– Aztán Lupano elkezdett Drew-val járni? 
– Isten tudja, Lupanónak hány nővel volt kapcsolata, Kay. 
– Miért tartotta meg továbbra is ezt a lakást? Ha már a Lydiával való 

afférja véget ért. 
– Talán azért, hogy legyen egy titkos hely, ahol Drew-val lehet. Az 

edzés volt a fedősztori. Lehet, hogy a növényzet, az időjárás, a 
kovácsoltvas díszek, az öreg stukkódísz Olaszországra emlékeztette. 
Továbbra is Lydia barátja maradt, legalábbis úgy gondolta. Néha elment 
meglátogatni. 

– Mikor volt az utolsó alkalom? Nem mondta? 
– Hetekkel ezelőtt. Elhagyta Charlestont, miután Drew megnyerte itt a 

versenyt, aztán visszajött. 



– Lehet, hogy nem nagyon tudom összerakni a dolgokat – mondta 
Scarpetta, de megszólalt a telefonja. – Miért jött vissza? Miért nem ment 
Drew-val együtt Rómába? Vagy elment vele? Nemsokára következett az 
Italian Open, aztán Wimbledon. Soha nem értettem, miért döntött hirtelen 
úgy, hogy elmegy a barátaival, ahelyett, hogy edzett volna arra, ami a 
pályafutásának legkiemelkedőbb győzelme lehetett volna. Elmegy 
Rómába. Nem edz az Italian Openre, hanem bulizik. Nem értem. 

Scarpetta nem vette fel a telefont. Még azt sem nézte meg, hogy ki az. 
– Gianni azt mondta nekem, hogy elment New Yorkba, közvetlenül 

azután, hogy Drew megnyerte itt a versenyt. Alig egy hónappal ezelőtt. 
Nem nagyon hihető. 

Scarpetta telefonja elhallgatott. 
– Gianni nem ment Drew-val, mert a lány kirúgta. 
– Kirúgta? – kérdezte Scarpetta. – Lehetett erről tudni? 
– Nem. 
– Miért rúgta ki? – Újra megszólalt a telefonja. 
– Mert dr. Self azt mondta neki – felelte Hollings. – Ezért ment el New 

Yorkba is. Hogy felelősségre vonja a lányt. Hogy megpróbálja rávenni, 
gondolja meg magát. 

– Jobb, ha megnézem, ki az – mondta Scarpetta. 
– Jobb lenne, ha benéznél a repülőtérre menet – mondta Lucy a 

telefonban. 
– Nem nagyon esik útba. 
– Egy óra, talán másfél, és akkor indulhatunk. Akkorra az idő is 

kitisztul. Muszáj benézned a laborba. – Lucy elmondta Scarpettának, hogy 
hol találkozzanak, aztán hozzátette: – Nem akarom a telefonban 
elmondani. 

Scarpetta azt felelte, hogy ott lesz, aztán odafordult Henry Hollingshoz. 
– Feltételezem, Drew nem gondolta meg magát. 
– Nem is volt hajlandó szóba állni vele. 
– És dr. Self? 
– Gianni beszélt vele. A nő lakásán. Figyeljen, ő mondta nekem. 

Mondta neki, hogy rosszat tesz Drew-nak, rossz hatással van rá, és 
továbbra is azt fogja tanácsolni a lánynak, hogy tartsa magát távol tőle. 
Gianni rettenetesen mérges volt, amikor ezt az egészet mesélte, és utólag 
már látom, hogy gondolhattam volna, mi fog történni, azonnal idejöhettem 
volna, leülhettem volna vele. Tehettem volna valamit. 

– Mi történt még dr. Selffel? – kérdezte Scarpetta. – Drew elment New 
Yorkba, aztán másnap továbbment Rómába. Alig huszonnégy órával 



később a lány eltűnt, aztán meggyilkolva találták, valószínűleg ugyanaz az 
ember ölte meg, aki Lydiát is. Most pedig indulnom kell a repülőtérre. 
Szívesen venném, ha velem tartana. Ha szerencsénk van, akkor amúgy is 
szükségünk lesz magára. 

– A repülőtérre? – A férfi felállt a padról. – Most azonnal? 
– Nem akarom, hogy akárcsak egy napot is elvesztegessünk. A teste 

minden egyes órával egyre rosszabb állapotban lesz. 
Elindultak. 
– Most? Magával kellene tartanom az éjszaka kellős közepén, de 

fogalmam sincs, miről beszél! – jelentette ki megzavarodva Hollings. 
– Hőtérképről – felelte Scarpetta. – Infravörösről. Bármelyik változat 

sokkal jobban látszik a sötétben, és a kukacok megemelhetik a bomló test 
hőjét, legalább húsz fokkal. Már két napja történt, mert teljesen biztos 
vagyok benne, hogy amikor a férfi elhagyta a házat, ő már nem élt. Ezt 
nem csak arra alapozva mondom, amit találtunk. Mi történt még dr. 
Selfnél? Mondott magának Lupano még valamit? 

Majdnem a kocsinál voltak. 
– Gianni azt mondta, hogy nagyon megsértették. Az a nő nagyon 

megalázó dolgokat mondott róla, és nem volt hajlandó elárulni neki, hol 
találja meg Drew-t. Miután elment, később újra felhívta dr. Selfet. Ez lett 
volna Gianni pályafutásának legnagyszerűbb pillanata, és dr. Self teljesen 
tönkretette, aztán rámérte a végső csapást. Megmondta neki, hogy Drew 
vele marad, hogy ott van a lakásban, egész végig ott volt, miközben ő 
könyörgött dr. Selfnek, hogy csinálja vissza, amit tett. Én nem megyek 
magával. Nincs rám igazából szüksége, és... nos, meg akarom nézni Rose-
t. 

Scarpetta kinyitotta a kocsit, és az időzítésen gondolkodott. Drew dr. 
Self lakásában töltötte az éjszakát, és másnap elrepült Rómába. Az azt 
követő napon, tizenhetedikén eltűnt. Tizennyolcadikán megtalálták a 
holttestét. Huszonhetedikén Benton és Scarpetta Rómában voltak, hogy a 
gyilkosság ügyében nyomozzanak. Még ugyanezen a napon dr. Selfet 
felvették a McLeanbe, dr. Maroni pedig meghamisított egy fájlt, úgy tett, 
mintha azok a jegyzetei volnának, amiket akkor írt, amikor a Homokember 
nála volt betegként – amiről Benton is valami miatt úgy hiszi, hogy 
biztosan hazugság. 

Scarpetta becsusszant a kormány mögé. Hollings úriember, és nem fog 
addig elindulni, amíg ő be nem indítja a motort, és be nem csukja az ajtót. 

– Amikor Lupano dr. Self lakásában volt, volt még ott valaki? 
– Drew. 



– Úgy értem, valaki más, akiről Lupano tudott? 
Hollings egy darabig gondolkodott, aztán így szólt: 
– Azt mondta, hogy ott evett. Ebédidő volt. És mintha tett volna valami 

megjegyzést dr. Self szakácsáról. 



Huszonegyedik fejezet 
 
 
A törvényszéki laboratórium 
 
 
A főépület vörös téglából és betonból emelt épület volt, hatalmas 
ablakokkal, amelyeken UV-szűrő volt, és tükörüvegből készültek, amitől 
visszatükröződött bennük a külvilág, a bent történő dolgok pedig rejtve 
maradtak a kíváncsi tekintetek és a nap káros sugarai előtt. Volt egy kisebb 
épület, amit még nem fejeztek be. A környéken mocsár terült el. Scarpetta 
a kocsijában ült, és figyelte, ahogy a hatalmas ajtó felgördült, és azt 
kívánta, bárcsak ne járna ilyen nagy zajjal! Még jobban ront a hullaház 
megítélésén, ha az ajtó úgy nyikorog és csikorog, mintha valaki a láncait 
rázná. 

A benti helyiségek erős fényárban úsztak, és minden a fehér és a szürke 
árnyalataira volt festve. Néhány labor, ami mellett Scarpetta elment, még 
üres volt, miközben akadtak olyanok is, amelyeket már teljesen 
felszereltek. A pultokon egyelőre még rend volt. A munkapadok tiszták 
voltak. Scarpetta már nagyon várta azt az időt, amikor olyan érzés lesz, 
mintha ez itt valakinek az otthona volna. Persze már véget ért a munkaidő, 
de korábban is legfeljebb húsz ember dolgozott itt, és azoknak legalább a 
fele úgy jött el Lucyvel a korábbi, floridai laborból. Végül az övé lesz az 
ország legjobb magán orvosszakértői laboratóriuma, és Scarpetta rájött 
arra, hogy mitől érez inkább bizonytalanságot, mint örömet. Lucy nagyon 
sikeres volt, de az életét szomorúság árnyékolta be, és Scarpettáét is. 
Egyikük sem tudta jól alakítani a személyes kapcsolatait, és Scarpetta 
egészen mostanáig nem volt hajlandó beismerni, hogy ebben teljesen 
megegyeznek. 

Benton kedvessége ellenére az egész beszélgetésük csak azt juttatta 
Scarpetta eszébe, hogy milyen nagy szüksége van rá. Amit a férfi mondott, 
az szívszorítóan igaz volt. Az elmúlt ötven évben csak szaladt, olyan 
keveset tudott felmutatni azon a különleges képességén kívül, hogy jól 
tudta kezelni az éppen aktuális problémából fakadó fájdalmat és stresszt. 
Sokkal egyszerűbb volt csak végezni a munkáját és élni az életét, a hosszú, 
szorgos munkával teli órákat, és a hosszan tartó, üres semmit. Igazából, ha 
őszinte magával, amikor Benton a gyűrűt adta neki, akkor sem érezte azt, 



hogy boldog volna vagy biztonságban lenne. Ez az egész jól szimbolizálta 
azt, amitől annyira rettegett, hogy bármit is ad a másik, egyszer esetleg 
visszaveszi, vagy rájön, hogy nem is igazán akarta. 

Nem is csoda, hogy Marino végül is azt tette, amit tett. Részeg volt, 
dolgoztak benne a hormonok, és valószínűleg Shandy és dr. Self 
nagymértékben hozzájárultak az egészhez. De ha Scarpetta jobban figyelt 
volna rá mostanában, akkor valószínűleg megmenthette volna önmagától, 
megakadályozhatta volna az erőszakosságot, aminek ő is egy kicsit az oka 
volt. Ő is megsértette Marinót, mert nem volt vele őszinte, nem volt 
szavahihető barátja. Nem mondta el neki, egészen addig, amíg Marino túl 
messzire nem ment, már vagy húsz évvel ezelőtt el kellett volna mondania 
neki. 

„Nem vagyok beléd szerelmes, soha nem is leszek, Marino. Nem vagy az 
esetem. Ez nem jelenti azt, hogy jobb lennék nálad, Marino. Csak azt 
jelenti, hogy nem vagyok beléd szerelmes.” 

Leírta, amit mondania kellett volna, és ostorozta magát, amiért nem 
tette. Lehet, hogy a férfi otthagyja. El fogja veszíteni, nem lesz mindig 
mellette. Sajnálta, még ha néha idegesítő is volt. Pontosan azt erőszakolta 
rá Marinóra, amit eddig olyan jól el tudott kerülni: a személyes 
visszautasítást, a veszteséget, amiben most mindkettejüknek része van. 

A második emeleten kinyílt a lift ajtaja, és Scarpetta végigment egy üres 
folyosón, ahonnan laborok egész sora nyílt, mindegyikbe fémajtó és 
zsilipkamra vezetett. Az egyik külső szobában fehér, eldobható köntöst 
húzott, hajhálót és sapkát, cipővédőt, kesztyűt és maszkot. Átment egy 
újabb zárt részen, ahol ultraviola sugarakkal fertőtlenítette magát, onnan 
pedig belépett a teljesen automatizált laborba, ahol a DNS-kivonatokat 
nyerik és replikálják, és ahová ismeretlen okból Lucy a találkát szervezte. 
Ő is ott volt, szintén fehérbe volt bugyolálva tetőtől talpig. Egy felgőzölő 
berendezés mellett állt, és egy tudóssal beszélgetett, aki szintén védőruhát 
viselt, ezért az első pillanatban Scarpetta nem ismerte fel. 

– Kay néni? – szólt Lucy. – Biztosan emlékszel Aaronra. A helyettes 
főnökre. 

A műanyag védőmaszk mögötti arc elmosolyodott, és hirtelen nagyon 
ismerős lett. Mindhárman leültek. 

– Tudom, hogy maga törvényszéki szakértő – mondta Scarpetta. – De 
azt nem tudtam, hogy új beosztásba került. – Scarpetta megkérdezte, mi 
lett a régi főnökkel. 

– Felmondott. Amiatt, amit dr. Self feltett az internetre – felelte Lucy, és 
düh sugárzott a szeméből. 



– Felmondott? – kérdezte meglepetten Scarpetta. – Csak úgy? 
– Azt hiszi, meg fogok halni, és elmenekült, hogy keressen egy másik 

állást. Mindegy, amúgy is egy hülye volt, már javasolták, hogy szabaduljak 
meg tőle. Kicsit ironikus a dolog. Az a szemét kurva tett nekem egy 
szívességet. De nem azért jöttünk össze, hogy erről beszéljünk. Megvannak 
az eredmények. 

– Vér, nyál, hámsejtek – mondta Aaron. – Lydia Webster fogkeféjével 
és a fürdőszoba padlóján talált vérrel kezdjük. Volt egy jó ötletünk a DNS-
ével kapcsolatosan, főleg, mert fontos volt, hogy kizárhassuk őt. Vagy 
végre azonosítani tudjuk. – Mintha kétség sem férhetne hozzá, hogy halott. 
– Aztán megvizsgáltuk a bőrsejteket, a homokot és a mosókonyhából 
származó törött ablaküvegen talált ragasztót, a riasztó paneljét meg a 
piszkos pólót a szennyestartóból. Mindegyiken volt DNS, ami nem 
meglepő. De nemcsak Lydia Websteré, valaki másé is. 

– Na és mi a helyzet Madelisa Dooley rövidnadrágjával? A rajta lévő 
vérrel? 

– Ugyanannak a DNS-ét találtuk rajta, akié az előbb említett három 
minta is volt – mondta Aaron. 

– Úgy hisszük, a gyilkosé – mondta Lucy. – Vagy azé, aki betört a 
házba. 

– Úgy vélem, óvatosan kellene ezzel bánnunk – mondta Scarpetta. – 
Mások is voltak a házban, többek között a férj is. 

– A DNS nem az övé, és azonnal el is mondom, miért nem – felelte 
Lucy. 

– Az ön ötletét próbáltuk ki. Nem egyszerűen lefuttattuk a CODIS-ban, 
és próbáltuk úgy azonosítani, hogy azt a DNS-lenyomat technológiát 
használtuk, amiről maga és Lucy beszéltek, hanem olyasféle elemzést is 
elvégeztünk, ami a valószínűsíthető apasági és rokonsági egyezéseket 
mutatja ki. 

– Az első kérdés – folytatta Lucy –, miért hagyott volna a volt férj 
vérnyomokat Madelisa Dooley rövidnadrágján? 

– Oké – adta be a derekát Scarpetta. – Ez jó kiindulópont. De ha a vér a 
Homokemberé... az egyszerűség kedvéért így fogom hívni, akkor 
valószínűleg megsérülhetett valahogy. 

– Lehet, hogy tudjuk, hogyan – felelte Lucy. – Már kezd 
körvonalazódni, hogy ki is lehet. 

Aaron a kezébe vette az aktát. Kivette a vizsgálati jegyzőkönyvet, és 
átnyújtotta Scarpettának. 



– Az azonosítatlan kisfiú és a Homokember – mondta Aaron. – Tudva, 
hogy minden szülő genetikai állományának körülbelül a felét örökíti át az 
utódjának, arra lehet számítani, hogy a szülő és gyermeke mintájából 
következtetni lehet a rokonságra. A Homokember meg az azonosítatlan 
kisfiú esetében pedig nagyon közeli rokonsági kapcsolat valószínűsíthető. 

Scarpetta a teszteredményeket nézte. 
– Én ugyanezt fogom mondani, ha meglesz az ujjlenyomat– azonosítás 

– mondta. – Biztosan nem tévedtetek? Nem szennyeződött például a 
minta? 

– Nem vétünk hibákat. Ilyeneket nem – felelte Lucy. – Csak egyszer 
fordul elő, és nekünk annyi. 

– A kisfiú a Homokember fia? – kérdezte Scarpetta, csak hogy biztos 
legyen benne. 

– Kell még egy kis kutatás és ellenőrzés, de azt gyanítjuk – felelte 
Aaron. – De ahogy már mondtam, mindenképpen közeli rokonsági 
kapcsolatban állnak. 

– Említetted, hogy megsebesült – mondta Lucy. – Akkor az a 
Hlomokember vére a rövidnadrágon? Ugyanaz van a törött koronán, amit 
Lydia Webster kádjában találtál. 

– Lehet, hogy megharapta a férfit – mondta Scarpetta. 
– Nagy rá az esély – felelte Lucy. 
– Térjünk vissza a kisfiúra – jegyezte meg Scarpetta. – Ha ez azt jelenti, 

hogy a Homokember megölte a saját fiát, nem tudom, mit is gondoljak. 
Hosszú ideig bántalmazták. A gyerekre valaki más vigyázott, amíg a 
Homokember Irakban volt, meg Olaszországban, ha az ismereteink 
helyesek. 

– Nos, és mesélhetek a gyerek anyjáról – mondta Lucy. – Azzal 
kapcsolatosan is van egyezés, hacsak a Shandy Snook alsóneműjéről 
származó DNS nem valaki másé. Így már jobban érthető, miért akart 
annyira a hullaházba menni, és megnézni a gyereket, megtudni, hogy te 
mennyit tudsz. És megtudni, hogy Marino mennyit tudhat. 

– Elmondtad már a rendőrségnek? – kérdezte Scarpetta. – És 
megkérdezhetem, hogyan jutottál az alsóneműhöz? 

Aaron mosolygott. Scarpetta rájött, hogy a kérdés miért lehet kissé 
félreérthető. 

– Marinótól – felelte Lucy. – Az tuti, hogy nem az ő DNS-e. Marino 
DNS-ét megvizsgáltuk, hogy ki tudjuk zárni, csakúgy, mint a tiédet és az 
enyémet. A rendőrségnek többre lesz szüksége, hogy továbbléphessen, 



mint a Marino házának padlóján talált alsónemű. De még ha Shandy nem 
is verte halálra a saját fiát, akkor is tudnia kell, hogy ki tette. 

– Kíváncsi volnék, nem Marino tette-e – mondta Scarpetta. 
– Láttad a felvételt, amikor Shandyvel a hullaházban járt – mondta 

Lucy. – Nekem nagyon úgy tűnt, hogy fogalma sincs, ki tette. Különben is, 
nagyon sok rosszat el lehet róla mondani, de soha nem védene 
olyasvalakit, aki képes ezt tenni egy gyerekkel. 

Voltak más egyezések is. Minden a Homokemberre mutatott, és egy 
újabb, megdöbbentő dolgot fedett fel. A Drew Martin körme alatti 
kaparékban talált DNS szintén a Homokemberé, és valakié, aki közeli 
rokona volt. 

– Férfié – magyarázta Aaron. – Az olaszok vizsgálata szerint 
kilencvenkilenc százalékig europid. Lehet, hogy egy újabb fiú? Vagy a 
Homokember testvére? Vagy talán az apja? 

– Három DNS-minta egy családból? – Scarpetta teljesen 
megrökönyödött. 

– És egy újabb bűnügy – mondta Lucy. 
Aaron átnyújtott Scarpettának egy újabb vizsgálati jegyzőkönyvet, és 

így szólt: 
– Egyezést találtunk olyan biológiai mintával, amelyet egy eddig 

megoldatlan és a Drew Martin-üggyel vagy Lydia Websterrel 
összefüggésbe nem hozott eset során találtak. 

– Egy 2004-es megerőszakolási ügyről van szó – vette át a szót Lucy. – 
Úgy néz ki, hogy az a fickó, aki betört Lydia Webster házába, és 
valószínűleg megölte Drew Martint, megerőszakolt egy turistát 
Velencében három évvel ezelőtt. Az ottani bizonyítékokban talált DNS 
benne van az olasz adatbázisban, amit mi átnéztünk. Persze nincs egyező 
gyanúsított, mert nem vihetik be az ismert bűnözők adatbázisába. Más 
szóval nem tudjuk névhez kötni. Csak az ondóminta van. 

– Minden eszközzel védjük az erőszaktevők és a gyilkosok személyiségi 
jogait – jegyezte meg Aaron. 

– Elég vázlatos, amit tudunk – mondta Lucy. – Egy húszéves diáklány 
Velencében, aki nyári gyakorlaton volt, hogy tanulmányozza a 
művészeteket. Egyik este későn egy bárban volt, majd haza akart sétálni a 
Sóhajok hídjához közel eső szállodájába, de megtámadták. Eddig csak 
ennyit sikerült megtudnunk az ügyről. De mivel a carabinieriké volt, 
barátod, a százados bizonyára szolgálhat még információkkal. 

– Valószínűleg az volt a Homokember első erőszakos tette – mondta 
Scarpetta. – Legalábbis civilként. Feltéve, hogy igaz, hogy ez a pasas 



Irakban szolgált. Valaki, aki első alkalommal lép a bűn útjára, elég gyakran 
hagy maga után nyomokat, csak később válik ügyesebbé. Ez a fickó okos, 
és a módszerei egyre kifinomultabbakká váltak. Nagyon vigyáz, hogy ne 
hagyjon nyomot, rituális és sokkal erőszakosabb, és miután végzett, az 
áldozatai már nem tudnak beszelni. Szerencsére nem ötlött fel benne, hogy 
esetleg otthagyhatta a DNS-ét a sebészeti ragasztóban. Tud erről Benton? – 
kérdezte Scarpetta. 

– Igen. Azt is tudja, hogy gondunk adódott az aranyérméddel – felelte 
Lucy egyenesen. – A rajta és a láncon lévő DNS is a Homokemberé, tehát 
ott volt a házad mögött azon az éjszakán, amikor te és Bull megtaláltátok a 
fegyvert a sikátorban. Megkérdezhetném, hogy mit jelent ez Bull-lal 
kapcsolatban. Lehet, hogy a nyaklánc az övé volt. Már feltettem ezt a 
kérdést korábban is. De nincs meg Bull DNS-e, hogy megválaszolhassuk. 

– Azt hiszed, hogy ő a Homokember? – Scarpetta el sem hitte a 
hallottakat egy darabig. 

– Csak azt mondom, hogy nincs meg a DNS-e – felelte Lucy. 
– És a fegyver? A töltények? – kérdezte Scarpetta. 
– Egyiken sem a Homokember DNS-e van – felelte Lucy. – De nem 

szükségszerű, hogy ez jelentsen is valamit. A DNS-e egy nyakláncon az 
egy dolog. Ha viszont fegyveren van, az már más, mert lehet, hogy valaki 
mástól kapta a fegyvert. Talán tett róla, hogy a DNS-e vagy az 
ujjlenyomata rajta legyen, amiatt a történet miatt, amit kitalált... hogy az a 
szemétláda ejtette el, aki téged megfenyegetett. Mi pedig nem esküdhetünk 
meg rá, hogy az a fickó a házad közelében járt. Csak Bull szava a tanú rá, 
mert más nem látta. 

– Azt akarod ezzel mondani, hogy Bull, feltételezve, hogy ő a 
Homokember, amit nem hiszek, lehet, hogy szándékosan vesztette el a 
fegyvert? De nem akarta elveszteni a nyakláncot – mondta Scarpetta. – 
Ennek az egésznek két okból sincs semmi értelme. Miért szakadt el a 
nyaklánc? Másodszor, ha nem vette észre, hogy elszakadt és leesett, 
egészen addig, amíg meg nem találta, miért hívta fel rá a figyelmemet? 
Miért nem süllyesztette el csak úgy a zsebébe? Hozzátehetnék még egy 
harmadik, meglehetősen fura indokot is: lehetne egy olyan arany 
nyaklánca, ami nagyon hasonlít ahhoz az ezüstérméhez, amit Shandy adott 
Marinónak? 

– Nagyon jó lenne, ha meglenne Bull ujjlenyomata – mondta Aaron. – 
Az biztos, hogy szívesen levenném a mintát. Engem nagyon zavar, hogy 
Bull eltűnt. 



– Erről ennyit – mondta Lucy. – Azon ügyködünk, hogy klónozzuk, 
megpróbáljuk létrehozni egy másolatát egy Petri-csészében, hogy 
megtudjuk, ki is ő – mondta gúnyolódva. 

– Még emlékszem, hogy nem is olyan régen heteket, hónapokat vártunk 
egy DNS-re. 

Scarpetta szomorúan, fájdalmasan gondolt vissza azokra az időkre, 
amikor még rengeteg emberrel kegyetlenkedtek, és megölték őket, mert 
egy-egy erőszakos elkövetőt nem lehetett hamar azonosítani. 

– Repülési plafon kilencszáztizenöt méter, látótávolság öt kilométer – 
közölte Lucy Scarpettával. – Földi tájékozódási pontok szerint repülünk. 
Találkozunk a repülőtéren. 
 
 
Marino irodájában a tekegyőzelmeiért kapott díjai ott lógtak a koszos 
falon, és valahogy üresség érződött a levegőben. 

Benton becsukta az ajtót, és nem kapcsolta fel a villanyt. Leült Marino 
asztalához a sötétben, és első alkalommal jutott eszébe, hogy mindegy, mit 
mondott, soha nem vette Marinót komolyan, soha nem került 
különösebben közel hozzá. Ha őszinte magához, be kell hogy ismerje, 
mindig is úgy tekintett rá, mint Scarpetta munkatársára – tudatlan, 
vakbuzgó, durva zsarunak tartotta, aki nem illik a modern világba –, és 
emiatt, no meg egy csomó más miatt is, kellemetlen a társasága, és nincs is 
nagy segítségére senkinek. De Benton elviselte. Bizonyos dolgokban 
alulbecsülte, és nagyon is megértette más dolgokban, de azt, ami 
nyilvánvaló volt, nem ismerte fel. Ahogy ott ült Marino kopott 
íróasztalánál, és bámult kifelé az ablakon Charleston fényeire, azt kívánta, 
bárcsak sokkal több figyelmet fordított volna rá, mindenben! Amit tudnia 
kellett volna, az mindig is ott volt az orra előtt. 

Velencében majdnem hajnali négy óra volt. Nem csoda, hogy Paulo 
Maroni otthagyta a McLeant, most pedig Rómát. 

– Pronto – ezzel vette fel a telefont. 
– Aludtál? – kérdezte Benton. 
– Ha igazán érdekelne, akkor nem hívnál ilyenkor. Mi olyan sürgős, 

hogy ilyenkor hívsz? Van valami fejlemény az ügyben? 
– Nem feltétlenül pozitív fejlemények. 
– Mi van? – Dr. Maroni hangjába mintha vonakodás vegyült volna, 

vagy lehet, hogy beletörődés volt, amit Benton kihallott belőle. 
– A páciensed. 
– Már mindent elmondtam róla. 



– Csak azt mondtad el, amit akartál, Paulo. 
– Miben segíthetnék még? – mondta dr. Maroni. – Azonkívül, amit 

mondtam, olvastad a jegyzeteimet is. A barátod vagyok, és nem kérdeztem 
meg, hogyan jutottál hozzájuk. Például nem tettem szemrehányást 
Lucynek. 

– Talán inkább magadat kellene vádolnod. Azt hitted, nem jövök rá, 
hogy azt akartad, hozzáférjünk a páciensed aktájához? Fennhagytad a 
kórház hálózatán, megoszthatóan, ami azt jelenti, hogy bárki, aki tudja, hol 
van, hozzáférhet. Lucynek persze nem került semmi erőfeszítésébe. Nem 
véletlenül tetted. Túlságosan is agyafúrt vagy ahhoz, hogy ez véletlen 
legyen. 

– Tehát beismered, hogy Lucy jogtalanul megnézte a magánjellegű 
elektromos fájljaimat. 

– Tudtad, hogy meg akarjuk nézni a páciensedről szóló jegyzeteket. 
Tehát szépen elrendezted az egészet, mielőtt elmentél volna Rómába. 
Kicsit korábban, mint ahogy tervezted, ha már itt tartunk. Nem sokkal 
azután, hogy megtudtad, dr. Self nemsokára a McLean betege lesz. Te 
engedélyezted. Nem vették volna fel a Pavilonba, ha te nem engedélyezed. 

– Az a nő mániákus. 
– Az a nő számító. Tudja már?  
– Mit? 
– Ne tettesd magad! 
– Nagyon érdekes, hogy ilyet feltételezel rólam – közölte dr. Maroni. 
– Beszéltem dr. Self anyjával. 
– Most is olyan kellemetlen nőszemély? 
– Azt hiszem, nem változott – felelte Benton. 
– Az olyan emberek, mint ő nemigen változnak. Néha kiégnek, ahogy 

öregszenek. Az ő esetében valószínűleg rosszabb a helyzet. Ahogy 
Marylinnél is így lesz. Vagy már így is van. 

– Szerintem ő sem változott sokat. Bár az anyja téged okol amiatt, hogy 
a lányának személyiségzavara van. 

– De mi tudjuk, hogy nem így van. Nincs Paulo-okozta 
személyiségzavara. Magától szerezte, esküszöm. 

– Ez egyáltalán nem vicces. 
– Persze, hogy nem. 
– Hol van most? – kérdezte Benton. – És nagyon is jól tudod, kire 

gondolok. 
– Azokban a régen volt napokban egy ember tizenhat éves korában még 

senki sem volt. Érted, mire gondolok? 



– Te huszonkilenc voltál. 
– Huszonkettő. Gladys próbált megsérteni azzal, hogy sokkal 

öregebbnek állított be. Biztos vagyok benne, hogy megérted, miért kellett 
elmennem – mondta dr. Maroni. 

– Elmenni vagy elmenekülni? Ha dr. Selfet kérdezed, biztosan az utóbbi 
mellett szavaz, ha le kellene írni azt a sietős távozást néhány héttel ezelőtt. 
Nem helyénvalóan viselkedtél vele, és elmenekültél Olaszországba. Hol 
van, Paulo? Ne csináld ezt magaddal, és ne tedd másokkal sem! 

– Elhinnéd nekem, ha azt mondanám, hogy ő viselkedett helytelenül 
velem? 

– Nem számít. Engem nem ez érdekel. Hol van? – kérdezte megint 
Benton. 

– Tudod, szabályos erőszaknak is hívhatták volna. Az anyja hinni 
akarta, hogy Marylin nem feküdne le egy olyan férfival, akivel a tavaszi 
szünetben találkozott. Olyan gyönyörű volt, és izgató, felkínálkozott a 
szüzességével, én pedig elfogadtam. Szerettem őt. Elmenekültem tőle, az 
igaz. Már akkor felismertem, hogy megmételyez. De nem tértem vissza 
Olaszországba, ahogy elhitettem vele. A Harvardra mentem, hogy 
befejezzem az orvosi egyetemet, és nem tudta, hogy még mindig 
Amerikában vagyok. 

– Megcsináltuk a DNS-tesztet, Paulo. 
– Miután a gyerek megszületett, akkor sem tudott róla. Tudod, írtam 

neki. És úgy intéztem, hogy Rómából jöjjenek. 
– Hol van, Paulo? Hol van a fiad? 
– Könyörögtem neki, hogy ne vetesse el, mert az ellentétes az 

elveimmel. Azt mondta, ha a gyerek megszületik, nekem kell felnevelnem. 
És megtettem, amit csak tudtam azért a valakiért, akiről kiderült, hogy egy 
gonosztevő, maga az ördög, magas IQ-val. Életének egy részét 
Olaszországban töltötte, egy keveset Marylinnel, amíg tizennyolc éves nem 
lett. Ő a huszonkilenc éves. Ez csak Gladys szokásos játékainak egyike... 
Nos, bizonyos szempontból egyikünkhöz sem tartozik, és mindkettőnket 
gyűlöl. Marylint jobban, mint engem, bár amikor utoljára találkoztam vele, 
féltettem a biztonságomat. Azt hittem, leüt egy ókori szoborral, de aztán 
sikerült lenyugtatnom. 

– Mikor volt ez? 
– Közvetlenül azután, hogy idejöttem. Itt volt, Rómában. 
– Akkor is ott volt, amikor Drew Martint meggyilkolták. Valamikor 

később visszament Charlestonba. Tudjuk, hogy volt Hilton Headen. 



– Nem tudom, mit mondjak. Tudod a választ. A fotón lévő fürdőkád az, 
ami a Piazza Navonán lévő lakásomban van, de akkor nem tudtad, hogy a 
Piazza Navonán lakom. Ha tudtad volna, akkor feltettél volna néhány 
kérdést a lakásról, ami olyan közel van ahhoz az építkezéshez, ahol Drew 
holttestét megtalálták. Biztosan feltűnt volna a véletlen egybeesés, hogy 
egy fekete Lanciával járok. Valószínűleg az én lakásomban ölte meg, aztán 
az én autómmal szállította a közelbe. Talán egy háztömbnyire. Igazából 
biztos vagyok benne. Úgyhogy jobban jártam volna, ha fejbe vág azzal a 
szoborral. Amit tett, az megbocsáthatatlan. De mégiscsak Marylin fia. 

– A te fiad. 
– Amerikai állampolgár, aki nem akart egyetemre menni, és tetézte az 

ostobaságát azzal, hogy jelentkezett az amerikai légierőhöz, hogy fotós 
legyen a ti fasiszta háborútokban, ahol aztán megsebesült. A lábán. Meg 
vagyok róla győződve, hogy ő tette saját magával, miután megszabadította 
a barátját a kínszenvedéstől azzal, hogy fejbe lőtte. De ha már akkor 
kiegyensúlyozatlan volt, mielőtt elment, akkor nem csoda, hogy mire 
visszajött, a kognitív képességei és a lelke teljesen felismerhetetlenné vált. 
Beismerem, nem voltam a legjobb apa. Küldtem neki ellátmányt. 
Szerszámokat, elemet, egészségügyi cikkeket. De nem mentem el 
meglátogatni, amikor ez az egész történt. Nem törődtem vele, beismerem. 

– Hol van? 
– Miután belépett a légierőhöz, levettem a kezem róla. Beismerem. Nem 

vitte semmire. Végül is, miután olyan sok mindent feláldoztam érte, mikor 
pedig Marylin dolga lett volna, nem vitte semmire. Képzeld el, a sors 
fintora. Meghagytam az életét, mert az egyház szerint az abortusz 
gyilkosság, és nézd, mit művel. Embereket gyilkol. Odaát Irakban 
gyilkolta őket, mert ez volt a munkája, most meg azért gyilkolja őket, mert 
őrült. 

– És a gyereke? 
– Marylin és a minta. Ha már van egy minta előtte, akkor attól nem tud 

eltérni. Azt mondta az anyának, hogy tartsa meg, ahogy én is mondtam 
Marylinnek annak idején, hogy tartsa meg a fiunkat. Valószínűleg hiba 
volt. A fiunk nem alkalmas az apaságra, még akkor sem, ha nagyon szereti 
a fiát. 

– A kisfia halott – mondta Benton. – Éhezett és halálra verték, majd egy 
mocsárba hajították a kukacok és rákok eledeléül. 

– Sajnálattal hallom. Soha nem láttam a gyereket. 
– Micsoda együttérzés, Paulo! Hol van a fiad? 
– Nem tudom. 



– Tisztában kell lenned vele, hogy mennyire fontos ez! Börtönbe akarsz 
kerülni? 

– Amikor utoljára itt volt, kikísértem, és kint, az utcán, ahol 
biztonsággal kimondhattam, megmondtam neki, hogy soha többé nem 
akarom látni. Turisták jártak az építkezésnél, ahol Drew holttestét 
megtalálták. Egy csomó virágot és plüssállatkát vittek oda, láttam mindezt, 
miközben mondtam neki, hogy menjen el, és soha többé ne jöjjön vissza, 
mert különben a rendőrséghez fordulok. Aztán alaposan kitakarítottam a 
lakást. És megszabadultam a kocsimtól. Felhívtam Ottót, hogy felajánljam 
a segítségemet az ügyben, mert fontos volt számomra, hogy tudjam, 
mennyit tud a rendőrség. 

– Nem hiszem el, hogy nem tudod, hol van – felelte Benton. – Nem 
hiszem, hogy ne tudnád, hol él vagy hol tartózkodik, vagy éppen, jelenleg 
inkább, hol rejtőzködik. Nem akarok a feleségedhez fordulni. Feltételezem, 
nem tud semmit. 

– Kérlek, hagyd ki a feleségemet ebből! Nem tud semmiről. 
– Talán a halott unokád anyjáról tudsz valamit – folytatta Benton. – 

Még mindig a fiaddal van? 
– Ugyanaz a helyzet, mint velem és Marylinnel volt. Néha életre szóló 

árat fizetünk azért, mert élveztük valakivel a szexet. Ezek a nők! Akarattal 
esnek teherbe. Hogy kötőféken tarthassanak. Fura dolog ez. Megteszik, 
aztán nem kell nekik a gyerek, mert igazából csak téged akartak. 

– Nem ezt kérdeztem. 
– Soha nem találkoztam azzal a nővel. Marylin mondta nekem, hogy a 

neve Shandy vagy Sandy, és hogy egy kurva. És buta. 
– Azt kérdeztem, a fiad még mindig vele van? 
– Kettejüké volt a gyerek, de ennyi. Ugyanaz a történet. Az apák bűnei. 

Az élet ismétli önmagát. Igaz lelkemre mondom, azt kívánom, bárcsak 
sose született volna meg a fiam! 

– Marylin nyilvánvalóan ismeri Shandyt – mondta Benton. – És 
elérkeztünk Marinóhoz. 

– Nem ismerem, és fogalmam sincs, mi köze neki ehhez. 
Benton elmondta neki. Informálta dr. Maronit mindenről, kivéve azt, 

hogy mit tett Marino Scarpettával. 
– Tehát azt szeretnéd, hogy analizáljam számodra – mondta dr. Maroni. 

– Abból, amennyire Marylint ismerem, abból, amit az előbb mondtál. 
Megkockáztatom, hogy azt mondjam, Marino óriási hibát követett el, 
amikor e-mailt küldött Marylinnek. Felvillantotta előtte a lehetőségeket, és 
ennek semmi köze ahhoz, hogy miért volt a McLeanben. Most visszatérhet 



ahhoz a személyhez, akit szívből gyűlöl. Kay az, természetesen. Mi jobb 
annál, mint kínszenvedést okozni azoknak az embereknek, akiket szeret? 

– Miatta találkozott Marino Shandyvel? 
– Szerintem igen. De nem ez volt az egyedüli oka annak, hogy Shandyt 

elkezdte érdekelni Marino. Ott van az a kisfiú. Marylin nem tudja. Vagy 
nem tudta. Elmondta volna nekem. Mert valaki, aki ilyesmit tesz, nem 
fordult volna Marylinhez. 

– Belé legalább annyi együttérzés szorult, mint beléd – jegyezte meg 
Benton. – Egyébként itt van. 

– Úgy érted, New Yorkban? 
– Charlestonban. Kaptam egy névtelen e-mailt, a tartalmát nem fogom 

veled megosztani, és az IP-cím ide, Charlestonba vezetett, a Place Hotelbe, 
a hozzáférési kód szerint. Mit gondolsz, ki van itt? 

– Figyelmeztetlek, légy óvatos, hogy mit mondasz neki! Nem tud 
Willről. 

– Willről? 
– Will Rambóról. Amikor Marylin elkezdett híressé válni, 

megváltoztatta a nevét Willard Selfről Will Rambóra. A Rambót 
választotta, mert hogy az eléggé svéd név. Ő minden, csak nem Rambo, de 
ez a legkisebb baja. Will elég alacsony. Jóképű fiú, de alacsony. 

– Amikor dr. Self e-maileket kapott a Homokembertől, fogalma sem 
volt, hogy az ő fia? – kérdezte Benton, és közben szörnyű volt hallania, 
hogy a Homokembert fiúként említi Maroni. 

– Nem volt. Legalábbis tudatosan nem. Amennyire én tudom, a mai 
napig nem tudja. Persze azt nem tudhatom, hogy az elméje legmélye mit 
sejthet. Amikor felvették a McLeanbe, mesélt nekem az e-mailről, a Drew 
Martinról készült képről... 

– Mesélt neked? 
– Persze. 
Benton legszívesebben átnyúlt volna a telefonon keresztül, és torkon 

ragadta volna a másikat. Börtönbe kellene csukni. Pokolra kellene jutnia. 
– Ahogy most visszanézek, minden olyan megrázóan nyilvánvaló. 

Persze, hogy végig gyanítottam valamit, de soha nem említettem 
Marylinnek. Úgy értem, az elején, amikor felhívott amiatt, hogy hozzám 
küldené. Persze Will pontosan tudta, hogy Marylin ezt fogja tenni. Az 
egészet így tervezte. Nyilvánvaló, hogy megvolt neki Marylin e-mail címe. 
Marylin alkalomszerűen küld e-maileket olyan embereknek, akikkel nincs 
ideje találkozni. Will elkezdte küldözgetni ezeket a meglehetősen bizarr e-
maileket, amikről tudta, hogy Marylin le lesz nyűgözve, mert Will eléggé 



beteges ahhoz, hogy tökéletesen megértse az anyját. Biztos vagyok benne, 
hogy nagyon elégedett volt, amikor Marylin hozzám utasította, aztán 
felhívott a római irodámban, hogy megbeszéljen velem egy találkozót, 
aminek természetesen egy vacsora lett az eredménye, nem pedig 
tájékozódó klinikai beszélgetés. Nagyon aggasztott a mentális egészsége, 
de soha nem jutott volna eszembe, hogy esetleg megölhet valakit. Amikor 
a Bariban meggyilkolt turistalányról olvastam, nem voltam hajlandó 
elhinni. 

– Egy másik nőt is megerőszakolt Velencében. Egy másik turistát. 
– Nem vagyok meglepve. Hadd találjam ki! Miután a háború kitört, 

akárhányszor bevetették, mindig rosszabbodott az állapota. 
– Akkor a vizsgálati jegyzőkönyvek valójában nem is igazi pszichiátriai 

megbeszélésekről készültek. Ő a fiad, és nem a beteged. 
– Kitaláltam egy jegyzőkönyvet. Arra gondoltam, hogy rájössz. 
– Miért? 
– Reméltem, hogy ez lesz. Megtalálod őt te magad, mert én sohasem 

voltam képes feladni. Arra kellettél, hogy feltedd a kérdéseket, hogy 
felelhessek rájuk, és most megtettem. 

– Paulo, ha nem találjuk meg hamarosan, újra ölni fog. Biztosan van 
még valami, amit tudsz. Van róla képed? 

– Olyan nincs, ami mostanában készült volna. 
– Küldd át, ami van! 
– A légierőnek biztosan van. Talán még az ujjlenyomatai és a DNS-e is. 

Fotójuk biztosan van. Jobban tennéd, ha tőlük szereznéd meg ezeket. 
– És mire átrágom magam a bürokrácián, addigra átkozottul késő lesz – 

mondta Benton. 
– Nem megyek vissza – közölte dr. Maroni. – Biztos vagyok benne, 

hogy nem fogsz megpróbálni visszavinni, hogy békén hagysz, mert 
tisztelettel voltam irántad, úgyhogy valamennyi tiszteletet te is mutathatsz 
irányomban. Különben is hiábavaló lenne – közölte. – Nagyon sok barátom 
van itt. 



Huszonkettedik fejezet 
 
 
Lucy végigment a felszállás előtti ellenőrzőlistán. 

Leszállófények, zajszűrőkapcsoló, jóváhagyott hatótávolság és az 
üzemanyag-szelepek. Ellenőrizte a kijelzőket, beállította a magasságmérőt, 
felkapcsolta az akkumulátort. Beindította az első motort, amikor Scarpetta 
előtűnt a kiszolgálóépületből, és elindult a kifutópályán a gép felé. 
Felnyitotta a helikopter hátsó ajtaját, betette a helyszínelőtáskát és a 
fényképező felszerelést a padlóra, majd kinyitotta a bal oldali elülső ajtót. 
Fellépett a talpra, és bemászott. 

Az egyes motor középső állásban volt, Lucy felpörgette a kettes motort. 
A turbinák sivító hangja és a rotor suhogása egyre hangosabbá vált. 
Scarpetta becsatolta magán a négypontos övet. Egy repülésirányító érkezett 
sietve az emelkedőn, meglengette az irányítóbotot. Scarpetta feltette a 
fejére a fejhallgatót. 

– Az ég szerelmére! – mondta Lucy a mikrofonba. – Hé! – Mintha az 
irányító hallaná őt. – Nem kell a segítség! Jó darabig ott fog állni. – Lucy 
kinyitotta az ajtót, megpróbált integetni a férfinak, hogy menjen el. – Ez 
nem egy repülő! – Még mondott egy csomó mindent, amit a férfi 
szerencsére nem hallott. – Nincs szükségünk segítségre a felszálláshoz. 
Tűnjön el! 

– Szörnyen feszült vagy – hallatszott Scarpetta hangja Lucy 
fejhallgatójában. – Van valami hír a többi keresőtől? 

– Semmi. Nincs fent helikopter a Hilton Headnél, mert arrafelé még túl 
nagy a köd. A földi keresés nem hozott eredményt. Az infravörös kamerák 
készenlétben vannak. – Lucy felkapcsolta a feje feletti áramkapcsolót. – 
Körülbelül nyolc perc kell hozzá, hogy kihűljenek. Aztán indulhatunk. Hé! 
– Mintha az irányítón is lett volna fejhallgató, és hallaná őt. – Tűnjön el! 
Megyünk! Biztosan egy zöldfülű. 

Az irányító csak állt ott, a narancssárga botok az oldala mellett, nem 
irányított senkit sehová. 

– Erős C-tizenhetes hátszele van... – mondta az irányítótorony. 
A katonai teherszállító egy sor fényes lámpának látszott, úgy tűnt, alig 

mozdul, ott lógott hatalmas teste a levegőben. Lucy visszaszólt a rádión, 
hogy látja. 



Az „erős C-tizenhetes” és az „erős örvénylések” nem érdekelték, mert 
egyenesen a belváros felé akart repülni, a Cooper River híd felé. Vagyis az 
ifjabbik Arthur Ravenelről elnevezett híd felé. Arra repül, amerre csak 
akar. Ha akar, akár nyolcas hurkot is csinálhat. Épp csak a víz fölött vagy a 
szárazföld fölött is, ha úgy akarja. Mert ez nem repülőgép. Persze nem 
mondta a rádióbeszélgetés során, de így gondolta. 

– Hívtam Turkingtont – mondta aztán Scarpettának. – Beavattam. 
Benton hívott, gondolom, beszéltél vele, őt meg te avattad be. Bármelyik 
pillanatban itt lehet, jobb is lesz, ha már jön. Nem fogok itt várni örökké. 
Tudjuk, hogy ki az a szemétláda. 

– Csak éppen azt nem tudjuk, hogy hol van – mondta Scarpetta. – Azt 
sem tudjuk, hogy Marino hol van. 

– Ha a véleményemre vagy kíváncsi, a Homokembert kellene 
keresnünk, nem egy holttestet. 

– Egy órán belül mindenki őt fogja keresni. Benton értesítette a 
rendőrséget, a helyit is és a katonait is. Valakinek a nőt is keresnie kell. 
Nekem ez a munkám, és el akarom végezni. Elhoztad a teherhálót? És 
hallottál valamit Marinóról? Bármit. 

– Megvan a háló. 
– A szokásos ruhák a csomagban? 
Benton tűnt fel, az irányító felé lépdelt. Átnyújtotta neki a borravalót, 

Lucy pedig felnevetett. 
– Akárhányszor Marinóról kérdezlek, mintha a falnak beszélnék – 

jegyezte meg Scarpetta, miközben Benton közelebb ért. 
– Talán őszintébbnek kellene lenned azzal az emberrel, akihez 

valószínűleg hozzámész – mondta Lucy, miközben Bentont figyelte. 
– Miből gondolod, hogy nem voltam vele őszinte? 
– Nem tudhatom, milyen voltál vele. 
– Benton és én beszélgettünk – mondta Scarpetta, és Lucyt nézte. – És 

igazad van, őszintének kellene lenem, és az is vagyok. 
Benton félrehúzta a hátsó ajtót, és beszállt. 
– Jó. Mert minél inkább bízol valakiben, annál nagyobb bűn, ha hazudsz 

neki. És ebbe beletartozik az elhallgatás is – mondta Lucy. 
Recsegő-kaparászó hang hallatszott, ahogy Benton feltette a 

fejhallgatót. 
– Végeznem kell végre ezzel az egésszel! – közölte Lucy. 
– Nekem van szükségem arra, hogy végre túl legyek rajta – mondta 

Scarpetta. – De ne most beszéljük meg. 



– Mit ne most beszéljünk meg? – hangzott fel Benton hangja Lucy 
fejhallgatójában. 

– Kay néni tisztánlátását – felelte Lucy. – Meg van róla győződve, hogy 
tudja, hol van a holttest. A biztonság kedvéért nálam vannak a védőruhák 
és a vegyi anyagok. Hullazsákok is, arra az esetre, ha netalántán 
hevederben kellene szállítanunk. Sajnálom, ha érzéketlennek tűnök, de 
hátul nem lehet egy oszlófélben lévő holttestet szállítani. 

– Nem éleslátás. Csak a lőpornyomok miatt gondolom így – jegyezte 
meg Scarpetta. – És a gyilkos azt akarja, hogy megtaláljuk a holttestet. 

– Akkor megkönnyítette volna a dolgot – mondta Lucy, miközben 
felpörgette a motort. 

– Mi van a lőpornyomokkal? – kérdezte Benton. 
– Van egy ötletem. Azzal kapcsolatban, hogy melyik errefelé lévő 

homokban vannak lőpormaradványok. 
– Jézusom, a pasas mindjárt elszáll! – szólt Lucy. – Nézzétek! Csak áll 

ott, a kezében a jelzőbottal, mint valami zombi partjelző. Örülök, hogy 
adtál neki borravalót, Benton. Szegény ördög! Hogy próbálkozik! 

– Igen, a borravaló. Csak nem egy százdolláros? – kérdezte Scarpetta, 
miközben Lucy arra várt, hogy megszólaljon a rádió. 

A légiforgalomban óriási volt a torlódás, mivel a fel- és leszállásokat 
késleltették egész nap, és most alig győzte a torony. 

– Amikor elmentem az egyetemre, mit csináltál? – kérdezte Lucy 
Scarpettától. – Küldözgetted a százdollárosokat. Csak úgy. Mindig ezt írtad 
a csekkre. 

– Nem volt olyan nagy dolog. – Scarpetta hangja mintha Lucy fejében 
szólt volna. 

– Könyvekre... kajára... ruhákra... számítógépes cuccokra. 
A hangra aktiválódó mikrofonok miatt szakadozott volt a beszélgetés. 
– Nos – hallatszott Scarpetta hangja –, nagyon kedves volt tőled. Ez 

nagyon sok pénz olyasvalakinek, mint Ed. 
– Lehet, hogy megvesztegettem – hajolt közelebb Lucy Scarpettához, 

hogy ellenőrizze az infravörös kamera videokijelzőjét. – Készen állunk, 
várunk – mondta. – Azonnal eltűnünk innen, mihelyst engednek bennünket 
– tette még hozzá, mintha a torony hallaná. – Ez csak egy átkozott 
helikopter, az isten szerelmére! Nem kell a kifutópálya! És nincs 
szükségünk földi irányításra. Megőrjítenek! 

– Nem vagy túl ideges ahhoz, hogy repülj? – kérdezte Benton. 
Lucy újra kapcsolatba lépett a toronnyal, és végre engedélyezték, hogy 

délkelet felé repüljön. 



– Menjünk, amíg lehet – mondta, és felkapcsolta a talp világítását. Az 
irányító úgy jelzett a botokkal, mintha a parkolásban segítené őket. – 
Érdemes lenne forgalomirányító rendőrként munkát vállalnia – jegyezte 
meg Lucy, és felemelte a három és fél tonnás madarat. – Az Ashley-folyót 
követjük egy darabig, aztán keletnek fordulunk, a parton haladunk, a Folly 
Beach felé. – A helikopter lebegett egy darabig két gurulópálya 
találkozásánál. – Beindítom az infravörös kamerát. 

A készenlétről a be állásra állította a kapcsolót. A kijelző sötétszürke 
lett, majd fényes, fehér pöttyök jelentek meg rajta. A gép hatalmas 
mennydörgéssel nekiindult, a motorokból fehér színű tűzcsóva csapott ki a 
képernyő szerint. Elhaladtak a kiszolgálóépület kivilágított ablakai, majd a 
kifutópályák fényei mellett. Az infravörös kép teljesen szürreális volt. 

– Alacsonyan, lassan repülünk, mindent végigpásztázunk útközben. 
Rács alakban csináljuk? – kérdezte Lucy. 

Scarpetta kivette a rendszerellenőrző egységet a tartóból, a fényszórót 
hozzákapcsolta az infravörös kamerához, hogy mindig egy irányba 
mozduljanak, de még nem kapcsolta be. Szürke alakok és néhány 
fényesfehér alak jelent meg a monitoron a bal térde mellett. Elrepültek a 
kikötő mellett, a különböző színű konténerek olyanok voltak, mint valami 
hatalmas építőkockákból emelt házak. A daruk megannyi imádkozó 
sáskaként meredeztek az éjszakai égbolt előtt. A helikopter lassan haladt a 
város fényei felett, mintha lebegne az égbolton. 

Az előttük lévő kikötő sötét volt. Egyetlen csillag sem látszott, a hold 
sötét folt volt a vastag felhők mögött, amelyek teteje teljesen sík volt, úgy 
néztek ki, mintha hatalmas üllők volnának. 

– Hová megyünk pontosan? – kérdezte Benton. 
Scarpetta az infravörös kamera gombjának segítségével jelenítette meg 

a képeket egymás után a képernyőn. Lucy lelassított nyolc csomóra, és 
csak százötven méterre voltak a földfelszíntől. 

– Képzeljétek el, mit találnánk, ha az Iwo Jimán található homokot 
vizsgálnánk mikroszkóp alatt. Feltéve, hogy évek alatt nem nyúltak hozzá 
– mondta Scarpetta. 

– Távolabb a hullámveréstől. Például a dűnéken – mondta Lucy. 
– Iwo Jima? – kérdezte Benton gúnyos hangon. – Japánba repülünk? 
A Scarpetta oldalán lévő ajtó alatt a Batteryn lévő kivilágított házak 

fényes foltokként jelentek meg az infravörös kamera kijelzőjén. Scarpetta 
Henry Hollingsra és Rose-ra gondolt. A lakóépületek fényei távolodtak, 
ahogy közeledtek a James-sziget felé, majd lassan elrepültek mellette. 



– Ez egy olyan parti szakasz, ami érintetlenül maradt a polgárháború óta 
– mondta Scarpetta. – Egy ilyen helyen, ha vigyáznak a homokra, akkor 
nagy valószínűséggel lehet benne találni lőpornyomokat. Higgyétek el, 
hogy ez lesz az. – Aztán Lucyhez fordult. – Majdnem alattunk. 

Az lelassított, majdnem csak lebegtek, majd leereszkedett százméteres 
magasságba a Morris-sziget legészakibb csücskénél. Lakatlan terület volt, 
és csak helikopterrel lehetett megközelíteni. Hacsak olyan alacsony nem 
volt az apály, hogy átgázolhatott valaki a Folly Beachről. Nagyjából három 
négyzetkilométernyi elhagyatott, védett területet láttak maguk alatt, ami a 
polgárháború idején heves harcok színtere volt. 

– Valószínűleg nem sokat változott száznegyven év alatt – jegyezte meg 
Scarpetta, miközben Lucy újabb harminc métert ereszkedett. 

– Itt mészárolták le az afro-amerikai hadsereg ötvennegyedik 
massachussettsi ezredét – mondta Benton. – Mi is volt annak a filmnek a 
címe, ami erről szólt? 

– Te csak nézd a saját oldaladat – jegyezte meg Lucy –, és mondd, ha 
látsz valamit! Akkor körülnézünk a reflektorral. 

– Az volt a címe, hogy Az 54. hadtest – válaszolt Scarpetta. – Egyelőre 
még ne kapcsoljuk be a fényszórókat – tette hozzá. – Zavarná az infravörös 
kamerát. 

A videokijelzőn foltos, szürke terep látszott, és egy erezett mintájú 
terület, ami nem volt más, mint a víz. Úgy csillogott, mint az olvadt ólom, 
a part felé áramlott, majd cakkos, fehér fodrokkal megtört a homokon. 

– Én nem látok ott lent semmit, csak a dűnék sötét foltjait, és azt az 
átkozott világítótornyot, ami mindenhova követ bennünket – jegyezte meg 
Scarpetta. 

– Milyen jó lenne, ha helyreállítanák azt a tornyot, hogy az ilyenek, 
mint mi, ne menjenek neki! – mondta Lucy. 

– Most már jobban érzem magam – jegyezte meg Benton. 
– Elkezdem a négyzetrácsos irányú kutatást. Hatvan csomóval, hatvan 

méteren, megnézünk minden egyes négyzetcentimétert ott lenn – közölte 
Lucy. 

Nem kellett nagyon sokat keresgélniük. 
– Tudnál ott lebegni egy kicsit? – Scarpetta odamutatott valahová, és 

Lucy is odanézett. – Valami mellett elmentünk. Ott, az a part menti terület. 
Nem, nem, kicsit visszább. Van egy kissé melegebb terület. 

Lucy körbevitte a helikoptert a kérdéses terület fölött. Az infravörös 
monitoron a világítótorony köpcös alakja csíkosnak látszott, körülötte az 



ólomszínű hullámverés. A távolban egy hajó olyan volt, mint valami 
szellemhajó, fehér tüzű ablakokkal, kürtőjéből hosszú csóvát eregetett. 

– Ott van! Húsz fokkal balra attól a dűnétől – mondta Scarpetta. – Azt 
hiszem, látok valamit. 

– Én is látom – felelte Lucy. 
A képernyőn fehéres, meleg folt látszott a sötét, foltos szürkeségben. 

Lucy lepillantott, megpróbálta betájolni magát. Tett egy kört, lejjebb 
ereszkedett. 

Scarpetta közelített a kamerával, és a remegő, fehér kép egy test alakját 
vette fel, természetfelettien világítva – olyan fényes volt, akár egy csillag –
, az egyik kis öböl felett, ami üvegként csillogott. 

Lucy kikapcsolta az infravörös kamerát, majd felkapcsolta a 
fényszórókat, ami hirtelen több millió gyertya fényével világította meg a 
lenti terepet. A tengerifű lefeküdt a talajra, a homok felkavarodott, ahogy 
leszálltak. 
 
 
Egy fekete nyakkendő csapkodott a rotorok keltette szélben. 

Scarpetta kinézett az ablakon, és látta, hogy nem sokkal távolabb, a 
homokban egy arc villog a villanólámpa fényében. A fehér fogak 
grimaszoltak abban a felfúvódott masszában, ami már nem volt 
felismerhető, nem lehetett megállapítani, hogy férfié-e vagy nőé. Ha nem 
lett volna az öltöny és a nyakkendő, fogalmuk sem lett volna. 

– Mi a fene? – hallatszott Benton hangja a fejhallgatóban. 
– Ez nem a nő – jegyezte meg Lucy, és lepöccintette a kapcsolókat. – 

Nem tudom, mi a helyzet veletek, de nálam itt van a fegyverem. Itt valami 
nem stimmel. 

Lekapcsolta az áramellátást, kinyíltak az ajtók, kiszálltak. A homok 
puhán süppedt be a lábuk alatt. A bűz mindent elárasztott, egészen addig, 
amíg ki nem kerültek a széljárásból. Zseblámpák gyulladtak fel, a 
pisztolyokat a kezük ügyébe helyezték. A helikopter hatalmas 
szitakötőként tornyosult a parton, és csak a hullámverés hangja hallatszott. 
Scarpetta körbepásztázott a zseblámpája fényével, és megállt egy széles 
vonszolásnyomnál, ami egy dűnéhez vezetett, majd nem sokkal előtte 
eltűnt. 

– Valaki csónakkal járt itt – mondta Lucy, és elindult a dűnék felé. – 
Egy lapos fenekű csónakkal. 

A dűnéket tengerifű és más növények szegélyezték, egészen addig, 
amíg a szem ellátott. Eddig már nem értek el a hullámok. Scarpettának 



eszébe jutottak azok a csaták, amelyek itt folytak, elképzelte a kioltott 
életeket, amelyeket a déliekkel megegyező célokért áldoztak fel. A 
rabszolgaság gonosz volta miatt. Fekete jenki katonák haltak itt meg. 
Szinte hallotta a nyögésüket és suttogásukat a magas fűben. Szólt Lucynek 
és Bentonnak, hogy ne szóródjanak nagyon szét. Figyelte, ahogy 
zseblámpájuk fénye hosszú, fényes késként hasít a sötétbe. 

– Ide gyertek! – szólt Lucy a sötétből, két dűne közül. – Istenek anyja! – 
kiáltott fel. – Kay néni, vegyétek fel a védőmaszkot! 

Scarpetta kinyitotta a csomagot, és előhúzta a nagy helyszínelő táskát. 
Lefektette a homokra, megkereste a védőmaszkokat. Elég szörnyű lehet a 
látvány, ha Lucy ilyet kér. 

– Nem tudjuk elvinni mind a kettőt – hallatszott Benton hangja a 
szélben. 

– Mi a fene van itt? – kérdezte Lucy. – Hallottátok ezt? 
Valami csapkodott a szélben, távolabb, a dűnék között. 
Scarpetta a fények felé indult, és a szag egyre áthatóbb lett. Mintha 

megsűrűsödött volna a levegő, a szemük elkezdett égni. Odanyújtotta a 
többieknek a maszkokat, és egyet azonnal fel is tett, mert alig tudott 
lélegezni. Csatlakozott Lucyhez és Bentonhoz egy két dűne között fekvő 
mélyedésben, egy kis magaslat mögött, ami miatt lehetetlenség volt 
odalátni a partról. A nő meztelen volt, irtózatosan fel volt puffadva, mert 
napok óta ott hevert. Ellepték a kukacok, az arcát teljesen lerágták, az ajka 
és a szeme eltűnt, kilátszottak a fogai. Scarpetta lámpájának fényében 
megcsillant egy titánimplantátum, amin korábban a korona volt. A nő 
skalpja lecsúszott a koponyájáról, hosszú haja szétterült a homokon. 

Lucy átgázolt a tengerifüvön, a csapkodó hang felé, amit Scarpetta is jól 
hallott, de nem tudta, mit tegyen. A lőpornyomok jártak az eszében, meg a 
homok, ez a hely; azon gondolkodott, vajon mit jelenthet a gyilkosnak. 
Megalkotta a saját harcmezejét. Hány holttest lenne még itt elszórva, ha 
nem találja meg ezt a helyszínt a homok bárium-, antimon- és 
ólomtartalma miatt, amiről a férfi valószínűleg semmit nem tudott. 
Scarpetta szinte érezte őt. Beteges lelke mintha ott függött volna a 
levegőben. 

– Egy sátor! – kiáltotta Lucy, ők ketten pedig odamentek. 
Lucy egy újabb dűne mögött állt. A homokbuckák sötét hullámok 

képében hömpölyögtek tova tőlük, rajtuk az aljnövényzettel és a 
tengerifűvel. A férfi – vagy valaki más – egy sátrat állított otthonául. 
Alumíniumcövekek és vitorlavászon, benne egy hasíték egy hajtókával, az 
csapkodott a szélben. Bent takarosan elrendezett matrac volt, egy takaró és 



egy lámpás. Lucy a lábával kinyitotta az ott lévő hűtőtáskát. Állt benne a 
víz. Belenyúlt, majd kijelentette, hogy langyos a víz. 

– Van egy merev hordágy a helikopter hátuljában – mondta. – Hogy 
akarod csinálni, Kay néni? 

– Mindent le kell fényképeznünk. Meg kell mérnünk. Azonnal ki kell 
hívnunk a rendőrséget. – Rengeteg a tennivaló. – Nincs arra mód, hogy 
egyszerre kettőt elvigyünk a helikopterrel? 

– Csak egy merev hordágyunk van. 
– Mindent meg akarok itt nézni! – közölte Benton. 
– Akkor bezsákoljuk őket, és egyenként csináljuk – mondta Scarpetta. – 

Hol akarod letenni őket, Lucy? Valami nem feltűnő helyen. Nem lehet a 
kiszolgálóépületnél, ahol az a túlbuzgó irányító valószínűleg most is ott áll, 
és rendet teremt a szúnyogok között. Felhívom Hollingsot, és meglátjuk. 

Aztán csendben voltak, hallgatták a rögtönzött sátor lapjának 
csapkodását, a fű susogását, és azt, ahogy a hullámok puhán a partnak 
csapódnak. A világítótorony egy hatalmas sakktábla gyalogjának tűnt, 
körülötte a fodrozódó, fekete tenger. A gyilkos ott van valahol, és ez az 
egész teljesen szürreálisnak tűnt. A balszerencse katonája. De Scarpetta 
semmiféle sajnálatot nem érzett iránta. 

– Gyerünk, csináljuk! – mondta, és elővette a telefonját. 
És persze nem volt térerő. 
– A levegőből kell megpróbálnod – mondta Lucynek. – Talán próbáld 

meg Rose-nál. 
– Rose-nál? 
– Csak próbáld meg. 
– Hogyhogy? 
– Gyanítom, tudja, hol találjuk Hollingsot. 
Fogták a merev hordágyat és a hullazsákokat meg a nejlonlepedőket és 

az összes védőruhát. A nővel kezdték. Petyhüdt volt a teste, mert a 
hullamerevség már elmúlt, mintha a test makacsul ragaszkodna ahhoz, 
hogy nem halt meg; ellepték a rovarok meg az olyan apró állatok, mint 
például a rákok. Mindent lerágtak, ami nagyon puha volt, és sérült. Az arca 
fel volt dagadva, a teste felfúvódva a bakteriális gázoktól, a bőre 
márványosan zöldes-fekete volt, aszerinti mintát adva, hogy hol futottak a 
vérerek. A bal farpofából és a combja hátsó részéből egyenetlenül kivágtak 
egy darabot, de más nyilvánvaló sérülésnek vagy csonkításnak nem volt 
nyoma, és az sem látszott, hogy mibe halt bele. Felemelték a holttestet, és 
az egyik lepedő közepére helyezték, aztán beletették az egyik hullazsákba, 
amit aztán Scarpetta becipzárazott. 



Utána a parton heverő férfira fordították a figyelmüket, akinek átlátszó 
műanyag fogvédője volt, és a jobb csuklóján gumiszalag. Az öltönye és a 
nyakkendője fekete volt, fehér ingét sötét foltok tarkították. Vér és egyéb 
testnedvek. A zakója elején és hátulján több keskeny vágást találtak, 
valószínűleg többször megszúrták. A sebeit ellepték a kukacok, a ruhája 
alatt állandóan mozgásban lévő masszává álltak össze. A nadrágja 
zsebében volt egy tárca, miszerint a tulajdonosa Lucious Meddick volt. 
Úgy tűnt, a gyilkost nem érdekelte sem a készpénz, sem a hitelkártyák. 

Készítettek egy csomó fényképet és feljegyzést, majd Scarpetta és 
Benton rászíjazta a nő megcsonkított holttestét – Lydia Webster 
megcsonkított holttestét – a hordágyra, miközben Lucy előkeresett a 
helikopter hátuljából egy tizenöt méteres kötelet és egy hálót. Átadta 
Scarpettának a fegyverét. 

– Neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem – mondta. 
Bemászott a gépbe, beindította a motorokat. A rotorok elkezdtek 

dübögni, ahogy visszanyomták a levegőt. Felgyulladtak a lámpák, a 
helikopter lágyan a levegőbe emelkedett, és körbefordult. Nagyon lassan 
egyre magasabbra szállt, addig, amíg a kötél ki nem feszült, és a háló – 
rémisztő terhével együtt – fel nem emelkedett a homokról. Lucy elrepült, a 
csomag szelíden himbálózott, mint valami inga. Scarpetta és Benton 
visszaindult a sátorhoz. Ha nappal lett volna, a legyek már hatalmas 
rajokban zümmögtek volna körülöttük, a levegő sűrű és szagos lett volna 
az oszló hullák miatt. 

– Itt szokott aludni – jegyezte meg Benton. – De nem feltétlenül 
mindennap. 

Megbökte a párnát a lábával. Alatta ott volt a takaró széle, az alatt pedig 
a matrac. Zárható zacskóban találtak egy csomag gyufát, néhány 
puhafedelű könyvet, amiket nem tarthatott sokra, mert teljesen eláztak, a 
lapok összeragadtak – afféle sötét családregények és romantikus könyvek 
voltak, amiket valaki akkor vesz, ha valamit olvasni akar, de nem nagyon 
érdekli, hogy mit. A kis ideiglenes sátor előtt volt egy gödör, ahol 
faszénnel tüzet rakott a sátor lakója, és volt felette egy rozsdásodó 
grillrács, amit kövek tartottak. Üdítőspalackok hevertek szanaszét. 
Scarpetta és Benton nem nyúltak semmihez, visszamentek a partra, ahová a 
helikopter leszállt, a talpak nyoma most is mélyen ott volt a homokban. 
Egyre több csillag jött fel, és a levegőben érezhető volt a bűz, de nem volt 
átható. 

– Először azt hitted, hogy ő az – mondta Benton. – Láttam az arcodon. 



– Remélem, hogy jól van, és nem csinált semmi hülyeséget – felelte 
Scarpetta. – Egy újabb dolog, ami miatt dr. Self hibáztatható. Tönkretett 
mindent. Elszakított egymástól bennünket. Még nem mondtad el, hogy 
honnan tudtad meg. – Kezdett dühös lenni. A régi dühbe újabb vegyült. 

– Ez a kedvenc időtöltése. Hogy elszakítson embereket egymástól. 
A víz mellett várakoztak, ellenszélben a Lucious Meddick holttestét 

rejtő fekete zsákhoz képest, hogy a szag az ellenkező irányba terjedjen. 
Scarpetta érezte a tenger illatát, hallotta lélegezni, ahogy lágyan megtörnek 
a hullámok a parton. Fekete volt a horizont, és a világítótorony már nem 
figyelmeztetett semmire sem. 

Kis idő múlva a távolban feltűnt egy hunyorgó fény, megérkezett Lucy, 
ők pedig elfordultak az általa keltett homokvihartól. Amikor biztonságban 
tudták Lucious Meddick holttestét a teherhálóban, felszálltak, és elvitték 
Charlestonba. A rakodó mellett rendőrkocsik lámpája villogott, és Henry 
Hollings meg Poma százados álltak egy ablaktalan furgon mellett. 

Scarpetta elsétált előttük. A düh vezérelte a lábait. Alig figyelt oda a 
beszélgetésre. Lucious Meddick halottaskocsiját a Hollings Temetkezési 
Vállalat mögött találták meg, a kulcs benne volt az indítóban. Hogy került 
oda, hacsak nem a gyilkos hagyta ott – vagy lehet, hogy Shandy volt az? 
Bonnie és Clyde – Poma százados csak így nevezte őket. Aztán szóba 
hozta Bullt. Hol lehet most, vajon mit tudhat? Az anyja szerint otthon 
nincs, már napok óta ezt mondja. Marinónak sincs nyoma, most már a 
rendőrség is keresi. Hollings azt mondta, hogy a holttesteket egyenesen a 
hullaházba viszik. De nem Scarpettáéba, hanem az egyetemébe, ahol két 
törvényszéki orvosszakértő várja őket, miután majdnem egész éjjel Gianni 
Lupanón dolgoztak. 

– Nagy hasznunkra lenne a szakértelme, ha hajlandó segíteni – mondta 
Hollings Scarpettának. – Maga találta meg őket, úgyhogy magának kellene 
dolgoznia velük. De csak, ha nem bánja. 

– A rendőrségnek ki kell szállnia a Morris-szigetre, hogy biztosítsák a 
helyszínt – felelte Scarpetta. 

– Néhány felfújható csónak már úton van. Azt hiszem, jobb lesz, ha 
elmagyarázom az utat a halottasház felé. 

– Már jártam ott. Azt mondta, hogy a biztonságiak főnöke a barátja. A 
Charleston Palace hotelben – mondta Scarpetta. – Hogy hívják? 

Közben elindultak. 
– Öngyilkosság. Vagy ugrás, vagy esés következtében bekövetkező 

tompa ütéstől származó trauma. De semmi nem utal idegenkezűségre. 



Hacsak valaki rá nem beszélte. Ebben az esetben dr. Self vádolható lehet 
érte. A hotelbeli barátom neve Ruth. 

A kiszolgálóépület fényárban úszott. Scarpetta bement a női vécébe, 
hogy megmossa a kezét és az arcát meg az orra belsejét. A levegőbe 
permetezett egy csomó légfrissítőt, és a permet alá állt, majd megmosta a 
fogát. 

Amikor újra kiment, Benton már ott várta. 
– Haza kellene menned – közölte. 
– Mintha tudnék aludni – mondta Scarpetta. 
Benton követte, miközben az ablak nélküli furgon elhajtott, Hollings 

pedig Poma századossal és Lucyvel beszélgetett. 
– Van valami, amit meg kell tennem – mondta Scarpetta. 
Benton elengedte. Egyedül ment oda a kocsijához. 

 
 
Ruth irodája a konyha mellett volt, ahol a hotelnek óriási gondja volt a 
lopásokkal. 

Főleg a garnélarákkal. Alattomos kis bűnözők konyhafőnöknek álcázták 
magukat. Ruth egymás után mesélte a mulatságos történeteket, Scarpetta 
pedig figyelmesen hallgatta, mert akart a nőtől valamit, és az egyetlen 
módja annak, hogy meg is kapja, az volt, hogy figyelmet mímelt, 
miközben a biztonsági főnököt hallgatta. Ruth idősödő, elegáns asszony 
volt, a Nemzeti Gárda századosa is egyben, de inkább úgy nézett ki, mint 
egy illedelmes könyvtárosnő. Igazából kicsit hasonlított Rose-ra. 

– Na, de nem azért jött, hogy ezt hallgassa – mondta végül az íróasztal 
mögül, ami valószínűleg a hotelből leselejtezett darab lehetett. – Drew 
Martinról szeretne megtudni valamit, és Mr. Hollings nyilván elmondta 
magának, hogy utoljára, amikor megszállt itt, nem tartózkodott a 
szobájában. 

– Igen, említette nekem – felelte Scarpetta, miközben tekintetével 
fegyver után kutatott Ruth kasmírblézere alatt. – Volt itt az edzője? 

– Néha evett a Grill nevű éttermünkben. Mindig ugyanazt rendelte, 
kaviárt és Dom Pérignont. Arról nem tudok, hogy Drew Martin is ott lett 
volna, de úgy vélem, egy profi teniszjátékos soha nem enné-inná tele 
magát ilyesmivel a nagy meccs előtti estén. Ahogy már említettem, 
valószínűleg valahol máshol töltötte az időt, nem itt. 

– Van egy másik híres vendégük is – jegyezte meg Scarpetta. 
– Sokszor előfordulnak nálunk híres vendégek. 
– Mehetek, és bekopogtathatok minden egyes ajtón. 



– Nem juthat be a védett folyosóra kulcs nélkül. Negyven lakosztályunk 
van. Az elég sok ajtó. 

– Az lenne a kérdésem, hogy itt van-e még, és feltételezem, nem az ő 
nevére szólt a foglalás. Különben felhívnám telefonon – mondta Scarpetta. 

– Huszonnégy órás szobaszerviz-szolgálat van nálunk. Olyan közel 
vagyok a konyhához, hallom, ahogy a kocsik csörögve elhaladnak az ajtóm 
előtt – mondta Ruth. 

– Akkor már fenn van. Jó. Nem akarnám felébreszteni. – Düh. Scarpetta 
szeme mögül indult ki, és egyre lejjebb húzódott. 

– Minden reggel ötkor egy kávé. Nem ad sok borravalót. Nem nagyon 
rajongunk itt érte – közölte Ruth. 

Dr. Self az egyik sarki lakosztályban volt a hotel nyolcadik emeletén. 
Scarpetta beillesztett egy mágneskártyát a lift leolvasójába, és nem sokkal 
később dr. Self ajtajában állt. Érezte, hogy a másik a kukucskálón keresztül 
nézi. 

Dr. Self kinyitotta az ajtót, és így szólt: 
– Éreztem, hogy valaki tapintatlankodik. Helló, Kay! 
Feltűnő, vörös selyemköntöst viselt, amit lazán megkötött a derekán, és 

fekete selyempapucs volt rajta. 
– Milyen kellemes meglepetés! Vajon ki mondta el? Tessék. – Oldalra 

lépett, hogy beengedje Scarpettát. – Mintha a sors rendezte volna így, két 
csészét hoztak, és több kávét. Hadd találgassak, hogyan bukkant itt rám, és 
most nem erről a csodás szobáról beszélek. – Dr. Self leült a kanapéra, és 
maga alá húzta a lábát. – Shandy. Úgy tűnik, az, hogy megadtam neki, amit 
akart, azt eredményezte, hogy már nem vagyok rá olyan nagy befolyással. 
Mindegy, amúgy is csak jelentéktelen kis semmiség volt. 

– Nem találkoztam Shandyvel – mondta Scarpetta egy ablak melletti 
füles fotelbe ülve, ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a kivilágított 
óvárosra. 

– Személyesen talán nem – felelte dr. Self. – De bizonyára látta őt. A 
zárt körű kis halottasháznéző körútja során. Ha visszagondolok azokra a 
boldogtalan napokra a bíróságon, Kay, az jut eszembe, mennyire 
másképpen alakulhatott volna minden, ha a világ tudta volna, hogy milyen 
is maga valójában. Hogy halottasházi bemutatókat szervez, és 
látványosságot csinál a holttestekből. Főleg abból a kisfiúból, akit 
megnyúzott és kifilézett. Miért vágta ki a szemeit? Hány sérülés 
dokumentálására van szüksége ahhoz, hogy el tudja dönteni, mitől halt 
meg? A szemei? Ugyan már, Kay! 

– Ki mesélt magának erről? 



– Shandy hetvenkedett vele. Képzelje el, mit mondana az esküdtszék! 
Képzelje el, hogy az a floridai esküdtszék mit szólt volna, ha tudták volna, 
milyen is maga valójában. 

– Nem az ítéletük bántotta magát – mondta Scarpetta. – Semmi nem 
sebzi meg annyira, mint ahogy maga megsebez másokat. Hallotta, hogy a 
barátnője, Karen, öngyilkos lett, alig huszonnégy órával azután, hogy 
elhagyta a McLeant? 

Dr. Self arca felragyogott. 
– Akkor szomorú történetének illő vége lett. – A tekintete összeakadt 

Scarpettáéval. – Nem fogom tettetni magam. Attól borultam volna ki, ha 
azt hallom magától, hogy Karen újra a rehabilitáción van, újra tiszta akar 
lenni. Az emberek nagy többsége csendes elkeseredésben éli le az életét. 
Ezt Thoreau mondta. Benton is közéjük tartozik. Maga mégis itt él lent. 
Hogy lesz majd, ha összeházasodnak? – A tekintetével megkereste a 
Scarpetta bal kezén lévő gyűrűt. – Vagy felbontják az eljegyzést? Maguk 
ketten nem nagyon szeretik az elkötelezettségeket. Nos, Benton talán igen. 
Egy másikfajta elkötelezettsége van neki ott fenn. A kis kísérlete ritka 
élvezetes volt, alig várom, hogy mesélhessek róla. 

– A floridai perben nem vesztett semmit, legfeljebb egy kis pénzt, amit 
amúgy is fedezett a műhiba elleni biztosítása. És a díjak bizonyára 
tetemesek. Annak kell lenniük. Csak azon csodálkozom, hogy létezik olyan 
biztosítótársaság, amelyik ügyfelévé fogadja – jegyezte meg Scarpetta. 

– Csomagolnom kell. Visszamegyek New Yorkba, a stúdióba. Mondtam 
már magának? Egy vadonatúj tévéműsorom lesz a gyilkos elméről. De ne 
aggódjon. Nem akarom szerepeltetni. 

– Shandy valószínűleg megölte a saját fiát – mondta Scarpetta. – Most 
mit fog tenni? 

– Elkerültem őt, ameddig csak tudtam – felelte dr. Self. – Nagyon 
hasonló helyzet, mint az öné, Kay. Tudtam róla. Az emberek miért 
keverednek azoknak a csápjaiba, akik mérgezőek? Hallom magam, minden 
egyes szó, amit kiejtek, minden egyes megjegyzésem képernyőért kiált. 
Nagyon kimerítő, ugyanakkor felvillanyozó, ha az ember ráébred, hogy 
soha nem fogy ki az ötletekből, a show örökké folytatódni fog. Marino is 
tudhatta volna. Olyan egyszerű lélek. Hallott róla valamit? 

– Maga volt a kezdet és a vég – mondta Scarpetta. – Miért nem hagyta 
őt békén? 

– Ő vette fel velem a kapcsolatot. 
– Azok az e-mailek egy végtelenül boldogtalan és rémült férfi e-mailjei 

voltak. Maga a pszichiátere volt. 



– Évekkel ezelőtt. Alig emlékszem már rá. 
– Magának mindenkinél jobban kellett volna tudnia, milyen ember 

valójában, de maga csak kihasználta. Felhasználta ahhoz, hogy engem 
megsebezzen. Ez nem érdekel, de őt nem kellett volna bántania. Aztán újra 
megpróbálkozott, ugye? Hogy most Bentont sebezze meg. Miért? Hogy 
megbosszulja Floridát? Azt hittem, van jobb dolga is. 

– Zsákutcában vagyok, Kay. Tudja, Shandy csak azt kapja, amit 
megérdemel, és mostanra már Paulo beszélt Bentonnal, ugye nem tévedek? 
Paulo felhívott, természetesen. Sikerült néhány darabot a helyére 
illesztenem. 

– Hogy elmondja, a Homokember a maga fia – mondta Scarpetta. – 
Paulo azért hívta magát, hogy ezt elmondja. 

– Shandy az egyik ilyen darab. A másik Will. Sőt egy másik meg a kis 
Will, ahogy mindig is hívtam. Az én kis Willem hazajött a háborúból, és 
egyenesen belesétált egy sokkal brutálisabb másik háborúba. Nem is 
gondolta, hogy az elképzelhetetlent is megteszi a háború hatására? Nem 
mintha korábban teljesen normális lett volna. Be kellett, hogy ismerjem, 
még az én eszközeim sem használtak semmit. Körülbelül egy éve, másfél 
éve lehetett, Kay. Besétált oda, és ott találta a fiát, félig éhen halva, tele 
horzsolásokkal és ütésnyomokkal. 

– Shandy – jegyezte meg Scarpetta. 
– Nem Will tette. Nem érdekes, hogy mit csinált, azt nem ő tette. Az én 

fiam soha nem bántana egy gyereket. Shandy valószínűleg azt hitte, 
helyénvaló kegyetlenkedni azzal a fiúval, mert megteheti. Csak a terhére 
volt. De ezt majd ő elmondja magának. Egy kólikás kisbaba volt, aztán 
meg nyűgös kisfiú. 

– És sikerült neki elrejtenie a gyereket a világ elől? 
– Will a légierőnél szolgált. Shandy Charlotte-ban tartotta a gyereket, 

amíg meg nem halt az apja. Aztán én bátorítottam, hogy költözzön ide, 
akkoriban kezdte el bántalmazni. Elég durván. 

– És kidobta a testét a mocsárba? Éjjel? 
– Ő? Nem hinném. Nem tudom elképzelni. Még csak csónakja sincs. 
– Honnan tudja, hogy csónakot használtak? Nem emlékszem, hogy ezt 

megállapították volna. 
– Nem ismeri az öblöket és az árapályt, soha nem menne ki éjjel a vízre. 

Elárulok egy kis titkot: nem tud úszni. Nyilvánvaló, hogy valaki segített 
neki. 

– Van a fiának csónakja, ő ismeri az öblöket és az árapályt? 



– Régebben volt neki egy, szerette elvinni a fiát „kalandokra”. 
Piknikezni. Kempingezni lakatlan szigetekre. Felfedezni a senki földjét, 
csak kettesben. Olyan képzelőerővel rendelkezett, olyan szomorúan 
vágyódó volt... ő maga is csak egy gyerek volt. Amikor utoljára 
elvezényelték, Shandy eladta egy csomó dolgát. Nagyon megfontolt volt. 
Nem vagyok benne biztos, hogy van-e még kocsija. De nagyon leleményes 
az én fiam. Könnyű és gyors. És kétség sem fér hozzá, hogy képes jól 
rejtőzni. Még ott tanulta, odaát. – Bizonyára Irakot értette ezalatt. 

Scarpettának Marino lapos fenekű csónakja jutott eszébe, az erős, a 
villantós horgászathoz való, állítható motorral és evezőkkel. Amit nem 
használt már hónapok óta, és amivel látszólag már nagyon régóta nem 
törődött. Főleg mostanában nem. Főleg, mióta Shandy volt neki. A lány 
biztosan tudott a csónakról, még ha nem is mentek ki vele. Elmondhatta 
Willnek. Lehet, hogy az elkötötte. Fel kell kutatni Marino csónakját. 

Scarpetta el nem tudta képzelni, hogyan fogja mindezt elmagyarázni a 
rendőrségnek. 

– Kinek kellett volna gondot viselnie Shandy kis problémájára? Ott volt 
a holttest. Mit kellett volna a fiamnak csinálnia vele? – kérdezte dr. Self. – 
Mindig ez történik, nem? Az egyik ember bűne rád száll. Will szerette a 
fiát. De amikor apuci elmegy a háborúba, anyuci veszi át mindkét szülő 
szerepét. És anyuci pillanatokon belül szörnyeteggé változik. Mindig is 
megvetettem őt. 

– Támogatta őt – jegyezte meg Scarpetta. – Méghozzá nagyon gavallér 
módon. 

– Nézzük csak! Tudja, mit? Hadd találgassak! Lucy Shandy személyes 
ügyeibe avatkozott, valószínűleg tudta, hogy mennyije van, vagy volt, a 
bankban. Én nem is tudtam volna az unokám haláláról, ha Shandy nem hív 
fel. Mindjárt azon a napon, amikor a holttestét megtalálták. Pénzt akart. 
Sokat. És a tanácsomat kérte. 

– Ő az oka, és az, amit mondott magának, hogy most itt van? 
– Shandy meglehetősen nagyszerű munkát végzett, amikor megzsarolt 

engem az utóbbi évek során. Az emberek nem tudták, hogy van egy fiam. 
Természetesen azt sem, hogy van egy unokám. Ha ezek a dolgok 
napvilágra kerülnek, akkor közömbösnek gondolhattak volna, azt vélhették 
volna, hogy elhanyagolom a családomat. Hogy szörnyű anya vagyok, és 
rettenetes nagymama. Minden olyasmit, amit az anyám mondogat rólam. 
Mire híres lettem, már túl késő volt visszacsinálni azt, hogy meglehetős 
távolságot tartottam, megjegyzem, akarattal. Nem volt más lehetőségem, 



csak az, hogy továbbra is ezt tegyem. Az édes anyuci, mármint Shandy, 
megtartotta a titkomat, persze egy sor csekkért cserébe. 

– Most mi a szándéka, miért tartja meg a titkot? – kérdezte Scarpetta. – 
Halálra verte a fiát, és maga azt akarja, hogy megússza, de mit kér cserébe? 

– Gondolom, az esküdtszéknek nagyon tetszene az a videó, ami a 
halottasházban készült róla a hullakamrában, miközben a halott fiát 
nézegeti. A gyilkos, odabent a maga halottasházában. Micsoda sztori! Még 
óvatos becsléssel is ez a karrierje végét jelentené, Kay. Ennek tudatában 
akár köszönetet is mondhat nekem. Az én titkom miatt a magáé is 
biztonságban van. 

– Ha ezt hiszi, akkor nem ismer engem. 
– Elfelejtettem kávéval kínálni. Kétszemélyes adag. – Dr. Self 

mosolygott. 
– Nem fogom elfelejteni, amit tett – mondta Scarpetta, miközben felállt. 

– Amit Lucyvel, Bentonnal és velem tett. Azt még nem tudom pontosan, 
mit tett Marinóval. 

– Én meg azt nem tudom biztosan, hogy ő mit tett magával. De eleget 
tudok. Benton mit szólt a dologhoz? – Újabb adag kávét töltött. – Milyen 
érdekes dolog! – Hátradőlt a párnákra. – Tudja, amikor Marino még járt 
hozzám Floridában, a gerjedelme akkor sem lehetett volna nyilvánvalóbb, 
ha megragad és letépi rólam a ruhát. Ödipusz-komplexus. És olyan 
szánalmas. Meg akarja dugni az anyját, aki a legerőteljesebb személyiség 
volt az életében, és örök életében ezt az ödipuszi szivárványt fogja 
kergetni. Nem volt véletlen, hogy lefeküdt magával. Végre! Többszörös 
hurrá neki. Csoda, hogy nem lett öngyilkos. 

Scarpetta az ajtóban állt, és dr. Selfre bámult. 
– Milyen szerető? – kérdezte dr. Self. – Bentont sejtem. De Marino? 

Már napok óta nem hallottam felőle. Maguk ketten megbeszélték már a 
dolgot? És mit szólt az egészhez Benton? 

– Ha nem Marino mondta el magának, akkor ki? – kérdezte halkan 
Scarpetta. 

– Marino? Ó, nem. Persze, hogy nem ő. Nem ő mesélt róla. Valaki 
követte a maga házáig a... mi is a neve annak a bárnak? Shandy egyik 
bérence. Az volt a dolga, hogy meggyőzze magát arról, jobb lesz, ha 
odébbáll. 

– Akkor maga volt az. Gondoltam. 
– Csak segíteni akartam. 
– Ennyire üres az élete, hogy csak így tud felülkerekedni az embereken? 
– Charleston nem magának való hely, Kay. 



Scarpetta becsukta maga mögött az ajtót. Elhagyta a hotelt. 
Kockakövek, egy csobogó lovas szökőkút mellett haladt el, egyenesen a 
hotel parkolójába tartott. A nap még nem kelt fel. Fel kellene hívnia a 
rendőrséget, de csak arra tudott gondolni, micsoda gyötrelmeket képes 
okozni egyetlen ember. Fellobbant benne a pánik első szikrája a kihalt 
betontenger és a kocsik között, amikor dr. Self egyik megjegyzésére 
gondolt. 

„Csoda, hogy nem lett öngyilkos.” 
Jóslat volt ez, vagy csak a reményét fejezte ki ezzel, esetleg egy újabb, 

csak általa ismert titokra célzott? Scarpetta nem tudott másra gondolni, és 
nem hívhatja fel Lucyt vagy Bentont. Az igazság az, hogy ők nem 
rokonszenveznek Marinóval, lehet, hogy titkon még remélik is, hogy a 
szájába vette a pisztoly csövét, vagy lekormányozta a kocsiját egy hídról. 
Elképzelte, ahogy Marino holtan fekszik a kocsijában a Cooper-folyó 
fenekén. 

Úgy döntött, felhívja Rose-t. Előhúzta a mobilját, de nem volt térerő, 
úgyhogy odaballagott a kocsijához. Nem is vette észre azt a fehér 
Cadillacet, ami mellette parkolt. Viszont felfigyelt egy ovális matricára a 
hátsó lökhárítón. HH. Hilton Head. Egy töredékmásodperccel azelőtt 
megérezte, mi fog történni, hogy a tudata felfogta volna. Megpördült. 
Poma százados rohant elő egy betonoszlop mögül. Scarpetta érezte, hogy a 
levegő megmozdul mögötte, vagy inkább hallotta, előrelendült, sarkon 
fordult, de valami satuba fogta a karját. Egy végtelennek tűnő pillanatra 
egy arc bukkant fel előtte, egy sörtehajú fiatalemberé, akinek vörös, 
feldagadt füle volt, és vadul nézett rá. Nekiesett Scarpetta kocsijának, egy 
kés hullott a lábukhoz, és a százados üvöltve ütötte a férfit. 



Huszonharmadik fejezet 
 
 
Bull a kezében tartotta a sapkáját. Kissé meggörnyedve ült az első ülésen, 
tudta, ha kihúzza magát, akkor a feje eléri a kocsi tetejét, és ezt nem akarta. 
Büszkén tartotta magát, bár éppen most engedték ki óvadék ellenében a 
városi börtönből, ahová olyasmiért került, amit nem is követett el. 

– Nagyon szépen köszönöm, hogy elvisz, dr. Kay – mondta, miközben 
Scarpetta leparkolt a háza előtt. – Sajnálom, hogy ennyi gondot okoztam. 

– Ne mondogassa ezt, Bull, mert megharagszom. 
– Tudom, és nagyon sajnálom. 
Kinyitotta az ajtót, és szép lassan kikászálódott az első ülésről. 
– Megpróbáltam leszedni a piszkot a csizmámról, de mégis 

összekoszoltam a szőnyeget, úgyhogy azt hiszem, az lenne a legjobb, ha 
lepucolnám, vagy legalább kiráznám. 

– Ne kérjen bocsánatot, Bull. Azóta ezt teszi, hogy eljöttünk a 
börtönből. Olyan dühös vagyok, hogy csak na, és ha legközelebb ilyen 
történik, hogy nem hív azonnal, akkor magára is dühös leszek. 

– Azt nem szeretném. – Bull kirázta a szőnyeget, és Scarpettának 
támadt egy olyan sejtése, hogy a férfi legalább olyan makacs, mint ő. 

Hosszú nap állt a háta mögött, tele fájdalmas képekkel, tévedésekkel, 
szörnyű szagokkal, aztán Rose telefonhívásával. Scarpetta könyékig Lydia 
Webster bomlófélben lévő holttestében volt, amikor Hollings jelent meg a 
boncasztalnál, és azt mondta, hogy hírei vannak, jó lenne, ha Scarpetta 
meghallgatná. Hogy Rose hogyan jött rá, az még nem világos. 
Valószínűleg az egyik szomszédjától hallotta, aki ismerte Scarpetta egyik 
szomszédjának azt a szomszédját – akivel soha nem találkozott –, aki 
hallott valami pletykát arról, hogy az egyik szomszéd – Mrs. Grimball – 
feljelentette Bullt, akit letartóztattak birtokháborításért és betörési 
kísérletért. 

Az enyvesmagbokor mögött rejtőzött, Scarpetta elülső tornácától balra, 
és Mrs. Grimball meglátta, amikor kinézett az emeleti ablakból. Estére járt. 
Scarpetta nem tehetne szemrehányást egyetlen szomszédjának sem azért, 
hogy megijed egy ilyen látványtól, hacsak az a szomszéd történetesen nem 
Mrs. Grimball. Neki az, hogy hívta a rendőrséget, hogy bejelentse az 
ólálkodót, nem volt elég. Még ki is színezte a történetet, és azt állította, 
hogy Bull az ő területén rejtőzött el, nem is Scarpettáén. Száz szónak is 



egy a vége, Bull – akinek már volt priusza – börtönbe került, a hét 
közepéig ott is maradt, és még most is ott lenne, ha Rose nem szakít félbe 
egy boncolást. Ez azután történt, hogy Scarpettát megtámadták a 
parkolóban. 

És most Will Rambo van a városi börtönben, nem Bull. 
Bull édesanyja fellélegezhet. Nem kell többé hazudnia, azt mondania, 

hogy Bull kinn van, és osztrigát halászik, vagy kiment a vízre, mert nem 
akarja, hogy a fiát megint kirúgják. 

– Kiolvasztottam egy kis ragut – mondta Scarpetta, miközben kinyitotta 
a bejárati ajtót. – Jó sok van, és képzelem, miket kapott enni odabenn az 
elmúlt napokban. 

Bull követte az előtérbe. Scarpetta tekintete az esernyőtartóra esett, 
megdermedt, és szörnyen érezte magát. Odanyúlt, előhúzta Marino 
motorjának a kulcsát, és elővette a fiókból Marino Glock-jának a 
tölténytárát, meg magát a pisztolyt. Zaklatott volt, szinte rosszul volt az 
egésztől. Bull nem szólt semmit, de Scarpetta érezte, hogy elgondolkodott 
azon, mit is szedett elő a fiókból meg az esernyőtartóból, és hogy miért 
voltak azok ott. Eltelt egy kis idő, mire meg tudott szólalni. Elzárta a 
kulcsot, a tölténytárat és a fegyvert abba a fémdobozba, amiben a 
kloroformot is tartotta. 

Felmelegítette a ragut és a házi kenyeret, egy személyre megterítette az 
asztalt, és kiöntött egy nagy pohár barackízesítésű jeges teát, majd 
beledobott egy kis levél friss mentát. Mondta Bullnak, hogy üljön le, és 
egyen, ő addig fenn lesz az emeleten Bentonnal, csak kiáltson, ha valamire 
szüksége van. Emlékeztette még a férfit, hogy a túl sok víztől fel fog 
kunkorodni a boroszlán levele, és egy héten belül elpusztul, és hogy az 
árvácskát meg kell karózni, aztán Bull leült, Scarpetta pedig kiszolgálta. 

– Nem tudom, miért mondom ezt magának – jegyezte meg Scarpetta. – 
Maga sokkal jobban ért a kertészkedéshez, mint én. 

– Az sose árt, ha figyelmeztetik az embert – felelte Bull. 
– Talán kellene ültetni boroszlánt a kapuhoz, hogy Mrs. Grimball 

szagolhassa isteni illatát. Talán attól barátságosabb lesz. 
– Ő csak helyesen akart cselekedni. – Bull széthajtogatta a szalvétát, és 

betuszkolta az inge nyakába. – Nem kellett volna elrejtőznöm, de azután, 
hogy az a férfi megjelent a motorjával és a fegyverrel, ott hátul, nyitva 
tartottam a szemem. Volt egy olyan érzésem, hogy szükség van rá. 

– Én hiszek a megérzésekben. 
– Én is. Nem ok nélkül jönnek – felelte Bull, és belekóstolt a teájába. – 

Valami azt súgta, hogy várjak aznap éjjel a bokorban. Figyeltem az ajtaját, 



de a fura az egészben az, hogy a sikátort kellett volna szemmel tartanom. 
Mert mondta nekem, hogy hol volt valószínűleg a halottaskocsi, amikor 
Lucioust megölték, és ez azt jelentette, hogy a gyilkos ott volt. 

– Nagyon örülök, hogy nem azt figyelte. – Scarpetta a Morris-szigetre 
gondolt, meg arra, amit ott találtak. 

– Nos, én azt kívánom, bárcsak azt tettem volna! 
– Jó lett volna, ha Mrs. Grimball vette volna a fáradságot, és telefonált 

volna a rendőrségre a halottaskocsi miatt – mondta Scarpetta. – Magát 
börtönbe csukatja, de nem törődik azzal, ha egy halottaskocsi áll késő éjjel 
a házam mögött. 

– Láttam, amikor bekasztlizták – jegyezte meg Bull. – Becsukták, és 
nyavalygott, hogy fáj a füle. Az egyik őr megkérdezte, mi történt vele, ő 
meg azt felelte, hogy megharapta egy kutya, aztán elfertőződött, és hogy 
orvosra van szüksége. Sokat beszéltek róla ott benn, a Cadillacjéről, amin 
lopott rendszám volt, és hallottam, amikor az egyik rendőr azt mondja, 
hogy az az ember megsütött a grillen valami nőt. – Bull megitta a teát. – 
Eszembe jutott, hogy Mrs. Grimball láthatta a Cadillacet, de arról sem 
beszélt, akárcsak a halottaskocsiról. Fura, hogy az emberek mit tartanak 
fontosnak, és mit nem. Lehet, hogy azt gondolják, ha egy halottaskocsi áll 
a ház mögött, az azt jelenti, hogy valaki meghalt, és nem kell vele törődni. 
De mi van, ha olyasvalaki, akit ismer az ember? Nem fog neki tetszeni, ha 
a bíróságra kell majd mennie. 

– Az senkinek nem fog tetszeni. 
– Igen, de neki nem fog tetszeni leginkább – mondta Bull, és felemelte a 

kanalát, de túlságosan jól nevelt volt ahhoz, hogy nekikezdjen az evésnek, 
amíg beszélgettek. – Azt hiszi, hogy feleselhet a bíróval, de arra befizetek. 
Néhány éve éppen ebben a kertben dolgoztam, és láttam, hogy egy vödör 
vizet zúdított egy macskára, amelyik elrejtőzött a háza elé, mert kiscicákat 
várt. 

– Ne is mondja tovább, Bull, nem is jó hallgatni! 
Scarpetta felment a lépcsőn, átment a hálószobán, a kis erkélyre, ami a 

kertre nézett. Benton telefonon beszélt, valószínűleg azóta egyfolytában ezt 
tette, mióta utoljára látta. Átöltözött, khakinadrágot és pólót húzott, tiszta 
illata volt, és nedves volt a haja. Mögötte rézből készült rács látszott, amit 
azért készítettek, hogy a golgotavirág felkúszhasson rá, akárcsak egy 
szerető a kedvese ablakához. Alant ott húzódott a kikövezett belső udvar, 
azon túl a sekély kis tavacska, amit Scarpetta ősöreg, lyukas gumitömlővel 
szokott feltölteni. Attól függően, hogy milyen évszak volt, a kert valóságos 
szimfóniává lett. Selyemmirtusz, kamélia, rózsanád, jácint, hortenzia, 



nárcisz, dália. Nem tudott elég boroszlánt és enyvesmagot ültetni, mert 
aminek jó illata volt, azt imádta. 

Kisütött a nap, és Scarpetta hirtelen rettenetesen fáradtnak érezte magát, 
elhomályosult a tekintete. 

– A százados volt – közölte Benton, és letette a telefont az üvegtetejű 
asztalra. 

– Éhes vagy? Hozzak egy kis teát? – kérdezte Scarpetta. 
– Mi lenne, ha én hoznék neked valamit? – nézett rá Benton. 
– Vedd le a szemüveged, hogy lássam a szemed! – kérte Scarpetta. – 

Nincs kedvem a sötét szemüvegedet nézegetni. Olyan fáradt vagyok. Nem 
tudom, miért. Nem szoktam ennyire elfáradni. 

Benton levette a szemüvegét, összehajtotta, majd letette az asztalra. 
– Paulo visszavonult, és nem jön vissza Olaszországból, szerintem nem 

történik vele semmi. A kórház igazgatója mást sem tesz, mint mossa 
magukat, mert tiszteletre méltó barátnőnk, dr. Self nemrég Howard Stern 
műsorában a kórházi élményeit egyenesen Mary Shelley 
Frankensteinjéhez hasonló kísérletnek nevezte. Remélem, Stern 
megkérdezte tőle, hogy mekkora a melle, és hogy valódi-e. Na, mindegy. 
Biztosan elmondja neki. Lehet, hogy meg is mutatja. 

– Semmi hír Marinóról. 
– Nézd, adj még egy kis időt, Kay. Nem hibáztatlak. Majd szép lassan 

túl leszünk ezen. Újra úgy szeretnélek megérinteni, hogy nem rá gondolok. 
Látod, kimondtam. Igen, rettenetesen zavar. – Scarpetta keze után nyúlt. – 
Mert részben én is okolható vagyok miatta. Talán nem is csak részben. Ez 
az egész nem történt volna meg, ha itt vagyok. De ezen változtatok. 
Hacsak te nem akarsz mást. 

– Persze, hogy ezt akarom! 
– Boldog lennék, ha Marino nem jönne vissza – mondta Benton. – De 

nem akarok rosszat neki, és remélem, semmi baj nem történt vele. 
Megpróbálom elfogadni, hogy véded, hogy aggódsz érte, hogy még mindig 
törődsz vele. 

– Egy órán belül megérkezik a fitopatológus. Atkák leptek el bennünket. 
– És én még azt hittem, hogy a fejem fáj. 
– Ha valami történt Marinóval, főleg, ha csinált magával valamit, nem 

élem túl – mondta Scarpetta. – Talán ez a legnagyobb hibám. Megbocsátok 
azoknak az embereknek, akik fontosak nekem, és aztán újra és újra 
elkövetnek ellenem valamit. Kérlek, találd meg! 

– Mindenki őt próbálja megtalálni, Kay. 



Hosszú csend állt be, csak a madarak hangja hallatszott. Bull tűnt fel a 
kertben. Elkezdte kitekerni a gumitömlőt. 

– Le kell, hogy zuhanyozzak – mondta Scarpetta. – Szégyen, gyalázat, 
de nem zuhanyoztam le a laborban. Nem a legmeghittebb öltöző, ami ott 
van, és különben sem tudtam volna mit felhúzni, hogy is tudsz elviselni, 
soha nem értettem. Ne aggódj dr. Self miatt. Jót fog neki tenni néhány 
hónap a börtönben. 

– Majd ott is készíti a show-műsorait, és abból is milliomos hasznot 
húz. Néhány rabtársa a rabszolgája lesz, és sálat köt neki. 

Bull megöntözte az árvácskákat, és ahogy sugárban ömlött a víz, felette 
megjelent egy kis szivárvány. 

Újra megszólalt a telefon. 
– Istenem! – szólalt meg Benton sóhajtva, de felvette. Hallgatta, mert 

nagyon jól megtanulta, hogyan kell hallgatni, és különben sem beszélt túl 
sokat, Scarpetta szokta is neki mondani, amikor magányosnak érezte 
magát. 

– Nem – felelte Benton. – Nagyra értékelem, de semmi okunk nincs 
arra, hogy ott legyünk. Nem akarok Kay nevében beszélni, de szerintem 
csak útban lennénk. 

Véget vetett a beszélgetésnek, és Scarpettához fordult. 
– A százados. A fénylő páncélú lovagod. 
– Ne mondd ezt! Ne légy ilyen cinikus! Nem érdemelte meg a 

megvetésedet. Hálásnak kellene lenned neki. 
– Útban van New York felé. Átkutatják dr. Self lakását. 
– Mit keresnek? 
– Drew ott járt, azon az éjszakán, mielőtt Rómába ment. Ki volt még 

ott? Talán dr. Self fia. Valószínűleg őrá mondta Hollings, hogy a szakács. 
Legtöbbször a legkézenfekvőbb válasz a helyes. Leellenőriztem a 
repülőjáratokat. Az Alitaliáét. Mit gondolsz, ki utazott ugyanazzal a 
járattal, mint Drew? 

– Azt akarod mondani, hogy a fickó ott várt rá a Spanyol lépcsőnél? 
– Nem az aranyra festett pantomimosnál töltötte az időt. Az csak csel 

volt, mert Willre várt, és nem akarta, hogy a barátnői megtudják. Ez az én 
elméletem. 

– Akkor szakított az edzőjével. – Scarpetta figyelte, amint Bull feltölti a 
kis tavacskát. – Miután dr. Self agymosásban részesítette, és rávette, hogy 
szakítson vele. Más elmélet? Will találkozni akart Drew-val, és az anyja 
nem jött rá, hogy ő küldte azokat a megszállott e-maileket, amiket csak úgy 



írt alá, hogy a Homokember. Figyelmetlenségből összeboronálta Drew-t a 
gyilkossal. 

– Bizonyos részleteket soha nem fogunk megtudni – jegyezte meg 
Benton. – Az emberek nem mondanak igazat. Egy idő után már nem is 
tudják, mi az igazság. 

Bull lehajolt, hogy kikarózza az árvácskákat. Pont akkor nézett fel, 
amikor Mrs. Grimball kinézett az emeleti ablakon. Bull közelebb húzta 
magához a zsákot, és tovább dolgozott. Scarpetta látta, hogy a szomszédja, 
aki mindenbe beleütötte az orrát, a füléhez emeli a telefonkagylót. 

– Ez az – mondta Scarpetta, majd felállt, elmosolyodott, és intett egyet. 
Mrs. Grimball arrafelé nézett, és felcsúsztatta az ablakot. Benton 

kifejezéstelen tekintettel bámult, Scarpetta pedig csak integetett, mintha 
valami fontosat akarna mondani. 

– Éppen most jött ki a börtönből! – kiáltotta át a szomszédba Scarpetta –
, és ha visszaküldi, porig égetem a házát! 

Az ablak villámgyorsan lecsapódott. Mrs. Grimball arca eltűnt. 
– El sem hiszem, hogy ezt mondtad. 
– Azt mondok, amit csak akarok – felelte Scarpetta. – Itt lakom. 


