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1 
 
 
 
Október tizenhatodikán, mikor a nap még épp csak kilesett az éj 
takarója alól, egy szarvas ködlött fel a szemközti sűrű erdő peremén. 
Alattam, fölöttem vízvezetékek nyögtek, a szobákban sorra fény 
gyűlt, s az ablakomból nem látható lőtereken éles csattanások 
lyuggatták a hajnalt. Aludtam; puskaropogásra ébredtem. 

Itt, a virginiai Quanticóban, ahol az FBI Akadémia mint egy 
sziget helyezkedik el a haditengerészet létesítményei között, sosem 
szűnik ez a dobpergésszerű zaj. Havonta több napot töltöttem itt, az 
Akadémia biztonsági szintjén, ahol senki sem hívhatott fel, ha nem 
akartam, s ahová a kantinban besörözve senki sem jöhetett utánam. 

Az új ügynökök és odalátogató rendőrök spártai szobáival 
ellentétben az enyémben volt tévé, telefon, sőt konyha és fürdőszoba 
is tartozott hozzá. A dohányzás és az alkohol tilos volt, de 
gyanítottam, hogy a hírszerzők és az itt őrzött s általában elkülönített 
tanúk körülbelül annyira tartották be ezt a szabályt, mint én. 

Mialatt a kávé a mikroban melegedett, kinyitottam a mappámat, és 
elővettem egy dossziét, amely azóta várt rám, mióta este 
megérkeztem. Még nem néztem bele, mert nem tudtam rászánni 
magam, nem akartam ilyesmivel lefeküdni. Ebben a tekintetben 
megváltoztam. 

Az orvosegyetem óta megszoktam, hogy a nap bármely órájában 
érhetnek traumatikus hatások. Dolgoztam baleseti ambulanciákon 
éjjel is, nappal is, boncoltam egymagam az intézetben hajnalig. Az 
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alvás nekem mindig afféle rövid kiruccanás volt valamilyen sötét és 
üres helyre, amelyre később ritkán emlékeztem. Aztán az évek során 
fokozatosan és veszedelmesen megváltozott valami. Egyre jobban 
féltem késő estig dolgozni, gyakran gyötörtek rossz álmok, rettenetes 
emlékképek villantak elő tudatalattimból. 

Emily Steiner tizenegy éves volt, még szégyellte vékonyka teste 
sarjadó nemiségét, mikor két hete, október elsején, vasárnap ezt írta a 
naplójába: 

 

Jaj, milyen boldog vagyok! Már majdnem hajnali 1 

van, és a mama nem tudja, hogy írok a naplómba, 

mert ágyban írok, zseblámpafénynél. Elmentünk 

hittanra a templomba, és Wren ott volt! Láttam, 

hogy észrevett. Aztán adott nekem egy Meteort! 

Eltettem, mikor nem figyelt. A titkos dobozomban 

van. Ma délután megint hittan lesz, s Wren azt 

mondta, hogy találkozzunk előtte, és ne szóljak 

senkinek!!! 
 
Emily aznap délután fél négykor elindult otthonról – Black 

Mountainban laktak, Asheville keleti határában és nekivágott a 
templom felé vezető három kilométeres útnak. A foglalkozás után 
néhány gyerek látta elmenni. Ekkor este hatra járt, a nap épp 
becsússzant a dombok mögé. Emily, kezében a gitártokjával, letért a 
főútról, s a rövidebb úton ment tovább, amely egy kis tó körül futott. 
A nyomozók véleménye szerint ekkor találkozhatott azzal a férfival, 
aki néhány órával később kioltotta az életét. Lehet, hogy szóba 
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elegyedett vele. Lehet, hogy a férfi követte, s Emily hazafelé 
siettében észre sem vette. 

Black Mountainban, ebben az Észak-Carolina nyugati részén 
fekvő, hétezer lakosú kisvárosban a rendőrségnek nagyon ritkán 
akadt dolga gyilkossággal vagy gyermekek ellen elkövetett nemi 
erőszakkal. Ilyen esetük – mindkettő egyszerre – sose volt. Soha 
eszükbe sem jutott a Georgia állambeli Albanyből származó Temple 
Brooks Gault, pedig a fényképe az egész országban ott virított a 
rendőrségi hirdetőtáblákon a tíz legveszedelmesebb bűnözőé között. 
Megrögzött bűnözőkkel és bűncselekményeikkel nem foglalkoztak a 
világnak ezen a festői részén, amely Thomas Wolfe-ról és Billy 
Grahamről vált nevezetessé. 

Nem értettem, mi vonzhatta oda Gaultot, és mi vonzhatta egy 
Emily nevű, törékeny kislányhoz, akinek az anyján és egy Wren 
nevű fiún kívül nem volt senkije. Mikor azonban Gaultnak két éve 
Richmondban egy időre gyilkolhatnékja támadt, lépései akkor sem 
látszottak racionálisnak. Sőt: még most sem derült ki az értelmük. 

A szobámból kilépve végigmentem a napfényes, üvegfalú 
folyosókon; a reggelt csak Gault véres richmondi tetteinek emlékei 
homályosították el. Egyszer már szinte a kezemben volt. A szó 
szoros értelmében megérinthettem volna, ha csak egy pillanatra is, 
mert már ki is ugrott az ablakon, és eltűnt. Nem volt nálam fegyver, s 
különben sem feladatom, hogy emberek után lövöldözzek. Viszont 
azóta sem tudtam szabadulni a lelkemet megülő bizonytalanságtól, 
azóta is minduntalan eszembe jutott a kérdés: mit tehettem volna 
még? 
Az Akadémián sose volt jó bor, s már bántam, hogy az este több 
pohárral is ittam az étteremben. A reggeli kocogásom a J. Edgar 
Hoover Roadon a szokásosnál is gyötrelmesebb volt. 

Jaj, istenem, gondoltam, nem bírom ki. 
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Az út mentén tengerészgyalogosok állítottak fel terepszínű 
vászonszékeket s a lőterek felé fordított távcsöveket. Kocogás 
közben éreztem a tolakodó férfitekinteteket, s tudtam, hogy 
észrevették tengerészpólómon az igazságügy aranyjelvényét. Nyilván 
azt hitték, ügynök vagy látogatóba érkezett rendőr vagyok. 
Idegesített az a gondolat, hogy az unokahúgom is ezen az útvonalon 
szokott futni. Jobban örültem volna, ha Lucy egy másik intézményt 
választ gyakorlatra. Egyértelmű volt, hogy befolyásoltam az életét, s 
kevés gondolat ijesztett meg ennyire, mint ez. Olyankor, mikor rám 
törtek az öregedés kínzó gondolatai, szokásommá vált, hogy 
idegeskedtem Lucy futóedzései miatt. 

A HRT, az FBI túszmentő alakulata éppen gyakorlatozott, 
helikopterlapátok kelepeltek tompán. Egy célalakokkal megpakolt 
kisteher húzott el mellettem, katonakaraván követte. Megfordultam 
és nekivágtam az Akadémiához vezető két kilométeres visszaútnak. 
Ha nem egy erdő borította semmi közepén állna, s a teteje nem volna 
tele antennákkal, akár modern szállodának is beillene. 

Az őrbódéhoz érve kikerültem a fekvőrendőröket, s bágyadt 
tisztelgésként odaintettem az üveg mögött ülő katonának. 
Kifulladtam, izzadtam, és már azt fontolgattam, hogy az út hátralevő 
részét sétálva teszem meg, amikor meghallottam, hogy a hátam 
mögött lassít egy kocsi. 

– Öngyilkosságra készül, vagy mi? – Pete Marino kapitány 
kiáltott rám ezüstszínű Crown Victoriájából. Pecabotokként 
hajladoztak a kocsi antennái. Marino biztonsági öve számtalan 
figyelmeztetésem ellenére sem volt becsatolva. 

– Ennél egyszerűbb módjai is vannak – feleltem. Az utasülés 
felőli ablak le volt tekerve. – Például ha valaki nem kapcsolja be a 
biztonsági övét. 

– Sose tudhatja az ember, mikor kell hirtelen kipattannia. 
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– Ha beszorul egy roncsba, akkor feltétlenül – mondtam. – És 
valószínűleg a szélvédőn keresztül. 

Marino tapasztalt gyilkossági nyomozó volt Richmondban, 
mindkettőnk közös székhelyén. Nemrég léptették elő, és nyomban rá 
is bízták az első körzetet, a város legrázósabb területét. Évek óta 
részt vett az FBI egyik programjában, az EBEP-ben, amelynek célja 
az erőszakos bűnözők elfogása volt. 

Ötven-egynéhány éves volt, de már tönkretette a tömény 
adagokban kapott emberi aljasság, a rendszertelen étkezés, az ivás; 
arcára rávésődtek a gondok, a haja őszült s gyérült. Jócskán 
meghízott, keveset mozgott, és éppenséggel nem a simulékony 
természetéről volt híres. Tudtam, hogy a Steiner-ügyet jött 
megbeszélni, de nem tudtam, mi lehet az a csomag a kocsija hátsó 
ülésén. 

– Itt marad egy darabig? – kérdeztem. 
– Benton beíratott utcai taktikára. 
– És még kiket? – kérdeztem, mivel az „utcai taktika” elnevezésű 

tanfolyamot nem egyes emberek, hanem csoportok számára 
indították. 

– A körzetem behatolási csoportját. 
– Csak azt ne mondja, hogy az új munkaköri leírásában ajtók 

berugdosása is benne van. 
– Az előléptetés egyik öröme, hogy az ember megint egyenruhát 

húzhat, és kint találja magát az utcán. Ha netán nem vette volna 
észre, doktornő, az apró játék fegyverek már kimentek a divatból. 

– Köszönöm a felvilágosítást – mondtam szárazon. – Ne feledje a 
vastag alsóneműt. 

– Tessék? – Marino szeme a napszemüveg alatt oda-odavillant a 
visszapillantóra, amikor egy-egy autó elgurult mellette. 

– A festékgolyók fájnak – magyaráztam. 
– Nem gondolom, hogy eltalálnának. 
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– Senki sem gondolja. 
– Mikor érkezett? – kérdezte Marino. 
– Az este. 
Marino egy csomag cigarettát húzott elő a kocsi napellenzője 

fölül. – Mit mondtak? 
– Átnéztem néhány dolgot. Az ügy iratainak nagy részét ma 

reggel hozzák be a helyi rendőrök. 
– Ez Gault. Nem lehet más. 
– Vannak rokon vonások – mondtam óvatosan. 
Marino kipöccintett egy Marlborót, s ajkai közé csippentette. – 

Elmarom azt a rohadt trógert, ha a pokol fenekéről kell is 
előkaparnom. 

– Ha a pokolban találja meg, inkább hagyja csak ott. Van kedve 
velem ebédelni? 

– Ha maga fizet. 
– Mindig én fizetek – szögeztem le. 
– Nagyon helyes. – Marino sebességbe tette a váltót. – Elvégre 

maga doktornő. 
Átkocogtam – sétáltam a futópályához, keresztülvágtam rajta, és a 
hátsó ajtón bementem a tornaterembe. Az öltözőben három fiatal, 
kisportolt és többé-kevésbé meztelen nő fordította felém a fejét. 

– Jó reggelt kívánok, asszonyom – kántálták kórusban, amivel 
nyomban be is mutatkoztak: a Kábítószer-hivatal emberei hírhedtek 
voltak az Akadémián eltúlzottan udvarias köszönésükről. 

Zavarodottan hámozgattam magamról átizzadt ruhadarabjaimat. 
Sose tudtam megszokni az itteni katonás stílust, hogy a nők egy szál 
semmiben mutogatják egymásnak a kék-zöld foltjaikat. Derekam 
köré fogtam egy törülközőt, és sietősen elindultam a zuhanyozó felé. 
Épp kinyitottam a csapot, mikor a műanyag függöny mögül 
váratlanul egy ismerős zöld szempár kukkantott be. Kiugrott a 
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kezemből a szappan, ki a kövezetre, unokahúgom sáros edzőcipője 
állította meg. 

– Nem tudsz várni addig, amíg végzek? – Berántottam a függönyt. 
– Képzeld, Len kis híján kinyiffantott ma reggel! – lelkendezett 

Lucy, és visszarúgta a szappant a zuhanyfülkébe. – Óriási volt. Ha 
legközelebb megint a nagy rohampályára megyünk, majd szólok, 
hogy te is jöhess. 

– Kösz, inkább nem. – Besamponoztam a hajamat. – Semmi 
kedvem ínszalagszakadást kapni meg összetörni magam. 

– Tényleg végig kellene hajtanod egyszer, Kay néni! Ez itt afféle 
beavatási rítus. 

– De nem nekem. 
Lucy egy ideig hallgatott, aztán bizonytalan hangon megszólalt. – 

Szeretnék kérdezni tőled valamit. 
Leöblítettem a hajamat, kisimítottam a szememből, félrehúztam a 

függönyt, és kinéztem. Unokahúgom háttal állt nekem, tetőtől talpig 
izzadtan és sárosán, szürke, vérfoltos FBI-pólóban. Huszonegy éves 
volt, végzős a Virginia Egyetemen. Arca határozottá, széppé 
formálódott, rövid, aranybarna haja csillogott a napfényben. Nem 
olyan rég még duci, vörös hajú, fogszabályzós kislány volt. 

– Hívtak, hogy jöjjek vissza diploma után – mondta. – Benton írt 
egy javaslatot, és nagyon úgy néz ki, hogy elfogadják. 

– És mi a kérdés? – kérdeztem. 
– Csak szerettem volna tudni, hogy Te mit szólsz hozzá. 
– Tudod, hogy létszámstop van. 
Lucy az arcomat fürkészte, arról akarta leolvasni mindazt, amit 

nem akartam megmondani neki. 
– Az egyetem után úgyse vesznek föl rögtön – mondta. – A 

lényeg, hogy így esetleg be tudnék jutni az MKK-ba, talán 
valamilyen alapítványon keresztül. Úgyhogy erre hajtok. – Rándított 
egyet a vállán. – Sose lehet tudni. 
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Az FBI akkoriban épült Mérnöki Kutatási Központjának 
barátságtalan komplexuma az Akadémia épületei közelében feküdt. 
Az ott folyó munkálatok titkosak voltak, bosszantott is, hogy hiába 
vagyok Virginia állam vezető orvos szakértője, hiába vagyok az FBI 
törvényszéki orvosi tanácsadója, mégsem kapok engedélyt, hogy 
betegyem a lábam azon a kapun, amelyen az unokahúgom naponta 
ki-be jár. 

Lucy levetette az edzőcipőjét és a sortját, fején keresztül lehúzta a 
pólóját és a sportmelltartóját. 

– Erről majd még beszélünk – mondtam, miközben kiléptem a 
zuhany alól, ő meg be. 

– Jujj! – jajdult fel, ahogy a vízsugár a sebeit érintette. 
– Sok szappannal s bő vízzel – mondtam. – Hogy sikerült ilyet 

művelned a kezeddel? 
– Megcsúsztam egy földsáncról lefelé jövet, és a kötél 

feldörzsölte. 
– Kéne rá egy kis alkohol. 
– Szó sem lehet róla. 
– Mikor végzel az MKK-ban? 
– Nem tudom. Attól függ. 
– Mielőtt hazamegyek Richmondba, még megkereslek. –

Visszamentem az öltözőbe, szárítani kezdtem a hajamat. 
Alig egy perc múltán a szemérmességgel szintén nem vádolható 

Lucy viharzott el mellettem; azon a Breitling órán kívül, amit tőlem 
kapott a születésnapjára, semmi sem volt rajta. 

– A fene egye meg... – dünnyögte az orra alatt, miközben 
felrángatta ruhadarabjait. – El se hiszed, mennyi dolgom van ma. 
Újra kell particionálnom a merevlemezt, újra fel kell pakolni rá 
mindent, mert már alig van helyem. Már csak abban bízom, hogy 
nem lesz több hardware-problémánk. – Csak megszokásból 
bosszankodott: munkája minden percét imádta. 
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– Futás közben találkoztam Marinóval – mondtam. – Egy hétre 
jött. 

– Kérdezd meg tőle, hogy van-e kedve lövöldözni. – Lucy az 
öltözőszekrénybe dobta az edzőcipőjét, s egy erőteljes csattanással 
bevágta az ajtót. 

– Van egy olyan érzésem, hogy abban bőven lesz része – feleltem. 
Még be sem fejeztem a mondatot, mikor Lucy már ki is ment, s ezzel 
egyidejűleg egy csapat fekete öltözékes KH-s nyomult be. 

– Jó reggelt kívánok, asszonyom! – Zsinórok hussantak a bőrön, 
ahogy kifűzték bakancsukat. 
 
Mire felöltöztem és a sporttáskámat letettem a szobámban, már 
negyed kilenc múlt. Késésben voltam. 

Két biztonsági ajtón túljutva leszaladtam három emeletet, 
beszálltam a fegyvertisztító helyiség liftjébe, lementem az Akadémia 
tizennyolc méterrel lejjebb lévő alsó szintjére, rutinszerűen 
keresztülnyomultam az alvilágon. A konferenciateremben kilenc 
rendőrnyomozó, FBI-pszichológus és EBEP-elemző ült egy hosszú 
tárgyalóasztal körül. Marino mellé ültem. Folyt a vita. 

– Ez a pofa nagyon ismeri a helyszínelés módszereit. 
– Ismeri azokat mindenki, aki ült már. 
– A lényeg az, hogy kifejezetten élvezi a műfajt. 
– Szerintem ez meg úgy hangzik, hogy a pali nem ült még. 
Hozzátettem a dossziémat az eset kézről kézre adott anyagához, és 

odasúgtam az egyik pszichológusnak, hogy szeretnék egy 
fénymásolatot kapni Emily Steiner naplójáról. 

– Én ezzel nem értek egyet – szólalt meg Marino. – Az, hogy 
valaki ült már, még nem jelenti, hogy fél a visszakerüléstől. 

– A legtöbben félnek. Ismeri ugye a közmondást a macskáról meg 
a forró kályháról. 
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– Gault nem olyan, mint a legtöbb ember. Ez élvezi a forró 
kályhát. 

Egy köteg fénymásolatot nyomtak a kezembe, Steinerék farmház 
jellegű otthonát ábrázolták. A hátsó frontján egy földszinti ablakot 
feszített föl a tettes, azon keresztül egy kis fehér linóleumos, kék 
csempés mosókonyhába lépett. 

– Ha tekintetbe vesszük a környéket, a családot és magát az 
áldozatot, látni való, hogy Gault egyre merészebb. 

A képek egy felszőnyegezett folyosót mutattak, a hálószobába 
vezetett, amelynek falait kis ibolyacsokrokat és repülő léghajókat 
ábrázoló pasztellnyomatok díszítettek. A baldachinos ágyon hat 
párnát számoltam meg, egy faliszekrény polcán meg még jó 
néhányat. 

A kislányos hálószoba Denesáé volt, Emily anyjáé. A 
rendőrségnek tett vallomása szerint éjjel kettő körül arra ébredt, hogy 
fegyvert fognak rá. 

– Lehet, hogy szórakozik velük. 
– Nem ez volna az első eset. 
Denesa Steiner középmagasnak és átlagos felépítésűnek írta le a 

támadóját. Hogy melyik rasszhoz tartozik, abban nem biztos, mert az 
illetőn kesztyű, álarc, dzseki és hosszúnadrág volt. Az illető betömte 
a száját, egy élénk narancsszín szigetelőszalaggal megkötözte, és 
bepréselte a ruhásszekrénybe. Ezután átment Emily szobájába, ott 
felkapta az ágyról a gyereket, és eltűnt vele a hajnali sötétségben. 

– Szerintem nem kellene ennyire biztosra vennünk, hogy ő volt. 
Mármint Gault. 

– Igaza van. Minden kaput nyitva kell tartanunk. 
Közbeszóltam. – Az anya ágya be van vetve? 
A vita félbeszakadt. 
Egy kiélt, vörös arcú nyomozó válaszolt. – Igen. – Ravasz, szürke 

szeme felfénylett; s tekintete mint valami bogár kúszott végig 
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hamvasszőke hajamon, ajkamon, nyitott gallérú, szürke-fehér csíkos 
blúzomon, szürke selyemsálamon; továbbaraszolt a kezemre, és 
szemügyre vette arany pecsétgyűrűmet. Jegygyűrűt nem hordtam. 

– Scarpetta doktornő vagyok – mutatkoztam be hidegen, 
miközben a kiélt arcú férfi a mellemet bámulta. 

– Max Ferguson, SBI, Asheville. – Szóval az Állami Nyomozó 
Iroda embere, gondoltam. 

– Én Hershel Mote hadnagy vagyok, a Black Mountain-i 
rendőrségtől. – A jól vasalt egyenruhát viselő, nyugdíjas korú férfi az 
asztal fölött felém nyújtotta nagy, kérges kezét. – Örülök, hogy 
megismerhetem, doktornő. Már sokat hallottam magáról. 

– A jelek szerint – mondta Ferguson a többieknek címezve – 
Denesa Steiner a rendőrség érkezése előtt vetette be az ágyát. 

– Miért? – kérdeztem. 
– Talán illendőségből – vetette föl Liz Myre, az egység egyetlen 

női pszichológusa. – Egy idegen férfi már amúgy is járt a szobájában. 
Most meg még a rendőrök is. 

– Milyen ruhában fogadta a rendőröket? – kérdeztem. 
Ferguson belepillantott a jegyzőkönyvbe. – Cipzáras, rózsaszín 

pongyolában és zokniban. 
– Így feküdt az ágyban? – szólalt meg a hátam mögött egy 

ismerős hang. 
BentonWesley egységparancsnok becsukta a tárgyalóterem ajtaját, 

s egy pillanatra a szemembe nézett. Magas, izmos férfi volt, a haja 
ezüst, vonásai élesek. Sötét, egysoros öltöny volt raja, kezében 
papírokat és diatárcsákat tartott. Senki sem szólalt meg, mialatt élénk 
léptekkel az asztalfőhöz ment, leült, s néhány jegyzetet készített 
Mont Blanc tollával. 

Úgy ismételte meg a kérdést, hogy a fejét nem emelte föl. – 
Tudjuk, hogy így volt öltözve, mikor az a férfi rátámadt? Vagy utána 
vette föl a pongyolát? 
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– Szerintem az inkább valami ruhaféle volt, mint pongyola – 
szólalt meg Mote. – Flanel, hosszú ujjú, bokáig érő, elöl cipzáras. 

– Csak egy bugyi volt alatta – vetette föl Ferguson. 
– Most nem kérdezem meg, hogy maga ezt honnét tudja – mondta 

Marino. 
– Onnan, hogy a bugyi vonala látszott azon a göncön, melltartóé 

meg nem – felelte Ferguson. – Engem azért fizet az állam, hogy 
tartsam nyitva a szemem. És ha már itt tartunk – nézett végig az 
asztal körül ülőkön a szövetségiek sem azért fizetnek, hogy 
szarakodjak itt. 

– Senki se fizet magának azért, hogy szarjon, legföljebb ha 
aranyat reggelizik – válaszolta Marino. 

Ferguson elővett egy csomag cigarettát. – Zavar valakit, ha 
rágyújtok? 

– Engem igen. 
– Engem is. 
– Kay. – Wesley egy nagy, vastag borítékot csúsztatott felém. – 

Boncolási jegyzőkönyvek és további fotók. 
– Lézernyomatok? – kérdeztem. Nem rajongok az ilyenekért, mert 

ahogy a mátrixnyomtatók képei, ezek is csak távolról jók. 
– Nem. Eredeti McCoy-művek. 
– Az jó. 
– Az elkövető jellemvonásait és módszereit próbáljuk 

meghatározni? – Wesley körülnézett, többen is bólogattak. – És van 
egy csíraképes gyanúsítottunk. Vagy csak feltételezem? 

– Számomra nem kétséges – felelte Marino. 
– Először nézzük a helyszínt, utána a viktimológiát. – Wesley 

lapozgatni kezdett a papírjai között. 
– Azt hiszem, legjobb volna, ha egyelőre nem kevernénk bele az 

ismert elkövetőket. – Olvasószemüvege fölött sorra végignézett 
mindenkin. – Térkép van? 
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Ferguson odaadta neki a fénymásolatokat. – Az áldozat háza és a 
templom be van jelölve. Meg az az út is ott a tó körül, amelyiken a 
gyerek jött a templomból hazafele. 

Apró, törékeny alakjával és arcocskájával Emily Steiner nemigen 
mutatott többet nyolc-kilenc évesnél. A legutóbbi iskolai fénykép 
tavasszal készült róla, azon egy szürkéssárga, nyakig gombolt 
szvetterben volt; lenszőke, oldalt elválasztott haját egy papagájt 
formázó csat rögzítette. 

Tudomásunk szerint ezután már csak október hetedikén, egy 
napfényes vasárnap délelőtt készült róla fénykép, mikor egy 
öregember kiment egy kis pecázásra a Tomahawk-tóhoz. Miközben a 
sáros vízparton felállította horgászszékét, a közeli bokrok tövében 
egy kis rózsaszín zoknit vett észre. A zokniban egy láb volt. 

– Követtük az ösvényt – mondta Ferguson, most már a 
diafelvételeket mutatva; golyóstolla árnyékával mutogatott a 
vetítővásznon. – Itt találtuk meg a holttestet. 

– És ez mennyire van a templomtól, illetve a gyerek lakásától? 
– Kocsival mindkettőtől kb. másfél kilométernyire. Légvonalban 

valamivel kevesebb. 
– És ez az ösvény itt a tó körül lerövidíti az utat? 
– Eléggé. 
Ferguson folytatta. – A feje északi irányba mutatott, úgy feküdt. 

Megvan a bal lábas zoknija egy része, meg az, amelyik a másik lábán 
volt. Van egy karóra meg egy nyaklánc. A gyereken otthonról eljövet 
kék flanelnadrág és bugyi volt, ezek a mai napig nem kerültek elő. 
Ez a tarkóján talált sérülés közelije. 

A toll árnyéka arrébb mozdult. Fejünk fölül, az épületben lévő 
lőtér felől dörrenések hallatszottak, a vastag falak tompították 
hangjukat. 

Emily Steiner meztelen volt. A buncombe-i orvos szakértő 
vizsgálata megállapította, hogy nemi erőszakot követtek el rajta. A 
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combja belső oldalán, a mellén és a vállán sötétlő nagy, fényes foltok 
hiányzó testszöveteket jeleztek. A száját betömték, élénk narancsszín 
szigetelőszalaggal megkötözték. A halál oka az volt, hogy egy kis 
kaliberű fegyverrel tarkón lőtték. 

Ferguson egymás után mutatta a felvételeket. Némán figyeltük a 
sötétben fel-felvillanó képeket. Nem találkoztam még nyomozóval, 
aki képes lett volna megszokni a meggyilkolt, megcsonkított 
gyerekek látványát. 

– Tudjuk, milyen volt az időjárás Black Mountainban október 
elseje és hetedike között? – kérdeztem. 

– Borús... – Ferguson válaszolt. – Éjszakánként négy-öt fok, 
nappal jobbára tizenkettő-tizennégy körül. 

– Jobbára? – néztem rá. 
– Átlagosan – mondta tagoltan. Meggyulladtak a lámpák. – Ismeri 

az ilyet: az ember összeadja a hőmérsékleteket, és elosztja a napok 
számával. 

– Itt minden jelentős eltérés számít, Ferguson – mondtam 
szenvtelen hangon, amely nem árulkodott az iránta érzett egyre 
mélyülő ellenszenvemről. 

– Például elég, ha csak egy nap is szokatlanul magas hőmérséklet 
volt, már az is megváltoztatja a holttest állapotát. 

Wesley tiszta lapra hajtott jegyzettömbjében, aztán fölnézett. – 
Scarpetta doktornő! Ha a gyereket nem sokkal az elrablása után ölték 
meg, az oszlás milyen stádiumában lehetett a holtteste, mikor október 
hetedikén megtalálták? 

– A leírt körülmények esetén véleményem szerint kis mértékben 
oszlásnak indult lehetett – válaszoltam. – Valószínűleg észlelhető 
rajta a rovarok tevékenysége és egyéb, halál utáni károsodások, attól 
függően, mennyire fértek hozzá a ragadozók. 
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– Más szavakkal, ha hat napja halt volna meg, sokkal rosszabb 
állapotban kellett volna lennie, mint amilyennek ezen a felvételen 
látszik – kopogtatta meg ujjával a fényképet Wesley. 

– Igen. Ennél előrehaladottabb oszlási állapotban. 
Wesley haja tövén izzadságcseppek csillogtak, keményített fehér 

inge gallérja átnedvesedett. 
– Meglep, hogy a kutyák nem kezdték ki. 
– Engem nem annyira, Max – mondta Mote. – Ez itt nem egy 

város, ahol mindenütt rühes kutyák bitangolnak. Nálunk a kutyák az 
udvaron szaladgálnak, vagy meg vannak kötve. 

Marino rémes szokása szerint megint nekiállt szétszedni a 
műanyag poharát. 

A gyerek teste rettenetesen sápadt volt, szinte hamuszínű, alhasa 
jobb oldalán zöld elszíneződések mutatkoztak. Ujjbegyei szárazak, 
körméről kezdett hátrahúzódni a bőr. A hajas fejbőr határán és a 
lábfején apró repedések voltak. Védekezésre utaló sérüléseket nem 
láttam: se vágásokat, se zúzódásokat, se beszakadt körmöket. 

– A fák és a bokrok megvédhették a naptól – folytattam. – És 
nézetem szerint nem nagyon vérezhetett, már ha egyáltalán vérzett, 
különben odacsalta volna a ragadozókat. 

– Feltételezésünk szerint tehát valahol máshol ölték meg – 
értelmezte Wesley. – A vér hiánya, az eltűnt ruhadarabok, a holttest 
megtalálásának helye mind arra utalnak, hogy a gyereket valahol 
máshol gyötörték meg és lőtték agyon, és ide csak ledobták. 
Megállapítható, hogy a csonkítások a halál beállta után történtek? 

– Körülbelül a halál beálltának idejében. 
– Megint a harapásnyomok eltávolítása érdekében? 
– Ezt abból, ami itt fekszik előttem, nem tudom megállapítani. 
– Véleményed szerint ezek a sérülések hasonlítanak Eddie Heath 

sérüléseihez? – Wesley kérdése egy tizenhárom éves fiúra utalt, akit 
Temple Gault Richmondban ölt meg. 
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– Igen. – Kinyitottam egy másik borítékot: egy köteg boncolási 
felvétel volt benne, gumiszalaggal összefogva. – Mindkét esetben 
vágtak ki bőrt a vállból és a comb belső oldalából. És Eddie Heatht is 
fejbe lőtték s kitették egy elhagyatott helyre. Az is szembetűnő, hogy 
a nemi különbségek ellenére a fiú és a lány testalkata hasonló. Heath 
kis termetű, pubertás előtt álló fiú volt. Emily Steiner nagyon kicsi, 
szintén pubertás előtti korú. Az egyetlen érdemi különbség – 
mutattam rá –, hogy a sebszéleken ezúttal nincsenek bemetszések és 
horzsolások. 

Marino elmagyarázta az észak-carolinai rendőröknek: – A Heath-
féle ügyben szerintünk Gault először úgy próbálta eltávolítani a 
harapásnyomokat, hogy egy késsel összevissza vagdalta őket, de 
aztán rájött, hogy ez így nem lesz jó, ezért kimetszette őket, 
körülbelül akkora darabokat, mint az ingem zsebe. Most, mikor a 
kislányt elmarta, lehet hogy csak kivágta a harapásnyomokat és kész. 

– Be kell vallanom, engem tényleg idegesítenek ezek a 
feltételezések – szólalt meg Liz Myre. – Nem indulhatunk ki abból, 
hogy Gault volt. 

– Ez nem egész két éve történt, Liz. Kétlem, hogy Gault azóta 
újjászületett, vagy hogy elszegődött a Vöröskereszthez. 

– Sose lehet tudni. Bundy egy lelkisegély-szolgálatnál dolgozott. 
– Sam fiához pedig maga Isten szólt. 
– Biztosíthatom arról, hogy Berkovitznak Isten egy mukkot sem 

mondott – jegyezte meg fagyosan Wesley. 
– Én csak azt szerettem volna mondani, hogy Gault – már ha ő 

csinálta – ezúttal egyszerűen csak kivágta a harapásnyomokat. 
– Lehet. Mint minden másban, itt is gyakorlat teszi a mestert. 
– Jóságos ég... Remélem, hogy ebből a rémből nem lesz mester. – 

Mote egy összehajtogatott zsebkendővel felitatta felső ajkát. 
– Akkor elkezdhetjük végre a profilja fölvázolását? – pillantott 

körül Wesley. – Fehér férfi? 
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– Ez egy túlnyomórészt fehér környék. 
– Teljesen az. 
– Kora? 
– Logikusan viselkedik, tehát valószínűleg érett ember. 
– Egyetértek. Nem hinném, hogy fiatalkorú. 
– Úgy húsztól fölfelé. Maximum harminc. 
– Szerintem inkább harminc-harmincöt. 
– Előre végiggondolja a dolgokat. Például a fegyvert magával 

viszi, nem bízza magát arra, amit a helyszínen talál. És úgy néz ki, 
hogy az áldozatait is simán meggyőzi. 

– Emily családja meg a barátai azt mondják, hogy Emily nagyon 
jól kezelhető gyerek volt. Félénk, ijedős kislány. 

– Ráadásul elég gyakran volt beteg, egyik orvostól vitték a 
másikhoz. Megszokta, hogy szót fogadjon a felnőtteknek. Szóval 
gyakorlatilag azt tette, amit mondtak neki. 

– Nem mindig. – Wesley kifejezéstelen arccal lapozgatott a halott 
kislány naplójában. – Eltitkolta az anyja elől, hogy éjjel egykor még 
fent van, és a zseblámpafényénél irkál. A jelek szerint azt sem akarta 
megmondani az anyjának, hogy vasárnap délután hittanra megy. Azt 
tudjuk, hogy ez a Wren nevű fiú tényleg odament-e korábban? 

– Csak ötkor érkezett, a kezdésre. 
– Milyen viszonyban volt a fiúkkal általánosságban Emily? 
– Amilyenben egy tizenegy éves lány lenni szokott. Szeretsz? 

Karikázd be az igent vagy a nemet. 
– Miért, mi rossz van abban? – kérdezte Marino. Mindenki 

nevetett. 
Kitettem magam elé a fényképeket, valahogy úgy, ahogy egy 

jósnő a kártyalapokat. Egyre erősödött a nyugtalanságom. A golyó 
hátulról, a jobb oldali parietotemporalis területen hatolt be a 
koponyába, átszakította a kemény agyburkot és a középső agyburki 
artériát. Ennek ellenére nem volt se zúzódás, se subdurális, se 
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epidurális vérömleny. És nem volt sérülésre utaló vitális jel a nemi 
szerveken. 

– Hány szálloda van a körzetükben? 
– Úgy tíz körül. Ezek közül kettő amolyan egyéjszakás futó 

vendégeknek való. 
– Megnézték, kik jelentkeztek be? 
– Hogy őszinte legyek, erre nem gondoltunk. 
– Ha Gault itt van a városban, valahol meg kellett szállnia. 
Emily Steiner laboratóriumi leletei ugyanilyen nehezen 

magyarázhatók voltak: üvegtesti nátriumszint 180, kálium 58 
miliequivalens per liter. 

– Kezdjük a Travel-Eze-zel, Max. Sőt, ha megtenné, be lehetne 
nézni az Acornba és az Apple Blossomba is. És esetleg a 
Mountaineerbe, bár az egy kicsit messzebb van. 

– Gault minden valószínűség szerint olyan helyen szállt meg, ahol 
gyakorlatilag észre sem veszik. Nem jó az neki, ha a személyzet 
látja, hogy mikor jön, mikor megy. 

– Akkor nincs nagy választéka. Nálunk nincs ekkora kóceráj. 
– Nem valószínű, hogy a Red Rockért vagy a Blackberry Innt 

választotta volna. 
– Szerintem se, de azért azokba is bekukkantunk. 
– Na és Asheville-ben? Ott azért kell lennie néhány nagyobb 

szállodának. 
–Van azoknál minden. 
– Gondolja, hogy bevitte a gyereket a szobájába, és ott ölte meg? 
– Nem. Ki van zárva. 
– Egy gyereket nem lehet úgy őrizgetni, hogy valakinek föl ne 

tűnjön. A szobalányoknak, a szobaszolgálatnak... Valakinek. 
– Ezért lepne meg engem, ha Gault egy hotelban szállt volna meg. 

A rendőrség szinte az eltűnése pillanatától fogva kereste Emilyt. Tele 
voltak vele a híradók. 
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A boncolást a helyszínre hívott James Jenrette végezte. Főállásban 
Asheville-ben volt kórházi patológus, és másodállásban orvos 
szakértő az állami rendőrségnél, és ha Észak-Carolina nyugati 
részének elszigetelt településein nagy néha történt valami, őt hívták. 
Összefoglalóját, miszerint „néhány jelenség nem magyarázható a 
fejlövéssel”, egyszerűen nem lehetett elfogadni. Lejjebb csúsztattam 
a szemüvegemet, és megdörzsöltem az orrom tövét. Közben megint 
Wesley kérdezett. 

– Mi van a környék turistaszállóival és kiadó szobáival? 
– Hát abból van rengeteg – felelte Mote, s Fergusonra nézett. – 

Azt hiszem, nem ártana azokat is megnézni, Max. Írják össze, hogy 
ki mit ad ki. 

Wesley ráérzett a lelkiállapotomra, mert megjegyezte: – Úgy 
veszem észre, Scarpetta doktornő szeretne valamit hozzáfűzni. 

– Zavar, hogy egyik sérülésnél sincs vitális reakció – mondtam. – 
És az is, hogy a holttest állapota azt sugallja, hogy a gyereket 
napokkal korábban ölték meg, de az elektrolitjai ezzel nincsenek 
összhangban. 

– Mije nincs összhangban? – kérdezte Mote érteden arccal. 
– A nátriumja magas, és mivel a nátrium a halál után is igen stabil, 

ebből arra következtethetünk, hogy a halálakor is magas volt. 
– És az mit jelent? 
– Jelentheti, hogy erősen ki lehetett száradva – mondtam. – A 

kislány egyébként nagyon sovány volt. Volt valami problémája az 
evéssel? Beteg volt? Hányt? Hasmenéses volt? Szedett vízhajtót? – 
Végigpásztáztam az asztal körül ülőkön. 

Senki sem válaszolt. Végül Ferguson szólalt meg. 
– Megkérdezem az anyjától. Hazafelé menet úgyis kell vele 

beszélnem. 
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– A káliuma is magas – folytattam. – Ez is magyarázatot kíván, 
mivel a vitreus káliumszintje a halál után, mikor a sejtfalak 
áteresztővé válnak és kibocsátják, megemelkedik. 

– És mi az, hogy vitreus? – kérdezte Mote. 
– A szemben lévő folyadék, a csarnokvíz vizsgálati szempontból 

nagyon megbízható, mivel elkülönült, védett, és ezért kevésbé van 
kitéve a szennyeződésnek és a bomlásnak. A lényeg, hogy a 
káliumszintje arra utal, hogy hosszabb ideje halott, mint amit a többi 
lelet jelez. 

– Na és a kálium szerint mennyi ideje? – kérdezte Wesley. 
– Hat-hét napja. 
– Magyarázható valami mással is? 
– Rendkívüli hőséggel. Az meggyorsította volna az oszlást. 
– Az kiesik. 
– Számos oka lehet – tettem hozzá. 
– Utána tud nézni? 
Bólintottam. 
– Jenrette doktor szerint az agyba hatoló lövedék azonnal megölte 

a gyereket – mondta Ferguson. – Én úgy tudom, hogy ha valaki egy 
pillanat alatt meghal, annak nincs semmiféle vitális reakciója. 

– Az a probléma, hogy ennek az agysérülésnek nem kellett 
azonnal halált okoznia – magyaráztam. 

– Meddig élhetett még? – tudakolta Mote. 
– Órákig – válaszoltam. 
– Más lehetőségek? – nézett rám Wesley. 
– Commotio cerebri. Olyan, mint egy rövidzárlat. Ha valakit úgy 

fejbe vágnak, hogy azonnal meghal, két eset lehetséges – folytattam. 
– Az egyik, hogy más sérülést nemigen találunk. Vagy van a másik, 
hogy minden sérülése a halál után következett be, ide értve a golyó 
által okozottat is. 

Ezen mindenki eltöprengett egy ideig. 
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Marino kávéspohara már egy kis kupac műanyag hóvá alakult, az 
előtte lévő hamutartó is tele volt gombóccá gyűrt 
rágógumipapírokkal. 

– Találtak olyan nyomot, ami szerint a gyereket fojtogatták volna? 
– kérdezte. 

Mondtam, hogy nem. 
Elkezdte csattogtatni a golyóstollát. – Beszéljünk még egy kicsit a 

családjáról. Tudunk valamit az apjáról azon kívül, hogy meghalt? 
– A swannanoai Broad River Keresztény Akadémián tanított. 
– Emily oda járt? 
– Nem. A Black Mountain-i általános iskolába – mondta Mote. – 

Az apja körülbelül egy éve halt meg. 
– Ezt látom. Ugye Charlesnak hívták? 
Mote bólintott. 
– Miben halt meg? – kérdeztem. 
– Nem tudom... De természetes halállal. 
Ferguson még hozzátette: – A szíve vacakolt. 
Wesley felállt, odament a fehér táblához, fogott egy fekete 

rajztollat, és írni kezdett. – Menjünk végig azon, amit már tudunk. 
Az áldozat középosztálybeli családból származik, fehér, tizenegy 
éves, a társai október elsején, délután hatkor látták utoljára, amikor 
magányosan elindult hazafelé a hittanról. A rövidebb úton indult el, 
egy ösvényen, amelyik egy kis mesterséges tó, a Tomahawk-tó 
mentén fut. A térképen láthatják, hogy a tó északi végénél van egy 
klubépület meg egy uszoda. Mindkettő csak nyáron tart nyitva. Itt 
pedig teniszpályák meg kirándulóhelyek vannak, ezeket egész évben 
látogatják. Az anyja szerint Emily valamivel fél hét után érkezett 
haza, rögtön be is ment a szobájába, és egészen vacsoráig a gitárján 
gyakorolt. 

– Mondta Mrs. Steiner, hogy mit vacsorázott aznap Emily? – 
kérdeztem a csoporttól. 
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– Azt mondta, sajtos makaróni volt salátával – felelte Ferguson. 
– És hánykor? – A boncolási jegyzőkönyv szerint Emily 

gyomrában csak egy kis barnás folyadékot találtak. 
– Úgy fél nyolc tájban, azt mondta. 
– Mire hajnali kettőkor elrabolták, megemészthette már a 

vacsorát? 
– Igen – mondtam. – Már jóval azelőtt kiürülhetett a gyomra. 
– Lehet, hogy nem is kapott enni-inni annál az embernél. 
–Tehát a magas nátriumtartalmat is figyelembe véve, 

valószínűsíthető a kiszáradás? – kérdezte Wesley. 
– Határozottan. 
Wesley megint fölírt néhány szót a táblára. – A házban nincs se 

riasztó, se kutya. 
– Eltűnt valami? 
– Legföljebb néhány ruhadarab. 
– Kié? 
–Talán az anyáé. A szekrénybe zárva úgy rémlett neki, mintha 

fiókokat húzogatnának. 
– Ha így történt, akkor az emberünk nagyon pedánsan dolgozott, 

mert az asszony azt mondja, nem tudja megállapítani, hogy eltűnt-e 
valamilyen holmija, vagy turkált-e közöttük valaki. 

– És azt tudjuk, hogy mit tanított az apa? 
– Biblia-ismeretet. 
– A Broad River-i iskolában a Biblia minden szavát szó szerint 

értelmezik. A gyerekek azzal kezdik a napot, hogy eléneklik a „Nem 
lesz a bűn úrrá mirajtunk”-at. 

– Ez komoly? 
– Mint egy vakbélgyulladás. 
– Jézus. 
– Igen, ő is gyakori téma náluk. 
– Talán az unokámmal is tudnának kezdeni valamit. 
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– Hagyjuk ezt, Hershel. Te már annyira elkényeztetted az 
unokádat, hogy azt ember már helyre nem hozza. Hány kisbiciklije 
van most? Három? 

Közbeszóltam. – Szeretnék többet tudni Emily családjáról. 
Gondolom, vallásosak. 

– Nagyon is. 
– Van még gyerekük? 
Mote hadnagy mélyen, fáradtan felsóhajtott. – Ez benne a 

legszomorúbb. Néhány éve született még egy gyerekük, de 
csecsemőkorában meghalt. 

– Ez is Black Mountainban történt? – kérdeztem. 
– Nem. Még azelőtt, hogy ideköltöztek. Kaliforniaiak. Sokan 

települnek át onnan ide. 
Ferguson hozzátette: – Sok idegen jön hozzánk nyugdíjas éveire, 

nyaralni, meg a különféle vallási gyülekezetekbe. Ha minden 
baptistáért csak tíz centet kapnék, már nem ülnék itt. 

Marinóra pillantottam. A dühe szinte tapintható volt, az arca 
vörös. – Gaultnak pont egy ilyen hely kell. Errefelé mindenki olvasta 
róla a nagy cikkeket a People magazinban, a National Enquier-
ben meg a Parade-ben, de soha senkinek eszébe nem jut, hogy ez a 
görény itt is felbukkanhat. Számukra ő Frankenstein. Igazából nem is 
létezik. 

– Ne feledje, hogy azért láttak róla egy tévéfilmet is. – Megint 
Mote szólalt meg. 

– Mikor? – ráncolta a homlokát Ferguson. 
– Tavaly nyáron. Marino kapitány mondta. A színész nevére már 

nem emlékszem, de játszik abban a Végpont című sorozatban. Jól 
mondom? 

Marinót nem érdekelte. – Szerintem az a görény még itt van 
valahol. – Hátralökte a székét, s újabb rágógumigombócot dobott a 
hamutartóba. 
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– Minden lehetséges – jegyezte meg szárazon Wesley. 
– Hát... – Mote megköszörülte a torkát. – Nagyra értékelünk 

minden segítséget. 
Wesley az órájára nézett. – Pete! Lelőnéd még egyszer a 

lámpákat? Gondoltam, végigfuthatnánk ezeken a korábbi eseteken, s 
megmutathatnánk két észak-carolinai vendégünknek, hogyan töltötte 
az idejét Virginiában Gault. 

A következő órában úgy villantak fel a borzalmak, mint 
legrosszabb álmaim összefüggéstelen, lidérces képei. Ferguson és 
Mote elkerekedett szemmel, némán meredt a vászonra. Még pislogni 
se láttam őket. 
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Az étterem ablakaival szemben pufók, kis mormoták sütkéreztek a 
fűben. Salátát ettem, Marino már a sült csirkéje utolsó foszlányait 
csipegette föl a tányérjáról. 

Fakókék volt az ég, a fákon már sejlett, milyen égő színeket 
mutatnak majd a kiteljesedő őszben. Bizonyos tekintetben irigyeltem 
Marinót: az előtte álló hét fáradalmai szinte üdülésnek tűntek ahhoz 
képest, ami rám várt, aminek sötét árnya úgy tornyosult fölém, mint 
valami óriás, telhetetlen madár. 

– Lucy reméli, hogy amíg itt van, tud egy kis időt szakítani rá, 
hogy lövöldözzön vele egy kicsit – mondtam. 

– Az attól függ, mennyit javult a modora. – Marino eltolta maga 
elől a tányért. 

– Furcsa, de ő is ezt szokta mondani magával kapcsolatban. 
Marino kipöckölt egy szál cigarettát a dobozából. 
– Megengedi? 
– Mindegy, mit mondok, úgyis rágyújt. 
– Maga senkiben sem bízik, doktornő. – Föl-le billegett a 

cigaretta, ahogy beszélt. – Pedig már kevesebbet szívok. – 
Felkattintotta az öngyújtóját. – Vallja be, hogy maga is percenként 
gondol a dohányzásra. 

– Ez igaz. Nincs olyan perc, hogy el ne csodálkoznék, hogyan 
voltam képes egy ilyen visszataszító és antiszociális dolgot művelni. 
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– Hagyjuk a púdert. Magának is veszettül hiányzik. Most éppen 
nagyon szeretne a helyemben lenni. – Kifújta a füstöt, és kirévedt az 
ablakon. – Ezek miatt a nyüves kis mormoták miatt egyszer még 
összedől ez az egész kóceráj. 

– Miért ment volna Gault Észak-Carolina nyugati részébe? – 
kérdeztem. 

– Mi a francnak megy az egyáltalán bárhova? – Marino szeme 
összeszűkült. – Maga is tudja a választ. Azért, mert úgy tartja kedve. 
És nem fogja beérni ennyivel. Lesz még itt gyerek vagy férfi, nő, 
mindegy, aki épp a látóterébe kerül, mikor rájön a dilihopp. 

– Komolyan hiszi, hogy még mindig itt van? 
Marino lepöccintette a hamut. – Igen, komolyan. 
– Miért? 
– Mert csak most kezdődik a főműsor – felelte Marino. Közben 

bejött Benton Wesley. Marino pedig folytatta. – Ez neki a világ 
legjobb hecce. Páholyból nézi és halálra röhögi magát, hogyan 
rohangálnak fel-alá, hogy kapkodnak fűhöz-fához a Black Mountain-
i zsandárok. Errefelé egyébként átlag évi egy gyilkosság fordul elő. 

Wesley a salátabár felé indult. Levest mert egy tányérba, sós 
kekszet tett a tálcájára, majd beledobott néhány dollárt abba a 
papírtányérba, amelyet a pénztáros tett ki olyankor, amikor más 
dolga akadt. Nem adta jelét, hogy észrevett volna minket, de 
ismertem, s tudtam: akkor is a legapróbb részletekig érzékeli 
környezetét, mikor teljesen magába mélyedtnek látszik. 

– Van egy-két jel, ami miatt arra gondolok, hogy nem tartották-e 
egy ideig hűtőben Emily Steiner holttestét – mondtam. Wesley 
közben elindult felénk. 

– Tuti. Szerintem biztos. A kórház hullakamrájában. – Marino 
furcsa pillantást vetett rám. 

– Úgy hallom, kimaradtam valami érdekesből – mondta Wesley. 
Odahúzott egy széket, és leült. 
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– Azon töröm a fejem, nem tartották-e hűtőben Emily Steiner 
holttestét, mielőtt kitették oda a tópartra. 

– És miből gondolod? – Ahogy nyúlt a borsszóróért, zakója ujja 
alól kivillant az igazságügy emblémájával díszített arany 
kézelőgombja. 

– Szalonnás és száraz volt a bőre – válaszoltam. – A teste jó 
állapotban maradt, és gyakorlatilag sem állatok, sem rovarok nem 
kezdték ki. 

– Akkor ez elég rendesen megfúrja azt az elképzelést, hogy Gault 
megszállt valamelyik turistagarniban – mondta Marino. – Tuti, hogy 
a minibárjába nem tudott egy hullát begyömöszölni. 

A mindig pedáns Wesley magától elfelé kanalazta a halászlét, úgy 
emelgette ajkához, hogy egyetlen cseppet sem löttyintett ki. 

– Mit adtak a laborba elemzésre? – kérdeztem. 
– A gyerek karóráját, a nyakláncát meg a két zokniját – válaszolta 

Wesley. – És a szigetelőszalagot, amit sajnos még azelőtt leszedtek, 
hogy megnézték volna, van-e rajta ujjlenyomat. A boncoláskor 
gyakorlatilag felszabdalták. 

– Jézus... – dünnyögte Marino. 
– Viszont elég egyedi – mondta Wesley. – Én legalábbis még sose 

láttam élénk narancsszín szigetelőszalagot. – Rám nézett. 
– Én biztosan nem – mondtam. – A laborotok tud már róla 

valamit? 
– Csak annyit, hogy zsíros csíkok vannak rajta, amin az értendő, 

hogy az éle, azaz az összetekercselt szalag pereme zsíros volt. Még 
nem tudni, mennyit ér. 

– Más? – kérdeztem. 
– Rongyok és föld a holttest alól, meg a lepedő és a hullazsák, 

amiben a tótól elszállították. 
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Mialatt beszélt, egyre fokozódott bennem a tehetetlen düh: az járt 
a fejemben, mit nem vettünk észre, és hogy milyen mikroszkopikus 
nyomok tűnhettek el örökre. 

– Szeretnék másolatot kapni a fényképekről és a 
jegyzőkönyvekről, és amint megérkeznek, a laborjelentésekről is – 
mondtam. 

– Ami a miénk, az a tiéd is – felelte Wesley. – A labor közvetlenül 
nálad fog jelentkezni. 

– Pontosan meg kell állapítanunk a halál időpontját – szólalt meg 
Marino. – Ez így nem stimmel. 

– Ez tényleg nagyon fontos – bólintott rá Wesley. – Tudsz valamit 
tenni ez ügyben? – nézett rám. 

– Megteszem, amit tudok – válaszoltam. 
– Engem várnak a Hogan’s Alleyben. – Marino felállt az asztaltól, 

és az órájára pillantott. – Sőt. Azt hiszem, nélkülem kezdték el. 
– Remélem, átöltözöl előbb – mondta neki Wesley. – Vegyél föl 

egy olyan csuklyás melegítőt. 
– Hogyne. Hogy hőgutát kapjak benne. 
– Még az is jobb, mint ha egy kilenc milliméteres festékgolyó 

eltalál – mondta Wesley. – Olyan, mint egy lórúgás. 
– Mi az, maguk összebeszéltek? 
Néztünk utána. Menet közben begombolta pocakján a zakóját, 

végigsimított gyér haján, és feljebb rántotta nadrágját. Szokása volt 
ez: valahányszor bement valahová vagy kiment valahonnan, amúgy 
tessék-lássék rendbe szedte magát. 

Wesley a piszkos hamutartóra, majd rám nézett. Szokatlanul 
sötétnek rémlett a szeme, a szája is úgy állt, mintha még sose 
mosolyodott volna el. 

– Csinálj vele valamit – mondta. 
– Bárcsak módomban állna, Benton. 
– Te vagy az egyetlen, akire időnként hallgat valamennyire. 
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– Ez ijesztő. 
– Az az ijesztő, hogy milyen vörös volt a feje az egész 

megbeszélés alatt. Semmit sem hagyott abba, amit kellett volna. 
Zabái, dohányzik, iszik. – Wesley elfordította a tekintetét. – Mióta 
Doris elhagyta, megindult a lejtőn. 

– Én azért látok némi javulást – mondtam. 
– Legfeljebb átmenetieket. – Megint találkozott a tekintetünk. – A 

lényeg, hogy gyilkolja magát. 
Marino egész életében gyilkolta magát, én pedig nem tudtam, 

hogyan akadályozhatnám meg ebben. 
– Mikor szándékozol visszamenni Richmondba? – kérdezte 

Wesley. Éreztem, hogy titkol valamit. Talán a feleségével van 
valami. 

– Az attól függ – válaszoltam. – Reméltem, hogy tölthetek egy kis 
időt Lucyval. 

– Mondta, hogy visszavárjuk? 
Kinéztem a napsütötte fűre és a szélben keringő levelekre. – Alig 

várja. 
– Te meg nem. 
– Én meg nem. 
– Megértelek, Kay. Nem akarod, hogy Lucy is belépjen ebbe a 

világba. – Arca alig észrevehetően ellágyult. – Azt hiszem, örülnöm 
kellene, hogy legalább egyvalamiben nem vagy teljesen racionális és 
objektív. 

Nem csak egyvalamiben nem voltam teljesen racionális és 
objektív, s ezt Wesley nagyon is jól tudta. 

– Még azt sem tudom pontosan, hogy mit is csinál odaát – 
mondtam. – Te mit éreznél, ha a te gyereked volna? 

– Ugyanazt, amit eddig is éreztem a gyerekeim iránt. Nem 
szeretném, ha a rendőrségnél vagy a katonaságnál szolgálnának. 
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Nem szeretném, ha munkaeszközük lenne a fegyver. És ugyanakkor 
szeretném, ha közük lenne ehhez az egészhez. 

– Mert te tudod, milyen a világ – mondtam, s kissé tovább néztem 
a szemébe, mint feltétlenül kellett volna. 

Összegyűrte s a tálcájára tette a szalvétáját. – Lucy szereti, amit 
csinál. Mi is. 

– Ezt örömmel hallom. 
– Tehetséges lány. Az a számítógépes program, amit segít nekünk 

kifejleszteni az EBEP számára, mindent meg fog változtatni. Nem 
telik majd annyi időbe, hogy ezeket a vadállatokat a világ bármely 
pontján megtaláljuk. Képzeld csak el, hogy Gault Ausztráliában 
gyilkolja meg Emily Steinert. Gondolod, hogy tudnánk róla? 

– Nem valószínű – mondtam. – Legalábbis most még nem. 
Viszont még nem biztos, hogy tényleg Gault ölte meg. 

– Azt viszont tudjuk, hogy az időveszteség életekbe kerül. –
Wesley a tálcámért nyúlt, és a magáéra tette. 

Mindketten felálltunk. 
– Benézhetnénk az unokahúgodhoz... – mondta Wesley. 
– Nem hiszem, hogy beengednek. 
– Simán nem is. De ha adsz nekem egy kis időt, elintézem. 
– Örülnék neki. 
Wesley az órájára nézett. – Most egy óra... Jó neked, ha fél ötkor 

itt találkozunk? – kérdezte. Elindultunk kifelé. 
– Hogy viseli Lucy a Washingtont? – kérdezte Wesley. A 

Washington Quanticóban a legkevésbé kedvelt szállóépület: az ágyai 
kicsik, a törülközői olyan falatnyiak, hogy semmi lényegeset nem 
takarnak el. – Sajnos nem tudtunk neki jobb elhelyezést biztosítani. 

– Nem is kell. Nem árt, ha van szobatársnője meg sorstársa. Az 
sem tragédia, ha nem nagyon jön ki vele. 

– A csodagyerekek ritkán játszanak a többi gyerekkel. 
– Ez az egyetlen negatívum a személyi lapján – mondtam. 
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A következő néhány órát telefonálgatással töltöttem, többször is 
hiába kerestem Jenrette doktort. Valószínűleg szabadnapot vett ki, és 
elment golfozni. 

Richmondban, az intézetben, mint örömmel hallottam, rendjén 
mentek a dolgok, az eddigi esetek csak külső vizsgálatot kívántak, és 
testnedvek vételét. Szerencsére előző este óta nem történt gyilkosság, 
a héten még rám váró két ügyben pedig már intézkedtem. A 
megbeszélt helyen és időben találkoztam Wesleyvel. 

– Ezt tűzd fel. – Egy látogatókártyát nyomott a kezembe, 
odacsippentettem a mellényzsebemre a fakultáskártyám mellé. 

– Simán ment? – kérdeztem. 
– Volt némi huzakodás, de sikerült. 
– Megnyugtató érzés, hogy átmentem a háttérvizsgálaton – 

mondtam fanyarul. 
– Éppen csak hogy. 
– Hála és köszönet. 
Az ajtóban megállt, s hátamat megérintve előretessékelt. 
– Neked nem kell mondanom, Kay, hogy amit az MKK-ban látsz 

vagy hallasz, az szigorúan titkos. 
– Igazad van, Benton. Nekem ezt tényleg nem kell mondanod. 
Az étterem előtt a kantinban a Nemzeti Rendőrakadémia vörös 

zubbonyos növendékei böngészték az FBI-emblémával díszített, 
legkülönfélébb emléktárgyakat. Kisportolt férfiak és nők engedtek 
udvariasan előre a lépcsőn az osztály felé haladtukban. Színekkel 
kódolt csapatukban nem volt egyetlen kék zubbonyos sem, mivel az 
utóbbi évben nem indítottak új ügynök-évfolyamot. 

Egy hosszú folyosó végén jutottunk az előcsarnokba, ahol a 
recepciós pult fölött egy digitális tábla figyelmeztette a látogatókat, 
hogy jól láthatóan tűzzék ki vendégkártyájukat. 
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A Mérnöki Kutatási Központ három, betonból s üvegből emelt, 
magas drótkerítéssel körülvett épület. A hosszú sorokban parkoló 
kocsik tanúskodtak róla, hogy mégiscsak dolgoznak itt emberek, 
noha én sose láttam őket. Az MKK mintha elnyelte volna a benne 
dolgozókat, s olyankor bocsátotta ki őket, mikor mi, többiek 
aludtunk. 

A bejárathoz érve Wesley megállt egy számozott billentyűzetű, 
falra szerelt érzékelő előtt. Jobb keze hüvelykujját bedugta az 
olvasólencse fölé. A gép kijelzője eközben utasította, hogy üsse be a 
személyi azonosító számát. Halk csettenéssel nyílt a biometrikus zár. 

– Látom, te már többször jártál itt – jegyeztem meg, mikor Wesley 
kinyitotta előttem az ajtót. 

– Sokszor – felelte. 
Ezzel persze nem adott választ arra, hogy vajon miféle ügyekben 

szokott ide járni. Végigmentünk egy nyersgyapjú színű szőnyeggel 
felterített, puhán megvilágított, csendes folyosón, mely olyan hosszú 
volt, mint két rögbipálya. Laboratóriumok előtt haladtunk el, ahol 
sötét öltönyös, fehér köpenyes kutatók foglalatoskodtak jobbára 
olyan tevékenységekkel, amelyeket első pillantásra föl sem 
ismertem. Férfiak, nők dolgoztak üvegkalitkákban; szerszámokkal, 
alkatrészekkel, monitorokkal és furcsa szerkezetekkel telezsúfolt 
munkaasztalokon. Egy kettős lengőajtó mögött fába maró elektromos 
fűrész nyüszített. 

A lifthez érve ismét szükség volt Wesley ujjlenyomatára, mert 
csak így juthattunk abba a túlfinomult csöndbe, amelyben Lucy a 
napjait töltötte. Az első emelet lényegében véve egy mesterséges 
agyat őrző, légkondicionált koponya volt. A falak s a szőnyegek 
halványszürkék voltak, s a tér precízen felosztva, mint egy 
jégkockatálcán. Minden kalitkában két variálható asztal, rajtuk 
papírtornyok, lézernyomtatók, erőtől duzzadó számítógépek. Lucyt 
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könnyű volt észrevenni, az elemzők közül egyedül rajta volt FBI-os 
gyakorlóruha. 

Nekünk háttal ülve beszélt egy fejhallgatós mikrofonba, egyik 
kezével egy egeret mozgatott egy digitalizáló táblán, a másikkal egy 
billentyűzeten pötyögtetett. Ha nem ismerem, azt hiszem, hogy zenét 
komponál. 

– Nem, nem – mondta. – Ha egy hosszú sípolás után két rövid 
következik, akkor valószínűleg a monitorral van baj. Lehet, hogy az 
alaplap videochip-je makacskodik. 

A szeme sarkából észrevéve minket, megpördült forgószékével. 
– Igen... Egészen más, ha csak egy rövidet füttyent – magyarázta a 

vonal túlsó végén lévőnek. Akkor már biztos, hogy az alaplap. 
Mondd, Dave, nem hívhatnálak vissza? 

Észrevettem, hogy az asztalán papírokkal félig betemetve, egy 
biometrikus leolvasó fekszik. A padlón és a fali polcon ijesztő 
programozási könyvek sorakoztak, mellettük lemezeket és szalagokat 
tartalmazó dobozok, halmokban a számítógépes folyóiratok, és 
számos halványkék kötésű kiadvány, rajta az igazságügy-
minisztérium emblémája. 

– Gondoltam, megmutatom a nagynénédnek, miben mesterkedsz – 
mondta Wesley. 

Lucy levette a fejbeszélőjét. Nem tudtam megállapítani, örül-e 
nekünk vagy sem. 

– E pillanatban épp nyakig ülök a problémákban – mondta. – Két 
négynyolcvanhatos hibaüzeneteket küldözget. – A kedvemért még 
hozzáfűzte: – A CAIN-t PC-ken fejlesztjük. Ez egy rövidítés, 
olyasmit jelent, hogy bűnügyi adatnyilvántartó hálózat. 

– Nem rossz név egy olyan programnak, amelyet veszélyes 
bűnözők megtalálására szánnak. 

– Azt hiszem, vehetjük úgy – mondta Wesley –, hogy ezzel 
igyekszik bűnbocsánatot nyerni a világ első gyilkosa. 
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– Alapjában véve azt szeretnénk – vette át a szót Lucy –, hogy a 
CAIN egy olyan automatizált rendszer legyen, amelyik a lehető 
legpontosabban modellezi a való világot. 

– Más szavakkal tehát arról van szó – mondtam –, hogy úgy 
gondolkozzon és cselekedjen, ahogy mi. 

– Pontosan. – Lucy megint kopogtatni kezdett a billentyűzeten. – 
Így néz ki az a bűnelemzési jelentés, amit már megszoktál. 

A képernyőn annak a tizenöt oldalas formanyomtatványnak a 
kérdései jelentek meg, amelyeket már hosszú évek óta minden olyan 
esetben ki kellett töltenem, ha a holttest ismeretlen volt, vagy egy 
olyan tettes áldozata, akiről feltételezhető volt, hogy további 
gyilkosságokat is elkövet. 

– Ez egy kicsit tömörítve van. – Lucy újabb oldalakat mutatott. 
– Sose a kérdőív az igazi probléma – mondtam –, hanem az, hogy 

rávegyük a nyomozót a kitöltésére és a beküldésére. 
– Most majd választhatnak – mondta Wesley. – Lesz majd egy 

fafejű terminál a körzetükben, amelyen keresztül közvetlenül 
kitölthetik. A vérbeli géprombolók számára azért lesz papír is, az 
eredetinek egy tömörített változata, amit aztán a szokásos úton vagy 
faxon elküldhetnek. 

– Dolgozunk a kézírás-felismerésen is – folytatta Lucy. – Mikor a 
nyomozó a kocsijában vagy az őrszobán ül, vagy a bíróságon 
ácsorog, számítógépesített üzenettömböt használhat. Bármit, amit 
papíron kapunk, kézzel vagy bárhogyan írva, be lehet majd olvasni a 
rendszerbe. Az interaktív rész akkor jön, mikor a CAIN talál valamit, 
vagy ha kiegészítő információra van szüksége. A nyomozóval 
modemen keresztül kommunikál, szóban vagy elekronikus postával 
hagy üzenetet. 

– A lehetőségek óriásiak – mondta Wesley. 
Tudtam, miért hozott ide. Ez a kalitka nagyon távolinak érződött a 

külvárosi körzetektől, a bankrablásoktól, a kábítószereseken végzett 
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rajtaütésektől. Wesley meg akart nyugtatni, hogy Lucy olyan helyen 
dolgozik az FBI-ban, ahol biztonságban van. Én azonban tudtam, 
milyen csapdák várnak itt a lélekre. 

A tiszta lapokon, amelyeket most ifjú unokahúgom mutogat 
nekem számítógépe monitorán, hamarosan nevek és személyleírások 
jelennek meg, kézzelfoghatóvá téve a véres valóságot. Lucy szép 
lassan kiépít egy adatbázist, amely testrészekkel, kínzásokkal, 
fegyverekkel és sérülésekkel lesz tele. Amerre jár-kel, áldozatok 
arcát véli majd fölfedezni az emberek között. 

– Feltételezem, hogy a változtatások nemcsak a nyomozókat 
érintik, hanem minket is – mondtam Wesleynek. 

– Magától értetődik, hogy az orvos szakértőket is bekapcsoljuk a 
hálózatba. 

Lucy újabb képernyőket mutatott, s más csodákról beszélt, olyan 
szavakkal, amelyeket még én sem értettem. Már rég rájöttem, hogy a 
számítógép a modern Bábel: minél magasabb csúcsokat ostromol a 
technika, s annál jobban összezavarodnak a nyelvek. 

– Ez a lényege a Structure Query Language-nek – magyarázta 
Lucy. – A felhasználó azt határozza meg, mi kell neki az 
adatbázisból, és nem azt, hogy hogyan akar hozzáférni. 

Egy felénk közeledő nőre esett a tekintetem. Magas volt, kecses, 
de határozott léptű, hosszú, fehér köpenye hullámzott a térde körül. 
Egy kis alumíniumedényben kavargatott lassan valamit egy ecsettel. 

– Eldőlt már, hogy végül is min fogjuk futtatni? – csevegett 
tovább Wesley az unokahúgommal. – A nagygépen? 

– Mostanában inkább a kisebb szerverek vannak divatban. Minik, 
LAN-ek. Minden zsugorodik. 

A nő a mi kalitkánkba jött. Mikor fölpillantott, egyenesen a 
szemembe nézett, az átható tekintete meg is állapodott rajtam egy 
pillanatra, majd továbbsiklott. 
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– Valamilyen értekezlet folyik, amiről én nem kaptam értesítést? – 
kérdezte hűvös mosollyal, az edénykét az asztalára téve. Úgy 
éreztem, nem örül nekem. 

– Ne haragudj, Carrie, egy kicsit csúszik az ütemterv – mondta 
Lucy. – Azt hiszem, Benton Wesleyt már ismered... Bemutatom dr. 
Kay Scarpettát, a nagynénémet. Carrie Grethen. 

– Örülök, hogy megismerhetem – mondta Carrie Grethen, de 
zavart a tekintete. 

Sima mozdulattal leült a székére, szórakozottan végigsimított 
hosszú, sötétbarna, ódivatú kontyba tűzött haján. Harmincöt 
körülinek tippeltem. Sima bőre, sötét szeme és tiszta metszésű 
vonásai érdekes, ritka, elegáns szépséget kölcsönöztek neki. 

Mikor kihúzta a fiókját, feltűnt, mennyire rendezett a 
munkakörnyezete Lucyéhoz képest, mivel Lucy sokkal jobban 
belemerült ezoterikus világába, mint hogy törődjön azzal, hová 
tegyen egy könyvet vagy egy halom papírt. Az intellektusa már egy 
felnőtté volt, viselkedése azonban inkább egy felfordulásban élő, 
rágógumizó érettségizőé. 

Wesley megszólalt. – Lucy! Volna kedved körbevezetni a 
nagynénédet? 

– Persze. – Lucy látható vonakodással szakadt el a képernyőtől. 
– Árulja el nekem, Carrie, tulajdonképpen mivel is foglalkozik itt? 

– hallottam távoztunkban Wesley hangját. 
Lucy hátrakapta a fejét; meglepett, milyen érzelem villan a 

szemében. 
– Amit ebben a szekcióban látsz, azon nincs mit magyarázni – 

mondta szórakozottan és idegesen. – Emberek és munkaállomások. 
– Mindannyian az EBEP-on dolgoznak? 
– A CAIN-t csak hárman csináljuk. Itt egyébként lényegében 

taktikai munka folyik. – Lucy megint visszapillantott. – A taktikai 
azt jelenti, hogy a számítógépet arra használjuk, hogy a segítségével 
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valamilyen berendezés jobban működjön. Például különféle 
elektronikus távérzékelők és néhány robot, amilyeneket a 
válságcsoport és a túszmentő alakulat használ. 

Szemmel láthatólag máshol jártak a gondolatai. A folyosó túlsó 
végére vezetett, ahol szintén biometrikus zár őrizte az ajtót. 

– Ide csak néhányan léphetünk be – mondta, miközben bedugta 
hüvelykujját a nyílásba, s beütötte azonosító számát. Az ágyúszürke 
ajtó egy munkaállomásokkal, monitorokkal, polcon villogó 
modemek tucatjaival pedánsan berendezett, hűtött teremre nyílt. A 
berendezések hátsó részéről kábelkötegek kígyóztak a megemelt 
padlórészek alá, a monitorokon neonkék hurkok és spirálok hirdették 
merészen: CAIN. A mesterséges fény, akárcsak a levegő, tiszta és 
hideg volt. 

– Itt tároljuk az összes ujjlenyomat adatát – közölte Lucy. 
– A biomechanikus zárakét? – Körülnéztem. 
– A zárak és az adatvédelmi berendezések összes leolvasójából 

ide futnak be az adatok. 
– És ez a bonyolult zárrendszer MKK-találmány? 
– Itt fejlesztjük és javítgatjuk. Én is épp benne vagyok egy 

kutatási programban, amelyik ezzel foglalkozik. Sok a dolog. 
Odahajolt egy monitor fölé, és állított a fényerőn. 
– A végén majd a terepről érkezett ujjlenyomatokat is itt tároljuk. 

Mikor a zsernyákok elmarnak valakit, egy elektronikus ujjlenyomat-
leolvasón keresztül ide küldik majd be az adatokat – magyarázta el 
Lucy. – Az illető ujjlenyomatai közvetlenül a CAIN-be kerülnek, és 
ha már valamilyen más eset kapcsán megvan nálunk az ujjlenyomata, 
az pillanatokon belül kiderül. 

– Gondolom, hogy ez valahogy hozzá lesz kapcsolva az országos 
automata ujjlenyomat-felismerő rendszerhez. 

– Az egész országéhoz és remélhetőleg az egész világéhoz. Az 
egésznek épp az a lényege, hogy minden út ide vezessen. 
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– Carrie is a CAIN-en dolgozik? 
Lucy mintha meghökkent volna. – Igen. 
– Ó a három ember egyike. 
– Stimmel. 
Mivel Lucy nem folytatta, úgy éreztem, meg kell magyaráznom. – 

Olyan különösnek tűnt. 
– Azt hiszem, ezt itt mindenkiről elmondhatjuk – felelte Lucy. 
– Hova valósi? – erőltettem ezt a témát. Ösztönös ellenszenvet 

éreztem Carrie Grethen iránt. Nem tudtam, miért. 
– Washington államba. 
– Kedves? – kérdeztem. 
– Nagyon ért ahhoz, amit csinál. 
– Ezzel nem nagyon feleltél a kérdésemre. – Elmosolyodtam. 
– Igyekszem távol tartani magam a többiektől. De miért vagy 

ilyen kiváncsi? – Lucy hangsúlya védekezőre váltott. 
– Azért vagyok kíváncsi, mert kíváncsivá tett – válaszoltam 

egyszerűen. 
– Jó volna, ha abbahagynád ezt az anyáskodást, Kay néni. 

Különben is azt hiszem, hogy a te mesterségeddel együtt jár, hogy 
mindenkiről a lehető legrosszabbat feltételezed. 

– Értem. Ezek szerint a mesterségemmel az is együtt jár, hogy 
mindenkit halottnak nézek – feleltem szárazon. 

– Ez nevetséges – mondta az unokahúgom. 
– Én csak reméltem, hogy megismerkedsz itt néhány kellemes 

emberrel. 
– Nagyra értékelném, ha nem aggódnál már örökösen, hogy 

vannak-e barátnőim. 
– Lucy, én nem akarok beleavatkozni az életedbe. Mindössze 

annyit kérek, hogy légy óvatos. 
– Te nem csak ezt kéred. Igenis beleavatkozol az életembe. 



44 

– Ez nem szándékom – mondtam. Lucy jobban fel tudott 
bosszantani, mint bárki más. 

– De igenis szándékod. Nem akarod, hogy itt dolgozzam. 
– Dehogynem akarom. – Alighogy kimondtam, már meg is 

bántam. – Én szereztem neked ezt a nyamvadt ösztöndíjat. 
Csak nézett rám. 
– Ne haragudj, Lucy. Nagyon kérlek, ne veszekedjünk – mondtam 

halkan, és a karjára tettem a kezem. 
Elhúzódott. – Meg kell néznem valamit. 
Legnagyobb meglepetésemre hirtelen kiviharzott, otthagyott 

abban a szigorúan őrzött helyiségben, amely ugyanolyan száraz és 
hűvös volt, mint a találkozásunk. Színek kavarogtak a monitorokon, 
vörösen-zölden ragyogtak a fények s a digitális számok, a 
gondolataim tompán zümmögtek, mint a mindent átható fehér zaj. 
Lucy felelőtlen húgom, Dorothy egyetlen gyermeke, nekem pedig 
nincs gyermekem. Az unokahúgom iránti szeretetet azonban nem 
lehet ilyen egyszerűen megmagyarázni. 

Ismertem az elhanyagoltságából és az elszigeteltségéből fakadó 
titkolt szégyenérzetét, hisz a magam fényes páncélja alatt én is 
ugyanazt a bánatot viseltem. Mikor a sebeit ápoltam, a magaméit 
ápoltam. De ezt nem mondhattam meg neki. Kimentem, s 
megbizonyosodtam, hogy az ajtó bezárult mögöttem. Wesley 
figyelmét nem kerülte el, hogy a kőrútról az idegenvezető nélkül 
tértem vissza. Lucy még elköszönni sem került elő. 

– Mi történt? – kérdezte Wesley az Akadémia felé sétáltunkban. 
– Megint vitatkoztunk – válaszoltam. 
Rám pillantott. – Szólj majd egyszer, hogy meséljek a Michele-lel 

folytatott vitáimról. 
– Ha létezik valamiféle tanfolyam anyák és nagynénik részére, azt 

hiszem, be kellene iratkoznom. Sőt: bárcsak már évekkel ezelőtt 
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beiratkoztam volna. Mindössze annyit kérdeztem tőle, hogy van-e itt 
barátnője, erre begurult. 

– Mi aggaszt? 
– Magányos. 
Wesley értetlenül nézett rám. – Erre már célozgattál, de őszintén 

megvallva, nekem nem tűnik magányosnak. 
– Hogyhogy nem? 
Megálltunk, több kocsit is el kellett engednünk. Alacsonyan állt a 

nap, melegen sütötte a nyakszirtemet és a hátamat. Wesley már 
levetette és a karján hozta a zakóját. Mikor már átmehettünk, 
gyöngéden megérintette a könyökömet. 

– Egyik este, néhány napja voltam a Globe and Laurelben, és 
Lucy is ott volt az egyik barátnőjével. Lehetett az illető Carrie 
Grethen is, bár erre nem mernék megesküdni. Mindenesetre úgy tűnt, 
hogy remekül érzik magukat. 

Akkor sem lepődtem volna meg jobban, ha Wesley azt közli, hogy 
Lucy eltérített egy repülőgépet. 

– Az étteremben is sokszor késő estig fent van. Te csak az egyik 
oldalát ismered az unokahúgodnak, Kay. A szülőket meg a rokonokat 
mindig megrázza, hogy van egy másik oldal is, amit ők nem látnak. 

– Ez az oldala, amiről beszélsz, nekem teljesen ismeretlen – 
mondtam. Nem éreztem megkönnyebbülést. A gondolat, hogy 
Lucynak vannak olyan tulajdonságai, amelyekről nem tudok, csak 
még nagyobb nyugtalanságot ébresztett bennem. 

Szótlanul lépkedtünk egy percig, aztán az előcsarnokba érve 
halkan megkérdeztem: – Benton... Iszik is? 

– Elég nagy már. 
– Tudom. 
Szerettem volna még mást is kérdezni tőle, de súlyos 

aggodalmaimat elsöpörte egy egyszerű, gyors mozdulat: Wesley az 
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oldalához kapott, és lerántotta derékszíjáról a csipogóját. Homlokát 
ráncolva nézte a számot. 

– Gyere be velem az egységhez – mondta. – Nézzük meg, miről 
van szó. 
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Hershel Mote hadnagy hiába igyekezett tartani magát, mégis 
kiérződött hangjából a hisztéria közeli állapot, mikor Wesley fél hét 
előtt tíz perccel visszahívta. 

– Honnan beszél most? – kérdezte újra Wesley a kihangosított 
telefonon. 

– A konyhából. 
– Nyugalom, Mote hadnagy. Mondja meg nekem, pontosan hol 

tartózkodik. 
– Max Ferguson ügynök konyhájában. Képtelen vagyok fölfogni. 

Ilyet még életemben nem láttam. 
– Van ott még valaki? 
– Csak én egyedül, illetve ami fent van, de azt már mondtam. 

Hívtam a halottkémet, a diszpécser most nézi, kit tud felhajtani. 
– Nyugalom, hadnagy – mondta Wesley szokásos 

rendíthetetlenségével. 
Hallatszott Mote zihálása. 
Megszólaltam. – Mote hadnagy! Scarpetta doktornő vagyok. 

Kérem, hagyjon mindent úgy, ahogyan találta. 
– Uram az egekben...! – robbant ki belőle. – De hát én már 

levágtam! 
– Semmi vész. 
– Amikor bejöttem, láttam, hogy... Uram, könyörülj! Nem 

hagyhattam úgy. 
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– Semmi baj – nyugtattam. – Viszont nagyon fontos, hogy most 
már senki se nyúljon hozzá. 

– És a halottkém? 
– Még ő se. 
Wesley engem nézett, úgy mondta: – Máris indulunk. Legkésőbb 

tízre ott vagyunk. Addig ne csináljon semmit. 
– Értettem. Csak ülök itt a széken, míg el nem múlik a mellemben 

ez a fájdalom. 
– Mikor kezdődött? – kérdeztem. 
– Amikor ideértem és megtaláltam. Akkor kezdett fájni itt a 

mellemben. 
– Előfordult már máskor is? 
– Nem emlékszem. Ilyen nem. 
– Próbálja leírni, hol fáj – mondtam fokozódó aggodalommal. 
– Pont középen. 
– A karja vagy a nyaka nem fáj? 
– Nem, doktornő. 
– Szédül? Izzad? 
– Egy kicsit izzadok. 
– Fáj, mikor köhög? 
– Nem köhögök, úgyhogy ezt nem tudom. 
– Volt már probléma a szívével? Nem magas a vérnyomása? 
– Nem tudok róla. 
– Dohányzik? 
– Most éppen igen. 
– Szeretném, ha most nagyon figyelne arra, amit mondok, Mote 

hadnagy. Nyomja el a cigarettáját, és próbáljon megnyugodni. 
Nagyon aggódom maga miatt, mert rettenetes megrázkódtatás érte, 
és dohányzik. Nagyon valószínű, hogy szívrohama van. Azonnal 
hívjon egy mentőt. 
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– Most már nem fáj annyira, a halottkém is bármely pillanatban itt 
lehet. Ő orvos. 

– Jenrette doktor? – kérdezte Wesley. 
– Ezen a környéken nincs más. 
– Ne hősködjön ilyen fájdalmakkal, Mote hadnagy – szóltam rá 

határozottan. 
– Nem fogok, doktornő. 
Wesley felírta a címeket és a telefonszámokat, azután lenyomta a 

megszakító billentyűt, és megint tárcsázott. 
– Pete Marino ott rohangál még valahol? – kérdezte attól a 

valakitől, aki fölvette a telefont. – Kérem mondja meg neki, hogy 
van egy sürgős esetünk. Kapjon össze egy váltás fehérneműt, s ahogy 
csak tud, robogjon át a túszmentőkhöz. Ott várjuk. Majd mi 
elmondjuk neki, miről van szó. 

– Szeretném, ha Katz is velünk jönne – mondtam, mikor Wesley 
felállt az asztaltól. – Mindent le kell majd porozni, hátha nem úgy áll 
a dolog, mint ahogy kinéz. 

– Igazad van. 
– Nem hiszem, hogy ilyen későn a Hullakempingben lenne. 

Inkább a csipogóján kellene megpróbálni. – Katz egy knoxville-i 
helyszínelő kollégám volt. 

– Megpróbálom előkeríteni – felelte Wesley. 
Tizenöt perccel később, amikor leértem az előcsarnokba, Wesley 

már várt, egy nagy táska lógott a vállán. A szobámban épp csak 
annyi időm volt, hogy a magas sarkú cipőmet egy praktikusabbra 
cseréljem, és összekapkodjam a legszükségesebbeket, köztük az 
orvosi táskámat. 

– Katz most indult Knoxville-ből – mondta Wesley. – A 
helyszínen találkozunk. 

A hold távoli forgácsa alatt már közelgett az éjszaka, a fák úgy 
susogtak a szélben, mintha esne az eső. A Jefferson előtti behajtón 
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indulva kereszteztük azt az utat, amely az Akadémia komplexumát 
elválasztja a rohampályáktól és a lőterektől. Nem messze, a 
tábortüzek és piknikasztalok fák árnyékolta demilitarizált zónájában 
egy ismerős figurát vettem észre, aki annyira nem illett oda, hogy 
egy pillanatig azt hittem, rosszul látok. De azután eszembe jutott: 
Lucy említette egyszer, hogy vacsora után néha kisétál ide 
gondolkodni. Megdobbant a szívem a lehetőségre, hogy kibékülhetek 
vele. 

– Benton – mondtam. – Mindjárt jövök. 
Az erdő széléhez közeledve egy beszélgetés halk hangjait sodorta 

felém a szél, s már-már azt hittem, hogy Lucy magában beszél. Az 
egyik piknikasztalon ült, és már szólni akartam neki, mikor 
észrevettem, hogy valaki ül az asztal melletti padon, hozzá beszél. 
Annyira közel voltak egymáshoz, hogy sziluettjük összemosódott. 
Megtorpantam, és dermedten megálltam egy magas, sűrű fenyő 
takarásában. 

– Mert mindig ezt csinálod – mondta Lucy azon a sértett hangon, 
amelyet jól ismertem. 

– Nem csinálom. Azt te csak hiszed – válaszolt egy megnyugtató 
női hang. 

– Akkor ne adj rá okot, hogy azt higgyem. 
– Lucy, nagyon kérlek... Nem ejthetnénk ezt a témát? 
– Akkor adj nekem is egyet. 
– Jobb volna, ha nem kezdenéd el. 
– Nem kezdem el. Csak egy slukkot kérek. 
Gyufa sercent, apró láng villant a sötétben, egy másodpercre 

megvilágította Lucyt, aki most közelebb hajolt a barátnőjéhez, 
akinek az arcát nem láttam. Fel-felizzott a parázs, ahogy egymásnak 
adogatták a cigarettát. Halk léptekkel otthagytam őket. 

Wesley megint szokásos hosszú lépteire kapcsolt. 
– Ismerős? – kérdezte. 
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– Úgy rémlett – feleltem. 
Szótlanul lépdeltünk tovább az elhagyatott lőterek s az örökös 

vigyázzba merevedett célfigurák sorai mellett. Hátrább 
irányítótorony magaslott egy teljes egészében autógumikból emelt 
épület fölé, ahol a túszmentők, az FBI „zöldsapkásai” szoktak éles 
lőszerrel gyakorlatozni. Nem messze a füvön, mint valami óriás 
rovar, egy kék-fehér helikopter, egy Bell JetRanger várakozott, 
pilótája Marino társaságában ott állt előtte. 

– Mind megvagyunk? – kérdezte, mikor odaértünk. 
– Igen. Köszönöm, Whit – felelte Wesley. 
Whit – fekete pilótaöltözékében igazi sportos férfipéldány – 

kinyitotta a helikopter ajtaját, és besegített minket. Becsatoltuk 
magunkat. Marino meg én ültünk hátul, Wesley elöl. Mikor a rotor 
pörögni kezdett, mindannyian föltettük a mikrofonokat és a 
fejhallgatókat. 

Néhány perc múlva s hirtelen messze elmaradt alattunk a föld: 
fölemelkedtünk. A fülkében bekapcsolódtak a légbefúvók, és 
elaludtak a lámpák. Míg a helikopter dél felé, egy hegyi kisváros felé 
száguldott, ahol megint meghalt egy ember, beszélgettünk. 

– Nem régóta érhetett haza – mondta Marino. – Tudjuk, hogy...? 
– Nemrég – vágott közbe a másodpilóta helyén ülő Wesley. – 

Rögtön a megbeszélés után indult Quanticóból. Egykor szállt fel a 
Nationalről. 

– Az kiderült már, hogy mikor ért vele a gép Asheville-be? 
– Fél öt körül. Ötre érhetett haza. 
– Black Mountainban lakik? 
– Ott. 
Megszólaltam. – Mote hatkor talált rá. 
– Jézusom. – Marino felém fordult. – Ezek szerint Ferguson 

ahogy hazaért, abban a pillanatban nekiállt lefejni a... 
A pilóta közbeszólt. – Van zene, ha gondolják. 
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– Jöhet. 
– Milyen stílus legyen? 
– Klasszikus. 
– Ne rázd a rongyot, Benton. 
– Le vagy szavazva, Pete. 
– Az most mindegy, hogy kinek vagy minek folytán, Ferguson 

nem lehetett hosszú ideje otthon – vettem föl újra összevissza 
beszélgetésünk fonalát; Berlioz zenéje szolgáltatta hozzá a kíséretet. 

– Balesetnek látszik... Balul sikerült önkielégítésnek. Még nem 
lehet tudni. 

Marino megbökött a könyökével. – Van egy aszpirinje? 
Megnéztem a retikülömben a sötétben, aztán elővettem egy 

ceruzalámpát az orvosi táskámból, és kotorásztam még egy kicsit. 
Marino morogva vette tudomásul, mikor jeleztem neki, hogy nem 
segíthetek. Csak ekkor fogtam fel, hogy még mindig azt a csuklyás 
melegítőt és fűzős bakancsot viseli, amiben a Hogan’s Alleyben 
rohangászott. Úgy nézett ki, mint egy negyedosztályú csapat 
alkoholista edzője. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és 
odavillantottam a lámpa fényét a bal vállán és a bal oldalán vöröslő 
festékfoltokra. Eltalálták. 

– Látná a többieket – szólalt meg hirtelen a fejhallgatóban. – 
Benton! Van nálad aszpirin? 

– Légibetegség? 
– Kicsit már kezd sok lenni a jóból – felelte Marino; utált repülni. 
Kétszáz kilométeres sebességgel kelepeltünk a tiszta esti égbolt 

alatt. Az autók csillogó szemű rovarokként araszoltak alattunk, a 
civilizáció fényei karácsonyfaizzókként hunyorogtak. Ha nincsenek 
olyan felajzott állapotban az idegeim, a vibráló sötétség talán álomba 
ringatott volna. De az agyam nem tudott elnyugodni, minduntalan 
képek villantak s kérdések sikoltottak föl benne. 
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Megjelent előttem Lucy arca, az álla kecses íve, amint odahajol a 
lánghoz, amelyet barátnője tölcsért formáló tenyere vigyáz. Érzelmek 
fűtötte hangokat hallottam, s nem tudtam, miért vagyok 
megdöbbenve. Nem tudtam, miért érdekes ez. Nem tudtam, hogy 
Wesleynek van-e tudomása róla. Lucy az őszi szemeszter kezdetétől 
lakott Quanticó-ban. Wesley sokkal gyakrabban látta, mint én. 

Míg a hegyek közé nem értünk, nem volt egy leheletnyi szél sem, 
s a föld egy ideig csak szuroksötét síkságnak látszott. 

– Fölmegyünk ezernégyszáz méterre – hallottuk a fejhallgatóban 
pilótánk hangját. – Minden rendben ott hátul? 

– Gondolom, itt nem lehet rágyújtani – dünnyögte Marino. 
Kilenc után tíz perccel már feltűntek csillagok a tintaszerű égen; a 

Blue Ridge olyan volt alattunk, mint egy néma mozdulatlanságba 
dermedt fekete óceán. Erdők sötét sávjait követtük, majd lassan egy 
téglaépület felé kanyarodtunk, amelyben iskolát sejtettem. Az 
iskolától nem messze egy rögbipálya fölé értünk, ahol rendőrautók 
villogó lámpái és rézszínnel égő fáklyák fürösztötték fölösleges 
kivilágításban a leszállóhelyet: a helikopter hasára szerelt, cirka 
harmincmillió gyertyafény teljesítményű Nightsun fényszóró elég 
világosságot szolgáltatott. Whit az ötvenyardos vonalnál szállt le, 
puhán, mint egy madár. 

– A War Horses otthona – olvasta Wesley a kerítésre feszített 
drapériáról. – Reméljük, jobb idényük van, mint nekünk. 

Marino kinézett az ablakon; már alig forogtak a lapátok. – 
Gimnazista koromban láttam utoljára középiskolai rögbimeccset. 
Akkor még játszottam. 

– Erről nem is tudtam – mondtam. 
– Játszottam. Én voltam a tizenkettes. 
– És milyen poszton? 
– Jobb ütközőben. 
– Nocsak – mondtam. 
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– Ez itt tulajdonképpen Swannanoa – közölte a pilóta. – Black 
Mountain egy macskaugrás keletre. 

A Black Mountain-i rendőrség két egyenruhása már várt ránk. 
Mind a jogosítványhoz, mind a fegyverviseléshez nagyon fiatalnak 
látszottak. Sápadt és furcsa volt az arcuk, próbáltak nem megbámulni 
minket. Úgy néztek ránk, mintha egy forgó fényekben ragyogó, 
földöntúlian csöndes űrhajóval szálltunk volna le. Nem tudták sem 
azt, hogy kit tisztelhetnek bennünk, sem azt, hogy mi történik a 
városukban. Útközben nagyon keveset beszélgettünk. 

Néhány perc múltán egy tűzoltó- és mentőlámpák villódzásától 
lüktető, keskeny utcában álltunk meg. A miénken kívül három 
rendőrautót láttam, egy mentőt, két tűzoltóautót, két jelöletlen kocsit 
meg egy Cadillacet. 

– Óriási – morogta Marino, miközben becsapta a kocsi ajtaját. – 
Itt az egész tisztes gyülekezet. 

Sárga helyszínelő szalagok futottak hátra a sárgásszürke, 
alumíniumborítású ház verandájának a két szélső oszlopától a hátsó 
kert bokrai felé. Egy rendőrségi antennákkal és reflektorokkal 
felszerelt, de jelöletlen Skylark előtt egy Ford Bronco állt a murvával 
felszórt behajtón. 

– Ferguson kocsijai? – kérdezte Wesley. Fellépdeltünk a 
betonlépcsőn. 

– Ezek itt a behajtón? Igen – felelte a rendőr. – Ott, az a felső 
sarokablak... Abban a szobában van. 

Bosszúságomra Hershel Mote hadnagy jelent meg ajtóban. 
Nyilvánvalóan nem fogadta meg a tanácsomat. 

– Hogy érzi magát? – kérdeztem. 
– Megvagyok. – Annyira látszott rajta, mekkora kő esett le a 

szívéről láttunkra, hogy nem lepett volna meg, ha megölel. De az 
arca szürke volt. Zubbonya gallérja átizzadt, homlokán, nyakán 
verejték fénylett. Csak úgy bűzlött a cigarettafüsttől. 
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Tétován, háttal az emeletre vezető lépcsőnek, megálltunk az 
előtérben. 

– Mi történt eddig? – kérdezte Wesley. 
– Jenrette doktor rengeteget fényképezett, de az utasítás szerint 

nem nyúlt semmihez. Odakint beszélget a fiúkkal, ha esetleg szükség 
volna rá. 

– Elég sok kocsi áll a ház előtt – mondta Marino. – Hol vannak 
belőlük az emberek? 

– Kettő a konyhában, egy-kettő meg hátul bóklászik az udvaron 
meg a fák közt. 

– De fent nem volt senki? 
Mote mélyet sóhajtott. – Én nem fogok itt maguknak hazudozni. 

Igen: fölmentek és körülnéztek. De senki nem nyúlt semmihez, erre 
szavamat is adhatom. És csak a doki ment a közelébe. 

Elindult föl a lépcsőn. – Max a... szóval... A franc essen az 
egészbe! – Megállt, visszanézett ránk, és a szeme könnytől fénylett. 

– Még mindig nem tudom, hogyan talált rá – mondta Marino. 
Fölmentünk, Mote közben próbálta összeszedni magát. A padlót 

ugyanolyan vörös szőnyeg fedte, mint lent, a falak vastagon 
lakkozott fenyőlambériája mézszínben fénylett. 

Mote megköszörülte a torkát. – Hat körül benéztem hozzá, hogy 
nincs-e kedve eljönni velem vacsorázni. Nem nyitott ajtót, azt hittem, 
zuhanyozik vagy valami, és bejöttem. 

– Van róla valamilyen formában tudomása, hogy esetleg máskor 
is csinált ilyesmit? – kérdezte óvatosan Wesley. 

– Nincs – felelte fájdalmasan Mote. – El sem tudom képzelni. Én 
ezt nem is értem, bár hallottam már, hogy egyeseknek bizarr 
szokásaik vannak... Nem tudom, mire jó ez. 

– A hurkot arra használják önkielégítés közben, hogy szorítsa a 
nyaki verőereket – magyaráztam. – Csökkenti az agyba áramló vér és 
oxigén mennyiségét, és ez állítólag fokozza az orgazmust. 
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– Úgy is mondják, hogy függő viszonyba kerül a farkától – 
jegyezte meg szokásos tapintatosságával Marino. 

Elindult a folyosó vége felé, ahol egy nyitott ajtajú szobában égett 
a villany. Mote nem jött velünk. 

Max Fergusonnak, az SBI ügynökének férfiasan egyszerű 
hálószobája volt. Fenyőkomód, egy redőnyös íróasztal, fölötte egy 
polcon golyós és söretes puskák. A háziszőttessel letakart ágy mellett 
álló asztalkán a pisztolya, a levéltárcája, az igazolványai meg egy 
doboz Rough Rider kondom. Az öltöny, melyben délelőtt 
Quanticóban járt, szép rendben letéve egy székre, mellette a cipője 
meg a zoknija. 

A fürdőszoba és a ruhásszekrény között, néhány centiméternyire a 
színes, horgolt gyapjúkendővel letakart holttesttől, egy hosszú lábú, 
fa bárszék állt. Fölötte egy szemescsavar volt a famennyezetbe 
hajtva, egy elvágott nejlonkötél lógott rajta. Kinyitottam az orvosi 
táskámat, kesztyűt és hőmérőt vettem elő. Marino félhangon 
káromkodva figyelte, mint hajtom félre a gyapjúkendőt. Ferguson 
valami ilyesmitől retteghetett rémlátomásaiban. Azt hiszem, egy 
puskagolyótól feleannyira sem félt. 

A hátán hevert. Egy zoknikkal kitömött, enyhe pézsmaillatot 
árasztó, nagy, fekete melltartó volt rajta. Fekete harisnyanadrágját 
térdig legyűrte szőrös lábán, a kondom még ott csüngött a nemi 
szervén. A közelben heverő képeslapok fölfedték, hogy elsősorban a 
megkötözött, mesterségesen felduzzasztott mellű, csészealjnyi 
mellbimbójú nők vonzották. 

Megvizsgáltam a nyakát kipárnázó törülközőt szorító 
nejlonhurkot. Az elöregedett, kirojtosodott kötelet közvetlenül a 
tökéletesen megkötött bakóhurok nyolcadik tekeredése fölött vágták 
el. Ferguson szeme csaknem teljesen csukva volt, a nyelve messzire 
kileffedt. 
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– Elképzelhető, hogy a széken ült? – nézett föl Marino a 
mennyezetről csüngő kötélre. 

– Igen – feleltem. 
– Ezek szerint rázta és megcsúszott? 
– Vagy esetleg elvesztette az eszméletét, és aztán dőlt el – 

mondtam. 
Marino az ablakhoz ment, és odahajolt a párkányon álló 

konyakospohár fölé, melyben borostyánszínű folyadék volt. – 
Whisky – jelentette. – Tiszta, vagy majdnem teljesen tiszta. 

Az anális hőmérséklet 32,8 fok volt, ami megfelelt annak a 
közlésnek, hogy Ferguson körülbelül öt órája hevert letakarva a 
szobában. A kis izmokban már kezdett beállni a hullamerevség. A 
kondom rücskös típusú volt, a végén öblös tasak, szárazon. 
Odamentem az ágyhoz, és megnéztem a dobozt. Egy kondom 
hiányzott belőle, és mikor átmentem a fürdőszobába, a fonott 
szemétkosárban megtaláltam bíbor fóliapapírját is. 

– Ez érdekes – mondtam. Marino a komód fiókjait húzogatta. 
– Micsoda? 
– Eddig úgy gondoltam, hogy akkor húzta föl a gumit, amikor már 

be volt öltözve. 
– Én is így gondolom. 
– Akkor nem valahol mellette kellene lennie a 

csomagolópapírjának? – Körmöm közé csippentve, hogy ne érjek 
hozzá, kiemeltem a szemétkosárból, és egy átlátszó műanyag tasakba 
tettem. 

Mikor Marino nem reagált, hozzátettem: – Gondolom, ez attól 
függ, hogy mikor tolta le a harisnyanadrágját. Lehet, hogy még 
azelőtt, hogy a nyakába vette a hurkot. 

Visszamentem a hálószobába. Marino a komódnál guggolt, 
hitetlenkedve és egyszersmind viszolyogva nézte a halottat. 
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– És én még azt hittem, az a legrosszabb, ha az ember a klotyón 
nyiffan ki – mondta. 

Fölnéztem a szemescsavarra. Nem lehetett megállapítani, mióta 
van ott. Már épp meg akartam kérdezni Marinót, hogy talált-e még 
pornográf anyagokat, mikor a folyosó felől egy súlyos puffanás 
hallatszott. Mindketten meghökkentünk. 

– Ez meg mi a rosseb volt? – kiáltott fel Marino. 
Már ki is rohant, én szorosan a nyomában. 
Mote hadnagy esett össze a lépcsőnél. Arccal lefelé, 

mozdulatlanul hevert a szőnyegen. Mire letérdeltem mellé és a hátára 
fordítottam, már kék volt. 

– Megállt a szíve! Hívják a mentőket! – Megemeltem Mote állát, 
hogy semmi se zárja el a légutakat. 

Marino ledübörgött a lépcsőn. Megtapintottam Mote nyaki 
verőerét: nem éreztem lüktetést. Ököllel ráütöttem a mellére, de a 
szíve nem reagált. Megkezdtem az újraélesztést. Összenyomtam a 
mellkasát egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, azután 
hátrahajtottam a fejét, és a szájába fújtam. Megemelkedett a melle. 
Egy-két, hár, négy, újabb fújás. 

Tartottam a percenkénti hatvan nyomást. Homlokomon kiütött a 
veríték, a pulzusom felszökött, a karom sajgott, merev lett, mint a kő. 
Már a harmadik percet kezdtem, mikor a lépcső felől meghallottam a 
mentősök és a rendőrök dobogását. Valaki megragadta a könyökömet 
és félrehúzott; kesztyűs kezek toltak fémállványokat, felakasztottak 
egy infúziós palackot, beszúrtak egy tűt. Parancsok reccsentek és 
kísértek minden tevékenységet az újraélesztő csapatok szenvtelen 
stílusában. 

Ahogy álltam ott a falnak támaszkodva s levegő után kapkodva, 
észrevettem egy alacsony, szőke férfit, golfruhájával kirítt a többiek 
közül. A lépcsőről figyelte a sürgés-forgást. Néhányszor felém 
pillantott, aztán félénken közelebb jött. 
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– Scarpetta doktornő? 
Nyílt, barna arca volt, csak a homloka volt fehér, nyilván 

valamilyen sapka ellenzője óvhatta meg a naptól. Felötlött bennem, 
hogy az övé lehet a ház előtt álló Cadillac. 

– Parancsoljon. 
– James Jenrette – mondta, megerősítve sejtésemet. – Rosszul érzi 

magát? – Takarosan összehajtott zsebkendőt vett elő, felém nyújtotta. 
– Semmi baj, és nagyon örülök, hogy itt van – mondtam őszintén, 

mert csak egy másik orvosnak adhattam át legutóbbi páciensemet. – 
Rábízhatnám magára Mote hadnagyot? – Remegett a karom, ahogy 
megtöröltem az arcom és a nyakam. 

– Természetesen. Elkísérem a kórházba. Ha bármilyen kérdése 
van a történtekkel kapcsolatban, csak csipogtasson. 

– Reggel boncolja Fergusont? – kérdeztem. 
– Igen. Örülnék, ha maga is ott lenne. 
– Ott leszek. Köszönöm. – Sikerült elmosolyodnom. 
Mote-ot föltették a hordágyra és levitték, Jenrette követte. 

Visszamentem a folyosó végi hálószobába. Az ablakból láttam a 
vörösen villogó fényeket, és hogy a hadnagyot beteszik a mentőbe. 
Nem tudtam, megmarad-e. Éreztem Ferguson jelenlétét, s láttam a 
petyhüdt kondomot és a feszesre tömött melltartót. Olyan 
valószínűtlennek tűnt ez az egész. 

Becsapódott a mentő hátsó ajtaja. Mintegy tiltakozva felnyögtek a 
szirénák, aztán vijjogni kezdtek. Míg meg nem érintette a karomat, 
észre se vettem, hogy bejött Marino. 

– Katz itt van lent – mondta. 
Lassan megfordultam. – Kellene még egy mentő – mondtam. 
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Hosszú időn át elméleti viták tárgya volt, hogy az emberi bőr 
megőrizheti-e a latens ujjlenyomatokat. Annak valószínűsége 
azonban, hogy ezeket a nyomokat rögzíteni is lehet, olyan parányi 
volt, hogy legtöbbünk kedvét elvette a próbálkozástól. 

A bőr problémás felület: rugalmas, pórusai vannak; zavaró a 
nedvessége, a zsírossága, a szőrzet. Az ujjbegyek rajzolata oly finom, 
hogy hiába őrzi meg az áldozat holtteste gyilkosa ujjlenyomatát, az 
sem az időnek, sem az elemeknek nem képes ellenállni. 

Dr. Thomas Katz pazar bűnügyi technikus volt, aki egész 
pályafutása alatt megszállottként hajszolta ezt az illékony 
bizonyítékot. Ugyancsak szakértője volt a halál időpontja 
megállapításának, minek kutatásában olyan módszereket és 
eszközöket alkalmazott, amilyenekről a szakemberek többsége nem 
is hallott. A laboratóriumát úgy hívták: Hullakemping. Többször is 
jártam nála. 

Apró termetű ember volt, a szeme kék és eleven, haja ősz és fehér, 
arca a sok gyászos tapasztalat ellenére meglepően jóindulatú maradt. 
Mikor a lépcső tetején összefutottam vele, egy ablakventilátort, egy 
szerszámosládát és egy olyasféle tárgyat cipelt, ami leginkább egy 
porszívó csövére emlékeztetett; ez utóbbira különféle furcsa 
szerkezetek voltak csatlakoztatva. A többit, amit Katz „ciano-
akrilátfúvó szerkentyűdnek nevezett, Marino hozta utána. Ez egy 
elektromos főzőlappal és egy számítógép-ventilátorral fölszerelt 
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alumíniumdoboz volt. Katz több száz órát töltött East Tennessee-i 
garázsában ennek a nagyon egyszerű szerkezetnek a 
tökéletesítésével. 

– Hová megyünk? – nézett rám. 
– A folyosó végi szobába. – Kivettem a kezéből az 

ablakventilátort. – Hogy utazott? 
– Sűrűbb volt a forgalom, mint gondoltam. Azt mondja el nekem, 

miket műveltek a holttesttel. 
– Levágták, és leterítették egy horgolt gyapjúkendővel. Én nem 

vizsgáltam meg. 
– Nem tart soká, megígérem. Most, hogy már nem kell a sátorral 

vacakolnom, sokkal könnyebb. 
– Miféle sátorról beszél? – kérdezte homlokát ráncolva Marino. 

Bementünk a hálószobába. 
– Régebben egy műanyag sátrat állítottam a halott fölé, és abban 

végeztem a füstölést. De túl sok volt a gőz, és a bőr túlságosan deres 
lett. Doktornő, volna szíves azt a ventilátort odaállítani az ablakba? – 
Katz körülnézett. – Lehet, hogy kell majd egy tál víz is. Kicsit száraz 
itt a levegő. 

Beszámoltam neki mindarról, amit addig sikerült kiderítenünk. 
– Van oka feltételezni, hogy itt nem önkielégítéses véletlen 

önakasztásról van szó, hanem valami másról? – kérdezte. 
– A körülményeken kívül nincs – feleltem. 
– Annak a Steiner nevű kislánynak az ügyén dolgozott. 
– Ezt értjük mi körülményeken – mondta Marino. 
– Uramisten...! Csak ne volna vele tele a rádió meg a tévé! 
– Ma délelőtt Quancticóban tartottunk megbeszélést az üggyel 

kapcsolatban – mondtam. 
– Ő meg egyenesen hazajön, és akkor ez. – Katz elgondolkodva 

nézte a halottat. – Múlt héten találtunk egy prostituáltat egy 
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szemeteskonténerben, és egész jó kézlenyomatot tudtunk levenni a 
bokájáról. Már négy-öt napja halott volt. 

– Kay! – Wesley lépett be. – Tudsz jönni egy percre? 
– És ezt a szerkentyűt használta rajta? – hallottam még a folyosóra 

kilépve Marino kérdését. 
– Igen. Festett körmei voltak, és mint kiderült, nagyon jók. 
– Hogyhogy jók? 
– Ujjlenyomatokra. 
– Ezt hová tegyem? 
– Mindegy, az egész szobát befüstölöm. Sajnos minden tele lesz 

vele. 
– Nem hiszem, hogy ő még panaszkodna. 
Lent a konyhában észrevettem, hogy egy szék áll a telefon mellett. 

Úgy gondoltam, Mote ülhetett ezen órákon át, a jövetelünkre várva. 
A közelében a padlón egy pohár víz és egy csikkekkel teli hamutartó 
árválkodott. 

– Vess csak rá egy pillantást – mondta Wesley, aki megszokta, 
hogy szokatlan helyeken is keresgéljen szokatlan bizonyítékokat. 

Már kirámolta a hűtőt, az előszedett holmikat a mosogatóba tette. 
Közelebb léptem. Wesley kibontott egy fehér papírba burkolt, kis, 
lapos csomagot. Megfagyott, s összezsugorodott húscafatok voltak 
benne, a szélük már kiszáradt, és megsárgult, viaszos pergamenre 
emlékeztetett. 

– Elképzelhető, hogy tévedek? – kérdezte komoran Wesley. 
– Jóságos ég, Benton... – mondtam döbbenten. 
– Ezek fölött volt a frigóban. Darált marha, sertésszelet, pizza – 

érintette meg sorra kesztyűs ujjával a dobozokat. – Abban bíztam, 
hogy te majd közlöd, hogy csirkebőr. Vagy halcsali, vagy akármi. 

– Nincsenek rajta tolltüszők, a szőr pedig finom, mint az emberi 
szőrzet – mondtam. 

Hallgatott. 
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– Szárazjég közé csomagoljuk, s magunkkal visszük – mondtam. 
– Az ma már nem megy. 
– Minél előbb el tudjuk végezni az immunológiai vizsgálatot, 

annál hamarabb kiderül, hogy embertől származik-e. A DNS-ből 
kiderül. 

Wesley visszatette a csomagot a hűtőszekrénybe. 
– Meg kell néznünk ujjlenyomatra is. 
– A szövetet beteszem egy tasakba, a papírt meg odaadjuk a 

labornak – mondtam. 
– Jó. 
Fölmentünk. Még mindig nem lassult az érverésem. A folyosó 

végén Marino és Katz a csukott ajtó előtt állt. Egy csövet vezettek 
keresztül azon a lyukon, ahol nemrég még a kilincsgomb volt. A 
szerkentyű duruzsolva pumpálta Ferguson hálószobájába a Super 
Glue gőzeit. 

Wesley még nem mondta ki, ami nyilvánvaló volt, úgyhogy végül 
én mondtam ki. – Benton, én nem láttam harapásnyomot, sem 
olyasmit, hogy valaki megpróbált volna eltüntetni valamit. 

– Tudom – mondta. 
– Mindjárt végzünk – mondta Katz, mikor odaértünk hozzájuk. – 

Egy ekkora helyiséghez száz csepp Super Glue is elég. 
– Akadt egy váratlan problémánk, Pete – mondta Wesley. 
– Azt hittem, már megkaptuk a napi adagunkat – sóhajtott Marino, 

üres tekintettel nézve a csövet, mint áramlik rajta keresztül a 
mérgező anyag a szobába. 

– Na, ennyi elég is lesz – mondta Katz, akire sosem hatott a 
körülötte lévők hangulata. – Most már nincs más teendő, mint a 
ventilátorral kihajtani a gőzöket. Egy-két perc. 

Kinyitotta az ajtót, mi elhátráltunk. Katzot szemmel láthatólag a 
legkevésbé sem zavarta a fojtogató szag. 



64 

– Szerintem ezt szívja fű helyett – dünnyögte Marino, mikor Katz 
bement. 

– Úgy néz ki, hogy Ferguson emberi bőrt tárolt a hűtőjében – tért 
egyenesen a tárgyra Wesley. 

– Ezt is rám akarod lőcsölni? – kérdezte hökkenten Marino. 
– Nem tudom, mi van itt – felelte Wesley. A szobában surrogni 

kezdett a ventilátor. – Én csak annyit tudok, hogy itt egy halott 
nyomozó, akinek a frizsiderjében találtunk valami gyanúsat a 
fagyasztott hamburgerek és pizzák között. Egy másik nyomozó 
szívrohamot kapott. Egy tizenegy éves kislányt meggyilkoltak. 

– A mocskos életbe. – Marinónak kezdett vörösödni az arca. 
– Remélem, hoztatok magatokkal annyi ruhát, hogy itt 

maradhassatok egy ideig – nézett Marinóra, majd rám Wesley. 
– A mocskos életbe – sziszegte megint Marino. – Az a görény. 
A szemembe nézett, de pontosan tudtam, mire gondol. Lelkem 

mélyén reméltem, hogy téved. Ezzel szemben azt is tudtam, hogy ha 
nem Gault játssza itt mocskos játékait, akkor az alternatíva sem túl 
kecsegtető. 

– Van ennek a háznak pincéje? – kérdeztem. 
– Van – felelte Wesley. 
– És hűtőkamra? Vagy egy nagy hűtőszekrény? – kérdeztem. 
– Nem láttam, viszont a pincében sem jártam. 
Bent a szobában Katz kikapcsolta a ventilátort, s intett, hogy most 

már bemehetünk. 
– Nem irigylem azt, aki itt takarítani fog – nézett körül Marino. 
A Super Glue fehéren szárad, és konok, mint a cement. A szoba 

minden felületén megtapadt a fehér dere, beleértve Ferguson 
holttestét is. Katz egy zseblámpával hozzáfogott, hogy súrlófényben 
végigvizsgálja a falakat, bútorokat, ablakpárkányokat és az íróasztal 
fölötti fegyvereket, de csak egyvalamit talált, ami letérdelésre 
kényszerítette. 
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– A nejlon! – mondta lelkesen a mi kedves őrült tudósunk, s 
közelebb hajolt Ferguson letűrt harisnyanadrágjához. – A sűrű szövés 
miatt ujjlenyomat szempontjából nagyon jó felület. Valami parfümöt 
is érzek. 

Lehúzta a tokot Magna ecsetjéről, kökörcsintenger módjára 
terültek szét a sörték. Lecsavarta egy tégely tetejét, amelyben 
mágneses por volt – Delta Orange és sikerült előcsalogatnia egy 
nagyon jó latens ujjlenyomatot, amit a halott nyomozó fekete 
harisnyanadrágján hagyott valaki. Részujjlenyomatok 
materializálódtak Ferguson nyakán, Katz valamilyen fekete 
kontrasztporral igyekezett jobban láthatóvá tenni őket. De nem volt 
annyi rajzolat, hogy azonosítani lehessen. A különös dérben, 
bármerre néztem is, hidegnek érződött a szoba. 

– Persze ez az ujjlenyomat itt a harisnyanadrágon valószínűleg a 
sajátja – töprengett Katz fennhangon, és folytatta a munkát. – 
Amikor lehúzta. Lehet, hogy volt valami a kezén. A kondom például 
valószínűleg síkosított fajta, és ha az átkerült az ujjaira, akkor jó 
lenyomatot hagyhatott. Ezt elviszik? – kérdezte a harisnyanadrágra 
célozva. 

– Sajnos igen – feleltem. 
Bólintott. – Rendben van. Jó lesz a fénykép is. – Elővette a 

fényképezőgépét. – De ha végeztek a harisnyanadrággal, szeretném 
megkapni. Ha nem vágják ki ollóval, a lenyomat megmarad. Épp ez 
a jó a Super Glue-ban, csak dinamittal lehet eltávolítani. 

– Neked mennyi dolgod van még itt ma este? – kérdezte Wesley. 
Éreztem, hogy mehetnékje van. 

– Szeretnék megnézni minden olyasmit, ami szállítás közben 
esetleg megsérülhet vagy megsemmisülhet, s szeretnék gondoskodni 
a frizsiderbeli csomagról is – feleltem. – És még a pincét is meg kell 
néznünk. 
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Wesley bólintott, és Marinóra nézett. – Amíg mi ezzel 
szórakozunk, lennél szíves gondoskodni a ház őrizetéről? 

Marinót láthatólag nem lelkesítette a feladat. 
– Mondd meg nekik, hogy éjjel-nappal legyen itt valaki – mondta 

határozottan Wesley. 
– Csak az a gond, hogy ezeknek itt a városban ehhez nincs elég 

egyenruhásuk – indult el savanyú képpel kifelé Marino. – Ez a 
görény kinyírta a helyi rendőrség felét. 

Katz fölnézett, ecsetje megállt a levegőben. – Úgy veszem észre, 
maguk teljesen biztosak benne, hogy kit kell keresni. 

– Semmiben sem vagyunk biztosak. – Wesley válaszolt. 
– Thomas, én szeretnék magától még egy szívességet kérni – 

mondtam elhivatott kollégámnak. – Szeretném, ha maga és Shade 
doktor elvégeznének nekem egy kísérletet a Kempingben. 

– Ki az a Shade doktor? – kérdezte Wesley. 
– Lyall Shade, antropológus a Tennessee Egyetemen – feleltem. 
– Mikor kezdhetjük? – Katz új tekercset töltött a 

fényképezőgépébe. 
– Azonnal, ha lehetséges. 
– Friss holttest vagy régi? 
– Friss. 
– A kollégájának ez igazi neve? – kérdezte Wesley. 
Katz fényképezni kezdett, úgy válaszolt. – Persze. Úgy írják, L-Y-

A-L-L. A dédapja után kapta, aki seborvos volt a polgárháborúban. 
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Max Ferguson pincéjébe a ház hátsó frontja felől, egy betonlépcsőn 
lehetett lejutni. A lejárót borító száraz levelekből ítélve, jó ideje nem 
járhatott lent senki. Ennél pontosabban nemigen lehetett 
meghatározni, mivel a hegyekben már rég beköszöntött az ősz. Még 
akkor is úgy szállingóztak lefelé hangtalanul az elszáradt levelek, 
mintha a csillagok hamuztak volna a földre, mikor Wesley 
megpróbálta kinyitni az ajtót. 

– Be kell törnöm ezt az üveget – mondta, miután rángatta még egy 
ideig a kilincsgombot. Én a zseblámpát tartottam. 

Benyúlt a zakója alá, elővette hónaljtokjából kilenc milliméteres 
Sig Sauerét, és markolatával határozottan odaütött az ajtó ablakának 
üvegére. Fel voltam készülve a csörömpölésre, mégis 
összerezzentem, s félig-meddig arra számítottam, hogy a sötétből 
pillanatokon belül rendőrök ugranak elő. De a szél nem sodorta 
felénk se léptek zaját, se beszédfoszlányokat. Emily Steiner jutott 
eszembe, micsoda rémület járhatta át halála előtt. Bárhol volt is, 
senki sem hallhatta kiáltását, senki sem tudott a segítségére sietni. 

Fogakként villantak fel a keretben maradt üvegszilánkok. Wesley 
óvatosan benyúlt, és megfogta a belső kilincsgombot. 

– A franc egye meg! – taszított egyet az ajtón. – Berozsdált a 
retesz. 

Próbált lejjebb nyúlni, hogy erősebben megmarkolhassa, 
megfeszítette izmait. A makacs zár egyszer csak engedett, s az ajtó 
olyan hirtelen pattant fel, hogy Wesley beesett, még a zseblámpát is 
kiverte a kezemből. A lámpa megpattant a betonon, gurulni kezdett 
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és kialudt. Mintha egy falnak mentem volna, úgy csapott meg a 
hideg, pinceszagú levegő. A teljes sötétségben csak a Wesley talpa 
alatt meg-csikorduló üvegszilánkok hangja hallatszott. 

– Nem történt bajod? – Vakon, kinyújtott kézzel előrearaszoltam. 
– Benton! 

– Jézus. – Kicsit reszketegnek érződött a hangja. Feltápászkodott. 
– Egyben vagy? 
– A keserves... Ezt el se hiszem. – Távolabbról hallatszott a 

hangja. 
Üvegszilánkok roppantak, ahogy a falat tapogatva elindult, majd 

egy üres vödör csörrent tompán, amelybe belebotlott. A fejem fölött 
kigyúlt egy csupasz villanykörte, hunyorogtam, azután megláttam 
magam előtt a piszkos és véres Benton Wesleyt. 

– Mutasd. – Miközben Wesley kissé még kábán a környezetét 
pásztázta, óvatosan megfogtam a csuklóját. – Benton, ezzel kórházba 
kellene menned – mondtam, miután szemügyre vettem tenyerén a 
vágásokat. – Tele van szilánkokkal, és össze is kell varrni. 

– Te vagy az orvos. – A keze köré tekert zsebkendő egy pillanat 
alatt átvérzett. 

– Kórházban a helyed – ismételtem. Csak ekkor vettem észre, 
hogy bal nadrágszára elszakadt szövetén keresztül sötét vérfolt 
szivárog át. 

– Utálom a kórházakat. – Sztoikusan tűrt, de mintha lázas lett 
volna, úgy csillogott szemében a fájdalom. – Nézzünk körül, és 
tűnjünk ebből a lukból. Megígérem neked, hogy addig nem vérzem 
el. 

Az jutott eszembe, hol a fenében lehet Marino. 
Úgy tűnt, Ferguson SBI-ügynök évek óta nem járt idelent. Nem is 

igen tudtam, hogy minek jött volna, hacsak nem érzett különös 
vonzalmat a por, a pókhálók, a rozsdás kerti szerszámok és 
salakblokk falak iránt. Mumifikálódott tücskök jelezték, hogy fajuk 
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légiói éltek s haltak itt. Bóklászásunk közben nem tapasztaltunk 
semmi olyasmit, amiből arra lehetett volna következtetni, hogy 
Emily Steiner járt volna itt. 

– Én már eleget láttam – jelentette ki Wesley; a poros padlón 
ekkorra már teljes kört rajzolt csepegő vére. 

– Muszáj lesz csinálnunk valamit ezzel a vérzéssel, Benton. 
Fordulj meg egy percre. – Megfordítottam, hogy háttal álljon nekem. 

Nem kérdezte, hogy mi szükség van erre. Hagyta. Gyorsan 
kiléptem a cipőmből, fölemeltem a szoknyámat, és másodpercek alatt 
lehúztam a harisnya-nadrágomat. 

– Jól van. Nyújtsd ide a karod. 
Könyökömmel az oldalamhoz fogtam a karját, ahogyan bármelyik 

orvos tette volna hasonló körülmények között. Mikor azonban sérült 
kezére tekertem a harisnyát, éreztem, hogy néz. Hirtelen ráébredtem, 
hogy lélegzete a hajamat érinti, karja a mellemet, s nyakamtól fölfelé 
olyan forróság öntött el, hogy attól féltem, ő is megérzi. 
Meghökkenten és zavartan megcsomóztam a rögtönzött kötést, s 
hátraléptem. 

– Ez kitart, míg el nem jutunk veled valahová, ahol rendesen 
kezelésbe vesznek. – Nem néztem a szemébe. 

– Köszönöm, Kay. 
– Gondolom, meg kellene kérdeznem, hogy most hová megyünk – 

folytattam izgatottságomat meghazudtoló, közömbös hangon. – Vagy 
úgy gondoltad, hogy a helikopterben alszunk? 

– Szóltam Pete-nek, hogy keressen nekünk valami szállást. 
– Veszélyesen élsz. 
– Azért többnyire nem ennyire veszélyesen. – Lekattintotta a 

villanyt, a pinceajtót nem is próbálta becsukni. 
A hold akárcsak egy félbevágott aranypénz, olyan volt, körülötte 

éjkék az ég, a távolabbi fák ágai között át-átvillantak Ferguson 
szomszédságának fényei. Marinót a ház előtt találtuk egy Black 
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Mountain-i rendőrségi kocsi első ülésén. Cigarettázott, és egy 
kiterített térképet böngészett. Égett a kocsi belső lámpája, a volánnál 
ülő fiatal rendőr semmivel se látszott nyugodtabbnak, mint néhány 
órája, mikor a rögbipályán fölszedett minket. 

– Veled meg mi történt? – kérdezte Marino Wesleyre nézve. – 
Szájon kaptál egy ablakot? 

– Kábé – felelte Wesley. 
Marino szeme a harisnyából rögtönzött kötésről meztelen lábamra 

vándorolt. – Ez igen – dünnyögte. – Bárcsak nekünk is tanítottak 
volna ilyet az elsősegélyen. 

Nem reagáltam. – A táskáink hol vannak? 
– A csomagtartóban, doktornő – felelte a fiatal rendőr. 
– T. C. Baird rendőr lesz olyan irgalmas szamaritánus, és 

elfuvaroz minket a Travel-Eze-be, ahol az önök alázatos szolgája 
már gondoskodott a szobafoglalásokról – mondta Marino ugyanazzal 
az irritáló hangsúllyal. – Három luxusszoba harminckilenc-
kilencvenkilencért per koponya. Árengedményt kaptam, mert 
zsernyákok vagyunk. 

– Én nem vagyok zsernyák – néztem a szemébe. 
Marino kipöccintette a csikket az ablakon. – Ezen ne rágja magát, 

doktornő. Ha jó napja van, simán elmegy annak. 
– Ha maga kifog egy jó napot, maga is – feleltem. 
– Azt hiszem, én most meg lettem sértve. 
– Tévedés. Én vagyok az, akit megsértettek. Magának tudnia 

kellett, hogy nem tárgyalhat a nevemben. Se engedmények ügyében, 
se semmiben. – Mint közhivatalnokra, szigorú szabályok 
vonatkoztak rám. Marino tudta, hogy a legcsekélyebb kihágást sem 
engedhetem meg magamnak, mivel vannak ellenségeim. Sok is. 

Wesley kinyitotta előttem a járőrkocsi hátsó ajtaját. – Csak utánad 
– mondta halkan, aztán megkérdezte a sofőrt: – Van valami újabb hír 
Mote-ról? 
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– Az intenzíven ápolják. 
– És az állapota? 
– Sajnos nem túl biztató. 
Wesley beült mellém, bekötött kezét óvatosan a combjára fektette. 

– Pete – szólt előre –, van itt egy csomó ember, akivel beszélni kéne. 
– Igen, tudom. Amíg ti doktorosdit játszottatok a pincében, én már 

intézkedtem. – Marino egy jegyzettömböt emelt fel, s belepörgetett a 
lapokba: kibetűzhetetlen macskakaparással voltak tele. 

– Indulhatunk? – kérdezte Baird. 
– Minél előbb, annál jobb – felelte Wesley. Már ő is kezdte 

elveszteni a türelmét Marinóval szemben. 
Kialudt a belső lámpa, a kocsi meglódult. Egy ideig úgy 

beszélgettünk – Marino, Wesley meg én –, mintha a fiatal rendőr ott 
se lett volna. Sötét, ismeretlen utcákon gurultunk, a résnyire letekert 
ablakokon hűvös hegyi levegő áramlott be. Nagy vonalakban 
megállapodtunk a másnap délelőtti teendőkben. Én Jenrette 
doktornak segédkezem Max Ferguson boncolásánál, Marino ezalatt 
Emily anyjával beszél, Wesley pedig visszarepül Quanticóba a 
hűtőszekrényben talált testszövetekkel. Hogy hogyan tovább, azt 
majd ezek után döntjük el. 

Már hajlani kettőre járt, mikor a U.S. 70-esen haladva 
megpillantottuk magunk előtt a Travel-Eze sárgán világító neonját. 
Akkor sem lettem volna boldogabb, ha a Four Seasonsben szállunk 
meg – egészen addig, míg ki nem derült, hogy az étterem már bezárt, 
szobaszolgálat nincs, mint ahogy bár sem. Ha ajánlhat valamit, 
mondta az észak-carolinai kiejtésű portás, talán jobb volna a 
reggelire gondolni, mint az elmaradt vacsora miatt sopánkodni. 

– Maga viccel – mondta Marino elsötétülő arccal. – Kilyukad a 
gyomrom, ha nem kapok valamit enni. 

– Rettentően sajnálom, uram. – A portás nagyon fiatal, 
pirospozsgás képű fiatalember volt, a haja csaknem olyan sárga, mint 
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a motel neonja. – Viszont minden emeleten vannak automaták. – 
Kinyújtotta a karját. – És alig másfél kilométerre van egy Mr. Zip. 

– Most szálltunk ki a kocsiból – villogtatta a szemét Marino. – És 
akkor maga azzal jön nekünk, hogy éjnek évadján gyalogoljunk 
másfél kilométert valami lóbüfébe? 

A portás ajkára ráfagyott a mosoly, s mint apró gyertya, gyúlt ki 
szemében a félelem. Segélykérőén Wesleyre, majd rám nézett. Mi 
azonban fáradtabbak voltunk, mint hogy segítségére siessünk. Mikor 
Wesley a pultra tette a véres harisnyanadrágba bagyulált kezét, a 
fiatalember arcára leplezetlen rettegés ült ki. 

– Nincs szüksége orvosra, uram? – kérdezte az eddiginél egy 
oktávval magasabb, elcsukló hangon. 

– Nem kell más, csak a szobám kulcsa – válaszolta Wesley. 
A portás megfordult, s leakasztott három egymás melletti kulcsot. 

Kettőt a szőnyegre ejtett, de amikor lehajolt értük, az egyiket megint. 
Végre odatette elénk mind a hármat. A hozzájuk erősített műanyag 
korongokon húszlépésnyi távolságról is olvashatóan voltak 
feltüntetve a szobaszámok. 

– Nem hallottak még biztonsági intézkedésekről ebben a 
kócerájban? – förmedt rá Marino a fiatalemberre, mintha a születése 
óta gyűlölte volna. – Még sose hallott arról, hogy a szobaszámot egy 
cédulára kell írni, amit azután feltűnés nélkül odacsúsztat a 
vendégnek, hogy ne lássa húszméteres körzetben mindenki, hogy hol 
tartja a feleségét meg a Rolexét? Ha esetleg nem követte 
figyelemmel az utóbbi időkben a híreket, közlöm, hogy alig két hete 
itt, a közvetlen közelben gyilkosságot követtek el. 

A portás szótlan döbbenettel figyelte Marinót, aki úgy tartotta az 
orra elé a kulcsot, mint valami bűnjelet. 

– Minibár-kulcs sincs? Vagyis ilyenkor még egy korty innivaló 
sincs a szobában? – emelte föl még jobban a hangját Marino. – Ne is 
válaszoljon. Elegem volt a rossz hírekből. 
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Ahogy mentünk a keskeny járdán a kis motel közepe felé, kékesen 
derengő tévéképernyők és sötét sziluettek látszottak az ablakok 
vékony függönye mögött. Az egymást váltó zöld, illetve vörös ajtók 
a Monopoly műanyag szállodáira és házaira emlékeztettek. 
Fölmentünk az emeletre, és megkerestük a szobáinkat. Az enyém 
tiszta és barátságos volt, a tévét a falra csavarozták, a vizespoharakat 
és a jegesvödröt fertőtlenítést jelző műanyag tasakokkal takarták le. 

Marino el se köszönt, úgy ment be a szobájába; a kelleténél 
némiképp határozottabban csukta be az ajtót. 

– Ennek meg mi baja? – kérdezte Wesley, és bejött velem a 
szobámba. 

Nem akartam Marinóról beszélni. Odahúztam egy széket a 
franciaágyhoz. – Mindenekelőtt ki kell tisztítanunk a sebedet. 

– De nem fájdalomcsillapító nélkül. 
Fogta a jegesvödröt, kiment, megtöltötte, és az útitáskájából 

elővett egy kétdecis Dewart. Miközben én egy törülközőt terítettem 
az ágyra és előkészítettem a csipeszeket, a Betadine-t és némi 5-0-s 
műanyag sebészfonalat, Wesley megkeverte az italokat. 

– Ugye fájni fog? – nézett rám, s ivott egy hosszú kortyot a 
whiskyből. 

Föltettem a szemüvegemet. – Pokolian. Gyere. – Kimentem a 
fürdőszobába. 

A következő jó néhány percben, míg meleg vízzel és szappannal 
ki nem mostam a sebeit, ott álltunk egymás mellett a mosdónál. 
Olyan óvatosan csináltam, amennyire csak lehetett, s Wesley nem is 
panaszkodott, de éreztem, hogy keze kisizmai meg-megrándulnak. A 
tükörben láttam, hogy izzad és sápadt. Öt helyen és elég mélyen 
vágta el tenyerét az üveg. 

– Nagy szerencse, hogy az ütőeredet nem érte – mondtam. 
– El sem tudom mondani, micsoda mázlistának érzem magam – 

mondta. 
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A térdére néztem. – Ülj ide. – Lehajtottam a vécécsésze fedelét. 
– Vegyem le a nadrágomat? 
– Vagy leveszed, vagy elvágjuk. 
Leült. – Ennek már úgyis vége. 
Kinyújtotta a bal lábát, és mozdulatlanul nézte, ahogy egy 

szikével a seb körül kimetszem a nadrág egy darabját. A térdsebe 
mély volt. Leborotváltam a környékét, és gondosan kimostam; a 
földre törülközőket terítettem, hogy arra csöpögjön a véres víz. 
Miután végeztem, betámogattam a hálóba. Odasántikált a 
whiskysüveghez, és töltött magának még egy pohárral. 

– Igazán figyelmes vagy – mondtam –, de műtét előtt sosem 
iszom. 

– Gondolom, most hálásnak kellene lennem – mondta. 
– Nagyon jól gondolod. 
Leült az ágy szélére, én meg odahúztam egy széket. 

Felszakítottam egy tasak Betadine-t, és nekiláttam a sebek 
fertőtlenítésének. 

– Jézusom...! – sziszegte Wesley. – Mi ez? Akkumulátorsav? 
– Helyileg alkalmazható, antibakteriális jód. 
– És ezt az orvosi táskádban hordod? 
– Igen. 
– Nem tudtam, hogy a pácienseid az elsősegélyt is választhatják. 
– A többségük sajnos nem. De sose lehet tudni, mikor lesz 

szükség rá. – Csipeszért nyúltam. – Ahogy most is. – 
Kicsippentettem egy üvegszilánkot, és a törülközőre tettem. – 
Tudom, hogy ez nagy megrázkódtatás az ön számára, különleges 
ügynök úr, de élő páciensekkel kezdtem a pályafutásomat. 

– És mikor kezdtek meghalni a kezed alatt? 
– Azonnal. 
Megfeszült a teste, mert egy nagyon apró szilánk után 

kotorásztam. 
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– Ne mozogj – mondtam. 
– Marinót meg mi lelte? – kérdezte. – Tiszta dili az utóbbi időben. 
Két újabb szilánkot pottyantottam a törülközőre, s egy 

gézlabdaccsal felitattam a vért. – Nem ártana, ha innál még egy 
kortyot. 

– Miért? 
– Mert minden szilánkot kiszedtem. 
– Szóval kész, és most ünnepelünk? – Még sose éreztem ki ilyen 

megkönnyebbülést a hangjából. 
– Nem egészen. – Közelebb hajoltam a kezéhez, de nem maradt 

benne szilánk. Kinyitottam a sebvarró készletet. 
– Novokain nélkül?! – tiltakozott. 
– Néhány öltés csak az egész, az érzéstelenítés is ugyanúgy fájna 

– magyaráztam higgadtan, és a csipesz pofái közé fogtam a tűt. 
– Én azért jobb szeretném novokainnal. 
– Hát akkor elárulom: nincs. Jobb, ha nem nézel ide. Kapcsoljam 

be neked a tévét? 
Wesley megadóan elfordította a fejét, úgy szűrte a szót 

összeszorított fogai közt: – Csináld. 
Nem jajdult fel közben, de ahogy a kezéhez és a lábához értem, 

éreztem, hogy remeg. Mialatt Neosporinnal és gézzel bekötöztem a 
sebeit, mély lélegzeteket véve próbálta összeszedni magát. 

– Jó páciens vagy. – Megveregettem a vállát, s felálltam. 
– A feleségem nem ezt mondja. 
Idejét sem tudtam, mikor ejtette ki utoljára Connie nevét. Azon 

ritka alkalmakkor, mikor egyáltalán beszélt róla, úgy említette, mint 
egy olyan erőt, amit ugyanúgy érzékel, mint a gravitációt. 

– Üljünk ki, és igyuk meg a whiskyt – mondta. 
A szobám előtti közös terasz az emelet egész hosszán végigfutott. 

Az a néhány vendég, aki ilyenkor még ébren lehetett, távolabb volt 
annál, mint hogy hallja a beszélgetésünket. Wesley egymás mellé 
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húzott két műanyag széket. Asztal nem volt, a poharakat és a 
palackot a kőlapokra tettük. 

– Kérsz még jeget? 
– Elég ennyi. 
Eloltotta a villanyt a szobában. Minél tovább néztem a fák alig 

kivehető sziluettjét, annál inkább mozogni látszottak. A távolban 
húzódó országúton mákszemnyinek hatottak a nagy ritkán fel-feltűnő 
fényszórók. 

– Egy tízes skálát véve alapul, hányasra értékelnéd ennek a 
napnak a pocsékságát? – kérdezte halkan a sötétben Wesley. 

Elgondolkoztam, minthogy elég sok kellemetlen napot megéltem 
már életemben. – Azt hiszem, hetesre. 

– Mármint úgy, hogy a tízes a legrosszabb. 
– Tízesem még nem volt. 
– És ahhoz mi kellene? – Éreztem, hogy rám néz. 
– Nem is tudom – feleltem. Babonából nem akartam kimondani 

annak a legrosszabb valaminek a nevét, nehogy esetlegesen 
valamilyen formában előidézzem vele. 

Wesley hallgatott. Szerettem volna tudni, hogy vajon arra az 
emberre gondol-e, aki nekem a szerelmem, neki pedig a legjobb 
barátja volt. Mikor néhány éve Markot Londonban meggyilkolták, 
azt hittem, nem létezik ennél nagyobb fájdalom. Most már félek, 
hogy tévedtem. 

Wesley végül megszólalt. – Nem válaszoltál a kérdésemre, Kay. 
– Mondtam, hogy nem is tudom. 
– Nem arra, hanem a Marinóval kapcsolatosra. Kérdeztem tőled, 

hogy mi baja. 
– Szerintem nagyon boldogtalan – feleltem. 
– Mindig boldogtalan volt. 
– De most nagyon. 
Wesley hallgatott. 
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– Nem szereti a változásokat – mondtam. 
– Az előléptetést? 
– Azt sem, meg azt sem, ami körülöttem történik. 
– Konkrétabban? – Wesley megint töltött mindkettőnknek, karunk 

összesúrlódott. 
– Hogy az én pozícióm is nagyon megváltozott az egységedben. 
Nem helyeselt, nem tiltakozott, várta, hogy folytassam. 
– Azt hiszem, valahogy úgy érzékeli, hogy változtak a 

kapcsolataim – mondtam, de közben rájöttem, hogy ezzel csak még 
inkább elködösítem a dolgokat. – És ez nyugtalanítja. 

Wesley még mindig nem nyilvánított véleményt. Halkan 
megcsörrentek a jégkockák, ahogy ajkához emelte a poharát. 
Mindketten pontosan ismertük Marino problémájának egyik 
összetevőjét, de ez nem az volt, amit én meg Wesley tettünk, hanem 
amit ő érzett. 

– Szerintem Marinónak a magánéletében semmi sikere – mondta 
Wesley. – Magányos. 

– Azt hiszem, mindkettő igaz – feleltem. 
– Harminc-valahány évig élt Dorisszal, azután egyik napról a 

másikra azon vette észre magát, megint egyedül van. Fogalma sincs, 
hogy mit csináljon, mihez kezdjen ezzel a helyzettel. 

– És tulajdonképpen sose dolgozta fel magában, hogy Doris 
elhagyta. Felgyülemlett benne. Bármi felrobbanthatja, még olyasmi 
is, aminek semmi köze az egészhez. 

– Még mindig hiányzik neki Doris. Szerintem még mindig szereti 
– mondtam. A kései óra és az alkohol megsajnáltatta velem Marinót. 
Ritkán tudtam sokáig haragudni rá. 

Wesley arrébb mozdult egy kicsit ültében. – Én tízesre 
értékelném. Mármint a magam esetében. 

– Úgy értve, hogy ha Connie elhagyna? – néztem rá. 
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– Ha elvesztenék valakit, akit szeretek. Ha egy veszekedés miatt 
elvesztenék egy gyereket. Egyszer és mindenkorra. – Egyenesen 
előrenézett, határozott profilját puhán kirajzolta a hold ellenfénye. – 
Lehet, hogy csak ámítom magam, de azt hiszem, szinte bármit 
elviselnék, amíg volna remény a megoldásra, a lezárásra, arra, hogy 
megszabadulhatok a múlttól. 

– Attól sose szabadulhatunk meg. 
– Hát teljesen nem. – Továbbra is egyenesen maga elé nézett. – 

Marino érez valamit irántad, Kay, amivel nem tud mihez kezdeni. 
Szerintem mindig is így volt veled. 

– Legjobb az ilyet nem észrevenni. 
– Ez elég ridegen hangzik. 
– Nem annak szánom – mondtam. – Csak nem szeretném, ha 

valaha is úgy érezné, hogy visszautasították. 
– És miből gondolod, hogy most nem úgy érzi? 
– Nem gondolom – sóhajtottam. – Sőt... Szinte biztos, hogy 

mostanában nagyon frusztrált. 
– Nekem inkább a féltékeny szó jut eszembe. 
– Rád féltékeny. 
– Próbált már közeledni hozzád? 
– Egyszer elvitt a rendőrbálba. 
– Hm. Ez fölöttébb komoly. 
– Ne ékelődj rajta, Benton. 
– Nem is ékelődtem – mondta halkan Wesley. – Legalább annyira 

törődöm az érzelmeivel, mint te. – Szünetet tartott. – Sőt. Nagyon is 
megértem az érzéseit. 

– Én is. 
Wesley letette a poharát. 
– Megyek, megpróbálok legalább egy-két órát aludni – mondtam, 

de nem mozdultam. 
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Sértetlen kezét a csuklómra tette, ujjai hidegek voltak a pohártól. 
– Whit napkeltekor felszáll velem. 

Szerettem volna megfogni a kezét. Szerettem volna megérinteni 
az arcát. 

– Nem szívesen hagylak itt – mondta. 
– Nekem csak egy kocsi kell – mondtam. Éreztem a szívverésem. 
– Nem tudom, hol lehet itt bérelni. Talán a reptéren. 
– Azt hiszem, ezért vagy te FBI-os. Merthogy így ki tudod az 

ilyesmiket kombinálni. 
Keze levándorolt a kezem fejére, hüvelykujjával simogatni kezdte. 

Mindig is tudtam, hogy egyszer ez lesz a vége. Már akkor érzékeltem 
a veszélyt, mikor felkért, hogy legyek a konzultánsa Quanticóban. 
Mondhattam volna nemet is. 

– Nagyon kellemetlen? – kérdeztem. 
– Reggelre biztos az lesz, mert másnapos leszek. 
– Már reggel van. 
Megérintette a hajamat. Hátradőltem, és lehunytam a szemem. 

Éreztem, hogy közelebb hajol, ujjai végigcirógatták a nyakamat, 
majd az ajkamat. Úgy nyúlt hozzám, mintha világéletében erre 
vágyott volna. Agyam messzi zugaiból sötétség tódult elő, véremben 
fények táncoltak. Csókjaink lopottak voltak, mint a tűz. Tudtam, 
hogy most elkövetem a megbocsáthatatlan bűnt, amelyet sose voltam 
képes nevén nevezni – de nem törődtem vele. 

Ruhadarabjainkat ott hagytuk, ahová estek, úgy feküdtünk az 
ágyra. Vigyáztunk a sérüléseire, de nem zavartattuk magunkat, s 
addig szeretkeztünk, mígnem az ég alján pirkadni kezdett. Kiültem a 
teraszra, néztem, hogy árad szét a napfény a hegyeken, mint színezi 
meg a leveleket. Képzeletemben a helikopter fölemelkedett 
Wesleyvel, s mint egy táncos, megfordult az égen. 
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A belváros közepén, egy Exxon-kúttal szemben volt a Black 
Mountain Chevrolet, itt tett le Baird Marinóval reggel háromnegyed 
nyolckor. 

A jelek szerint a város üzleti köreiben híre ment, hogy megjöttek a 
„szövetségiek”, és „inkognitóban” a Travel-Eze-ben laknak. Mikor 
végül beültünk egy új, ezüstszínű Caprice-be és elhajtottunk, 
éppenséggel nem éreztem magam hírességnek, de átlagembernek 
sem, mivel úgy rémlett, hogy a fél város kint áll a bemutatóterem 
előtt, és minket néz. 

– Hallottam, hogy egy pofa spinének nevezte – mondta Marino, és 
felbontott egy zacskó tartósított húsos táskát. 

– Mondtak már rám rosszabbat is. Van fogalma róla, mennyi 
nátriumot és zsírt töm most magába? 

– Van. Körülbelül az egyharmada annak, amit magamba tömök. 
És hármat vettem, és mindet magamba tömöm. Ha netán problémái 
volnának a rövid távú memóriájával, emlékeztetem, hogy az este 
nem vacsoráztam. 

– Gorombáskodni azért nem kell. 
– Ha én nem kapok enni és nem alszom ki magam, goromba 

vagyok. 
Nem akartam a tudomására hozni, hogy én az éjjel még nála is 

kevesebbet aludtam, bár gyanítottam, hogy tudja. Egész reggel nem 
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nézett a szemembe, s éreztem, hogy ingerlékenysége csak álarc, 
valójában rettentően le van sújtva. 

– Le se hunytam a szemem – folytatta. – Abban a kócerájban 
minden áthallatszik. 

Lehajtottam a napellenzőt, mintha az enyhíthetne feszengésemen, 
aztán bekapcsoltam a rádiót, és addig keresgéltem, míg rá nem 
találtam Bonnie Raittre. Marino bérelt kocsijába még nem szerelték 
be a rendőrségi rádiót és a frekvenciakeresőt, csak délutánra ígérték. 
Denesa Steiner házánál kellett kitennem, úgy volt, hogy majd ott 
szedi föl valaki. Én vezettem, Marino közben ropogtatott és navigált. 

– Lassítson – mondta egy térképet nézve. – Balra a következő lesz 
a Laurel... Igen, és akkor a következőn jobbra. 

A kanyar után pontosan szemben egy rögbipálya nagyságú, 
moszatszínű tavat pillantottunk meg. Teniszpályái és turistapihenői 
néptelenek voltak, s a szépen rendben tartott klubház sem úgy nézett 
ki, mint amit jelenleg is használnak. A tóparti fákat már vörösre 
festette a távozóban lévő ősz. Megjelent előttem egy kislány, amint 
gitártokkal a kezében igyekszik haza a nyúló árnyékok között. 
Megjelent előttem egy pecázó öregember, aki egy ilyesfajta reggelen, 
mint ez a mai, megdöbben attól, amit egy bokor alján talál. 

– Ide még később kijönnék és körülnéznék – mondtam. 
– Itt forduljon be – mondta Marino. – A következő sarkon van a 

ház. 
– Hová temették Emilyt? 
– Vagy három kilométernyire, arra – mutatta. – A templom 

temetőjébe. 
– Ez az a templom, ahol a hittan volt? 
– A Harmadik Presbiter. Ha úgy vesszük, hogy a tó valami 

olyasmi, mint a Washington Mail, akkor az egyik végén áll a 
templom, Steinerék háza a másikon, a kettő között pedig kábé három 
kilométer a távolság. 
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Az előző nap Quanticóban kapott fotók alapján felismertem a 
házat. Kisebbnek tűnt, mint oly sok épület, mikor először látja a 
valóságban az ember. Az utcától meglehetős távolságra állt egy lejtő 
oldalában, egy rododendronokkal, babérral, ecetfákkal és fenyőkkel 
sűrűn benőtt telken. 

A murvával felszórt ösvényt és az utca felőli verandát nemrég 
söpörhették föl, a behajtó szélén kövér kupacokba gereblyézték a 
lehullott leveleket. Denesa Steinernek egy új, drága, zöld Infinitije 
volt, ami némiképp meglepett. Ahogy elhajtottam a ház előtt, egy 
villanásnyi időre láttam, hogy fekete ruhás karja kinyitja a 
szúnyoghálós ajtót Marino előtt. 

Az Asheville Memórial Kórház boncterme nem sokban 
különbözött azoktól, amelyeket addig láttam. Az épület legalsó 
szintjén helyezték el, szűk, csempézett helyiség volt, mindössze 
egyetlen rozsdamentes boncasztallal, amelyet Jenrette doktor egy 
mosogató közelébe gördített. Mikor kilenc után néhány perccel 
megérkeztem, épp az Y-vágást csinálta Ferguson testén. Amint a vér 
érintkezésbe került a levegővel, megcsapta orromat az alkohol 
émelyítő, édeskés szaga. 

– Jó reggelt, doktornő – fogadott Jenrette; láthatólag örült nekem. 
– Köpenyt és kesztyűt ott, abban a szekrényben talál. 

Megköszöntem, bár tudtam, hogy nem lesz rájuk szükség, mivel a 
fiatal orvosnak sem volt szüksége rám. Nem gondoltam, hogy ez a 
boncolás bármit is felfed, és ahogy figyelmesebben szemügyre 
vettem Ferguson nyakát, már le is vontam az első következtetést. Az 
előző este látott vörös jegyek eltűntek, s tudtam, hogy az alatta lévő 
szövetekben és izmokban nem fogunk sérülést találni. Jenrette 
munkájának figyelése megint szerénységre intett: a boncolás nem 
helyettesítheti a nyomozást. Sőt: ha nem ismernénk a körülményeket, 
fogalmunk se lenne, miben halt meg Ferguson – feltéve, hogy nem 
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lőtték le, nem szúrták meg, nem ütötték agyon, és nem valamilyen 
betegség végzett vele. 

– Gondolom, észrevette, milyen szaguk van a zokniknak, 
amelyekkel a melltartót kitömte – mondta munka közben Jenrette. – 
Az jár a fejemben, hogy találtak-e valami hasonlót... mármint 
parfümös- vagy kölnisüveget. 

Kiemelte a hasüregi szerveket. Fergusonnak kissé zsíros mája 
volt. 

– Nem, nem találtunk – válaszoltam. – És hozzátehetem, hogy a 
hasonló jelenetekben általában olyankor használnak illatszereket, 
mikor egynél több ember a szereplőjük. 

Jenrette fölemelte a fejét. – Miért? 
– Ha egyedül van, miért fárassza magát? 
– Ebben lehet valami. – Egy kartondobozba ürítette a 

gyomortartalmat. – Csak egy kis barnás folyadék – állapította meg. – 
Meg néhány mogyoródarabka. Szóval nem sokkal azelőtt érkezett 
haza repülőn Asheville-be, hogy megtalálták? 

– Igen. 
– Akkor lehet, hogy a gépen evett mogyorót. És ivott. A statim 

alkoholszintje nulla-tizennégy. 
– Valószínűleg hazaérkezése után is ivott – mondtam: eszembe 

jutott a hálószobában álló whiskyspohár. 
– Visszatérve a kölnire, meg hogy nem csak egy ember van jelen 

az ilyen helyzetekben, ez inkább homokosokra vonatkozik? 
– Gyakran igen – feleltem. – A lényeg azonban a pornográfia. 
– Meztelen nőket nézegetett. 
– A holtteste mellett talált képeslapok meztelen nőket ábrázoltak – 

pontosítottam a kijelentését, mivel nem lehetett tudni, mit nézegetett 
Ferguson a halála előtt. – És az is lényeges, hogy semmilyen más 
pornográf anyagot vagy segédeszközt nem találtunk a házában. 
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– Pedig, gondolom, kellett volna lenniük – mondta Jenrette, s 
benyomta a Stryker-fürész csatlakozóját a konnektorba. 

– Ezeknél az embereknél általában kötegszámra található – 
mondtam. – Sose dobnak ki egyet se. Őszintén szólva, engem zavar 
is, hogy mindössze négyet találtunk, és mind friss példány. 

– Úgy néz ki, mintha kezdő lett volna a műfajban. 
– Sok tényező utal arra, hogy nem volt tapasztalata – válaszoltam. 

– És valahogy nem állnak össze a dolgok. 
– Úgymint? – Jenrette a fül mögött bemetszette és visszahajtotta a 

fejbőrt, hogy feltárja a koponyacsontot; az arc hirtelen szomorú, 
megereszkedett maszkká ernyedt. 

– Például nem találtunk parfümösüveget, pedig be volt illatosítva, 
s azonkívül, ami rajta volt, egyetlen női ruhadarab sem volt a 
lakásban – mondtam. 

– A dobozból csak egyetlen kondom hiányzott. A kötél régi volt, 
de nem találtunk semmi olyasmit, ahonnan származhatott volna, nem 
volt másik kötél sem. Elég óvatos volt ahhoz, hogy a nyaka köré egy 
törülközőt tekerjen, ezzel szemben egy rendkívül veszélyes csomót 
kötött. 

– Bakóhurkot... – bólintott Jenrette. 
– Igen. Nagyon simán csúszik, és nem enged ki – mondtam. – 

Nem hinném, hogy az ember ilyet választ magának, mikor kissé 
spiccesen fölül egy bárszékre, amiről egyébként is könnyebb 
lecsúszni, mint egy székről. 

– Nem hinném, hogy nagyon sokan tudnák, hogyan kell 
bakóhurkot kötni – tűnődött hangosan Jenrette. 

– A kérdés csak az, hogy Ferguson honnan tudta – mondtam. 
– Valamilyen könyvben is megnézhette. 
– Nem volt abban a lakásban egy szál ilyen könyv se, se hajózási, 

se semmi efféle. 
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– És olyan nehéz bakóhurkot kötni, hogy szóbeli utasítások 
alapján nem is lehet? 

– Éppenséggel nem lehetetlen, de kell hozzá némi gyakorlat. 
– Miért érdekelne valakit egy ilyen csomó? Nem egyszerűbb egy 

csúszócsomó? 
– A bakóhurok morbid, baljóslatú... De precíz, pontos. Mote 

hadnagy hogy van? 
– Stabilizálódott, de egy ideig még az intenzíven lesz. 
Jenrette bekapcsolta a Stryker-fűrészt. Egyikünk se szólt, mialatt 

eltávolította a koponyatetőt. Csak akkor szólalt meg ismét, amikor 
már kiemelte az agyat, és a nyakat vizsgálta. 

– Hát én itt nem látok semmit. Nincs csíkszerű bevérzés, a 
nyelvcsont érintetlen, a pajzsporc felső szarvain nincs törés. A gerinc 
nem tört el, bár azt hiszem, az csak hatósági akasztásoknál szokott. 

– Legfeljebb olyankor, ha az illető kövér, arthritises elváltozások 
vannak a nyakcsigolyáin, és véletlenül valamilyen bizarr módon 
akasztják föl – feleltem. 

– Megnézi? 
Kesztyűt húztam, s kissé közelebb léptem. Jenrette rám nézett. 
– Honnan tudjuk, doktornő, hogy élt még, mikor a nyakára szorult 

a hurok? 
– Ezt teljes bizonyossággal csak akkor tudhatjuk – válaszoltam –, 

ha találunk valamilyen más halálozási okot is. 
– Például mérgezést. 
– Mást pillanatnyilag nem is igen tudok elképzelni. Ha viszont 

tényleg ez a helyzet, akkor valamilyen nagyon gyorsan ható méreg 
kellett volna hozzá. Azt tudjuk, hogy nem sokkal azelőtt érkezett 
haza, hogy Mote megtalálta. A körülmények tehát amellett szólnak, 
hogy nem ez történt, hanem a halált akasztás következtében 
bekövetkezett fulladás okozta. 
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Miután Ferguson belső szervei a vizsgálatot követően egy kis 
műanyag tasakban visszakerültek a mellüregébe; segítettem Jenrette-
nek rendet csinálni. Tömlőből locsoltuk az asztalt s a padlót, a 
boncsegéd eközben elgurította és a hűtőbe tolta a holttestet. 
Leöblítettük a fecskendőket s a műszereket, s beszélgettünk egy 
kicsit: mi történik itt a környéken, amely annak idején a 
nyugalmasságával vonzotta a fiatal orvost. 

Jenrette elmondta, hogy egy olyan helyen szeretett volna családot 
alapítani, ahol az emberek még hisznek Istenben és az élet 
szentségében. Templomba járó, sportkedvelő gyerekeket akart, 
olyanokat, akiket nem fertőz meg a kábítószer, az erkölcstelenség és 
a tévében látható erőszak. 

– Csak az a baj, doktornő – folytatta –, hogy ilyen hely már nem 
létezik. Még itt sem. A múlt héten egy tizenegy éves kislány került 
elém, aki kéjgyilkosság áldozata lett. Most meg tessék: az Állami 
Nyomozó Iroda ügynöke mint nőimitátor. A múlt hónapban egy 
lányt hoztak Oteenből. Kokain-túladagolás. Még csak tizenhét éves 
volt. Aztán ott vannak az ittas vezetők. Tele van velük a hűtő... meg 
az áldozataikkal, akiket elcsaptak. 

– Na és mondja csak, Jenrette doktor... 
– Szólítson csak Jimnek – mondta Jenrette. Látható rosszkedvvel 

elkezdte összeszedegetni a pultról a papírokat. 
– Mekkorák a gyerekei? – kérdeztem. 
– Egyelőre még csak próbálkozunk a feleségemmel. – Jenrette 

megköszörülte a torkát, és elfordította a fejét, de így is észrevettem 
arcán a fájdalmat. – Na és maga? Magának van gyereke? 

– Elváltam, és van egy unokahúgom, aki olyan, mintha a lányom 
lenne – feleltem. – Utolsó éves a Virginia Egyetemen, jelenleg pedig 
Quanticóban van gyakorlaton. 

– Gondolom, büszke rá. 
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– Hát igen. – Lucy életének képei és hangjai, titkos félelmei 
jutottak eszembe; megint rosszkedvem támadt. 

– Gondolom, szeretne beszélni velem Emily Steinerről. Még itt 
van az agya, ha esetleg meg akarja nézni. 

– Nagyon szeretném. 
Nem szokatlan, hogy patológusok tízszázalékos formaldehid-

oldatban – formalinban – konzerválják az agyat. Ez a kémiai eljárás 
megőrzi és megerősíti a szöveteket, ami által további vizsgálatok 
válnak lehetségessé. Ezek főként olyankor szükségesek, mikor ezt a 
hihetetlen s legkevésbé ismert emberi szervet valamilyen trauma éri. 

Bizonyos szempontból nézve a művelet már-már a méltatlanságig 
utilitarista volt. Jenrette odament a mosogatóhoz, s kivett alóla egy 
műanyag vödröt, amelynek címkéjén Emily Steiner nevét és 
esetszámát lehetett olvasni. Abban a pillanatban, amint Jenrette 
kivette a formalinból és a vágólapra helyezte az agyat, már tudtam, 
hogy a fizikai vizsgálat csak meg fogja erősíteni bennem azt az 
érzést, hogy ebben az ügyben nagyon nincs rendjén valami. 

– Én itt nem látok semmiféle közvetlen életveszélyt okozó sérülést 
– csodálkoztam. A formalin kipárolgása csípte a szememet. 

Jenrette keresztüldugott egy kutaszt a lövedék pályáján. 
– Se vérzés, se duzzanat – folytattam. – A golyó nem hatolt 

keresztül a hídon. Nem ment keresztül se a ganglionokon, se más 
létfontosságú területen. – Fölnéztem Jenrette-re. – Nincs közvetlen 
halált okozó sérülés. 

– Ezt nem vitathatom. 
– Valamilyen más halálokot kell keresnünk. 
– Örülnék, ha megmondaná, hogy mit, doktornő. A toxikológiai 

vizsgálatokat már elindítottam, de ha azokból nem jön ki semmi 
érdekes, el nem tudom képzelni, mi okozhatta a halált. Mármint 
azonkívül, hogy fejbe lőtték. 

– Szeretnék látni egy tüdőmetszetet – mondtam. 
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– Jöjjön az irodámba. 
Arra gondoltam, hogy a gyerek esetleg megfulladhatott, de miután 

leültem Jenrette mikroszkópjához, és sorra megnéztem a 
tüdőmetszeteket, a kérdések továbbra is megválaszolatlanok 
maradtak. 

– Ha megfulladt volna – magyaráztam közben –, a léghólyagjai ki 
lennének tágulva, és ödémás folyadéknak kellene lennie bennük a 
légzőhám önemésztődéses elváltozása miatt. – Megint állítottam a 
fókuszon. – Másként fogalmazva: ha a tüdejébe víz került volna, a 
tüdeje gyorsabban bomlott volna, mint a többi szövete. De nem 
bomlott gyorsabban. 

– Nem lehet, hogy megfojtották? – kérdezte Jenrette. – Kézzel 
vagy zsinórral. 

– A nyelvcsont ép, bőrvérzésnek nincs nyoma. 
– Ez igaz. 
– És ami még fontosabb – mutattam rá –, ha valakit megpróbálnak 

megfojtani, az teljes erejéből védekezik. Itt viszont se az orron, se az 
ajkakon, se máshol nem észlelhető védekezésre utaló sérülés. 

Jenrette egy vaskos dossziét tett elém. – Ebben minden benne van 
– mondta. 

Mialatt magnóra diktálta a Max Ferguson-esetet, én átnéztem az 
Emily Steiner meggyilkolásával kapcsolatos jelentéseket és 
laborvizsgálatokat. És hogy ki mindenki telefonált az ügyében. 
Miután Emily holttestére rábukkantak, az anyja, Denesa mindennap 
felhívta Jenrette doktor irodáját. Volt olyan nap, hogy ötször is. 
Furcsállottam. 

– Az elhunyt egy fekete műanyag zsákban érkezett, amely a Black 
Mountain-i rendőrség plombájával volt lezárva. A plomba száma: 
445337. A plomba sértetlen, és a... 

– Doktor úr! – szakítottam félbe. 
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Levette lábát a diktafon pedáljáról. – Szólítson csak Jimnek – 
mondta megint. 

– Úgy veszem észre, az anyja feltűnően gyakran telefonált. 
– Egyesek összetévesztenek a tudakozóval. Hát igen. – Levette a 

szemüvegét, s megdörzsölte a szemét. – Sokat telefonált. 
– Miért? – kérdeztem. 
– Legfőképpen azért, mert rettenetesen kiborult – felelte Jenrette. 

– Meg akart bizonyosodni róla, hogy a lánya nem szenvedett. 
– És maga mit mondott neki? 
– Azt, hogy egy ilyen lőtt sebbel nem valószínű. Vagyis hogy 

eszméletlen lehetett, amikor... Khm. Szóval, amikor a többi történt 
vele. 

Elhallgatott. Mindketten tudtuk, hogy Emily Steiner igenis 
szenvedett. És rettegett. Egy adott pillanathoz érkezve egészen 
biztosan tudta, hogy meg fog halni. 

– Csak ezért? – kérdeztem. – Csak ezért telefonált annyiszor, hogy 
megtudja, szenvedett-e a lánya? 

– Nem egészen. Kérdezgetett is, meg mondott is dolgokat, de 
semmi lényegeset. – Jenrette keserűen elmosolyodott. – Azt hiszem, 
egyszerűen csak muszáj beszélgetnie valakivel. Egy drága lélek, aki 
mindenkijét elvesztette. El sem tudom mondani, mennyire sajnálom, 
és hogy mennyit imádkozom azért, hogy fogják el azt a szörnyeteget, 
aki ezt művelte. Azt a borzalmas Gaultot. Nem lesz addig nyugalom 
a világban, amíg ez szabadon járkál. 

– Ebben a világban már semmiképp nem lesz nyugalom, Jenrette 
doktor – mondtam. – Afelől viszont biztosíthatom, hogy mi is 
nagyon szeretnénk elkapni Gaultot. Vagy akárkit, aki ilyesmire 
képes. – Felnyitottam egy vaskos borítékot, amelyben géppapír 
méretű fényképek voltak. 

Csak egy nem volt ismerős közülük, és ezt alaposan szemügyre 
vettem. Jenrette fahangon folytatta a diktálást. Nem ismertem föl, 
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amit láttam, mert ilyesmi eddig még sosem került elém; izgatottság 
és félelem futott át rajtam. A felvétel Emily Steiner ülepének bal 
felét mutatta, s azon egy szabálytalan, barnás foltot. Nem lehetett 
nagyobb egy söröskupaknál. 

– A visceralis pleuralemez az interlobaris fissurák mentén 
szétszórt petechiákat mutat... 

– Ez micsoda? – szakítottam félbe ismét Jenrette diktálását. 
Odajött hozzám, megállt az íróasztal mellett. Elcsúsztattam a 

felvételt, s rámutattam a gyerek bőrén látható foltra. Old Spice illatot 
éreztem; Tony, a volt férjem jutott eszembe, aki mindig túl sokat 
locsolt belőle magára. 

– Erről a foltról nincs szó a jelentésében – mondtam. 
– Nem tudom, mi ez – felelte Jenrette. Védekezésnek nyoma sem 

volt a hangjában. Egyszerűen fáradtnak hangzott. – Feltételeztem, 
hogy valamilyen bomlás okozta elváltozás. 

– Nem ismerek ilyen bomlásos elváltozást. Kimetszette? 
– Nem. 
– Rajta feküdt valamin, ami ezt a nyomot hagyta. 
– Visszamentem a székemhez, leültem, és nekitámaszkodtam az 

asztal peremének. – Lehet, hogy fontos. 
– Igen, lehetséges, de el nem tudom képzelni, miért – felelte még 

inkább kedveszegetten Jenrette. 
– Nincs régóta a földben. – Halkan, de határozottan mondtam. 
Nyugtalan pillantást vetett rám. 
– Annál jobb állapotban már nem lesz, mint amilyenben most van 

– folytattam. – Az a határozott véleményem, hogy még egyszer meg 
kellene néznünk. 

Rebbenéstelen szemmel nézett rám, és megnedvesítette az ajkát. 
– Jenrette doktor – mondtam. – Lássunk hozzá azonnal. 
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Jenrette néhány másodpercig lapozgatott a telefonregiszterében, s 
aztán a telefonért nyúlt. Néztem, hogyan tárcsáz. 

– Halló! Itt dr. James Jenrette – szólt a kagylóba. – Begley bíró úr 
bent van? 

Hal Begley bíró úr közölte, hogy fél óra múlva fogad minket 
hivatali helyiségében. Én vezettem, Jenrette mutatta az utat. Mikor a 
College Streeten leállítottam a kocsit, még mindig bőven volt időnk. 

A Buncombe megyei törvényszék egy öreg téglaépület volt; 
sejtésem szerint nem olyan rég még az egész város legmagasabb 
építménye lehetett. Tizenkét emelete közül a legfelsőn működött a 
börtön, s ahogy fölnéztem a rácsos ablakokra, a több hektáron 
elterülő, túlzsúfolt richmondi börtön jutott eszembe, ahol a 
szögesdrótokon kívül nincs egyéb látnivaló. Úgy éreztem, hogy ha a 
bűnözés még egy ideig ilyen ijesztően megszokott lesz, az ilyen 
Asheville típusú városok kénytelenek lesznek több cellát építeni. 

– Begley bíró éppenséggel nem a türelméről híres – 
figyelmeztetett Jenrette a régi törvényszék márványlépcsőjén fölfelé 
lépkedve. – Előre megmondom, hogy nem fog lelkesedni az ötletéért. 

Tudtam, hogy Jenrette sem lelkesedik érte. Egyetlen törvényszéki 
orvos sem örül, ha egy kollégája kiásatja a munkadarabját. 
Mindketten tudtuk, mi van emögött: az, hogy nem végzett jó munkát. 

– Nézze – mondtam, mikor elindultunk a második emelet 
folyosóján –, én sem örülök ennek az egésznek, hisz én sem szeretem 
az exhumálásokat. Én örülnék a legjobban, ha volna valamilyen más 
megoldás. 

– Bárcsak nagyobb gyakorlatom volna az olyan ügyekben, mint 
amilyeneket maga mindennap lát – mondta Jenrette. 

– Nem látok mindennap ilyen eseteket – mondtam; megfogott a 
szerénysége. – Hál’ istennek. 
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– Hazudnék magának, doktornő, ha azt mondanám, hogy nem 
éreztem magam cudarul, mikor kihívtak ennek az ügynek a 
helyszínére. Talán egy kicsivel több időt kellett volna ott töltenem. 

– Szerintem Buncombe megyének nagy szerencséje van magával 
– mondtam; komolyan gondoltam. Benyitottunk a bíró irodájának 
külső helyiségébe. – Bárcsak több ilyen orvosom lenne Virginiában. 
Magát szívesen alkalmaznám. 

Tudta, hogy őszintén mondom; elmosolyodott. Egy titkárnő nézett 
föl ránk vastag szemüvege mögül, ugyanolyan javakorabeli volt, 
mint az összes nő, akivel ilyen helyeken mint alkalmazottal 
találkoztam. Elektronikus írógépe volt, nem komputere, s a falnál 
álló szürke, fém iratszekrények alapján feltételeztem, hogy az iktatás 
lehet az erőssége. Az épp csak résnyire nyitott reluxán át gyéren 
szivárgott befelé a napfény, a levegőben porszemcsék galaxisa 
kavargott. A titkárnő épp valamilyen zsíros krémmel kenegette 
csontos kezét; Rose Milk-illatot éreztem.  

– A bíró úr már várja magukat – szólalt meg, még mielőtt 
bemutatkozhattunk volna. – Az az ajtó. – Egy csukott ajtóra mutatott, 
szemközt volt azzal, amelyiken bejöttünk. – Csak hogy tudják: 
ebédszünet van a tárgyaláson, és a bíró úrnak pontosan egyre vissza 
kell mennie. 

– Köszönöm – mondtam. – Nem tarjuk fel túl sokáig. 
– Hiába is próbálnák. 
Jenrette bátortalanul bekopogott a vastag tölgyfa ajtón. Bentről 

egy szórakozott „Tessék!” volt a válasz. A bíró ingujjban ült egy 
hatalmas íróasztalnál, régi, vörös bőr karosszékben. Hatvan felé járó, 
szikár, szakállas férfi volt, s ahogy a jegyzeteit nézegette, számos 
beszédes jelet olvastam le róla. Íróasztalának pedantériája elfoglalt és 
hivatásához értő embert sejtetett, ódivatú nyakkendője és gumitalpú 
cipője pedig olyat, aki fütyül rá, hogy az ilyen magamfajták hogyan 
vélekednek róla. 
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– Miért akarja megbolygatni a sírt? – kérdezte gyors 
gondolkodását meghazudtoló, vontatott, délies hanglejtéssel, és 
lapozott egyet a jegyzettömbjében. 

– Átnéztem Jenrette doktor jelentését – feleltem és mindketten 
egyetértünk abban, hogy az első vizsgálat néhány kérdésre nem adott 
választ. 

– Jenrette doktort ismerem, de azt hiszem, magával még nem 
találkoztam – mondta Begley, s letette a jegyzettömböt. 

– Dr. Kay Scarpetta vagyok, Virginia állam vezető igazságügyi 
orvos szakértője. 

– Úgy hallottam, az FBI-hoz is van valami köze. 
– Igen, van. A nyomozástámogató egység patológiai tanácsadója 

vagyok. 
– Ez valami olyanszerű, mint a viselkedéskutatási egység? 
– Egy és ugyanaz. Az Iroda néhány éve megváltoztatta a nevét. 
– Ez az a csoport, amelyik sorozatgyilkosok és más aberrált 

bűnözők pszichológiai profiljával foglalkozik? Ilyenek miatt nekünk 
errefelé eddig nem fájt a fejünk. – Begley feszülten figyelt, ujjait 
összekulcsolta. 

– Ez az a csoport – feleltem. 
– Bíró úr! – szólt Jenrette. – A Black Mountain-i rendőrség kérte 

az FBI segítségét. Egyesek attól tartanak, hogy az az illető, aki 
meggyilkolta ezt a Steiner nevű kislányt, azonos azzal, aki 
Virginiában már több embert megölt. 

– Tudok róla, Jenrette doktor, mivel ön a legutóbbi ittjártakor volt 
szíves némi tájékoztatást adni. Ezzel szemben most mindössze 
egyetlen napirendi ponttal érkezett: hogy engedélyezzem ennek a 
kislánynak az exhumálását. Mielőtt azonban engedélyeznék egy 
ilyen felkavaró és kegyeletsértő műveletet, önnek ehhez valamilyen 
fölöttébb meggyőző indokot kell felmutatnia. Megkérem önöket, 
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hogy szíveskedjenek helyet foglalni és kényelembe helyezni 
magukat. Ezért vannak ott azok a székek az íróasztal előtt. 

– Van egy folt a bőrén – válaszoltam, miközben leültem. 
– Miféle folt? – Begley bíró érdeklődve méregetett. Jenrette egy 

fényképet húzott elő egy borítékból, és a bíró elé tette. 
– Itt, ezen a felvételen látható – mondta. 
A bíró tekintete a fénykép felé fordult; az arcáról semmit sem 

lehetett leolvasni. 
– Nem tudjuk, mi ez a folt – magyaráztam –, de esetleg kiderülhet 

belőle, hol hevert a halott. Lehet, hogy valamilyen sérülés. 
A bíró a kezébe vette a fényképet, s összehúzott szemmel, 

figyelmesen vizsgálgatta. – Nem szoktak maguk fotóelemzéseket 
végezni? Nekem úgy tűnik föl, hogy manapság nagyon sokféle 
tudományos vizsgálatot végeznek. 

– Ez így is van – feleltem. – A bökkenő az, hogy mire befejezzük 
ezeket a vizsgálatokat, a holttest olyan rossz állapotba kerül, hogy ha 
esetleg exhumáljuk is, már semmit nem tudunk megállapítani belőle. 
Minél hosszabb ez az időszak, annál nehezebb különbséget tenni egy 
sérülés vagy más számottevő testi jegy, és a bomlás következtében 
bekövetkező elváltozások között. 

– Nagyon sok furcsa körülmény merült fel, bíró úr – mondta 
Jenrette. – Egyszerűen minden elképzelhető segítségre szükségünk 
van. 

– Úgy értesültem, hogy az üggyel foglalkozó SBI-ügynököt 
tegnap felakasztva találták. A ma reggeli lapban olvastam. 

– Így történt, bíró úr – mondta Jenrette. 
– És az ő halála körül is vannak furcsa körülmények? 
– Vannak – feleltem. 
– Remélem, nem áll szándékukban egy hét múlva azzal beállítani, 

hogy őt is exhumálni szeretnék. 
– El nem tudom képzelni – mondtam. 
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– Ennek a kislánynak is van egy anyja. Mégis mit gondol, neki mi 
volna a véleménye erről a maguk kéréséről? 

Nem válaszoltam. Jenrette se szólt. Nyiszogott a bőr, ahogy a bíró 
testhelyzetet változtatott a karosszékben. Fejünk fölött elnézve, a 
faliórára pillantott. 

– Ez az én legnagyobb problémám a maguk kérésével 
kapcsolatban – mondta. – Én erre a szerencsétlen asszonyra 
gondolok, és hogy miken ment keresztül. Nem akarom megint 
hasonló helyzetbe hozni. 

– Nem kérnénk ilyesmit, ha nem tartanánk fontosnak a nyomozás 
szempontjából – mondtam. – És tudom, bíró úr, hogy Mrs. Steiner is 
igazságtételt kíván. 

– Menjenek el a gyerek anyjáért, és hozzák ide. – Begley bíró 
felállt. 

– Tessék? – nézett rá értetlenül Jenrette. 
– Hozzák ide az anyját – ismételte a bíró. – Fél háromra szabad 

leszek. Akkorra visszavárom magukat. 
– És ha talán nem akar jönni? – kérdezte Jenrette. Mindketten 

felálltunk. 
– Azt is meg tudnám érteni. 
– Önnek nincs szüksége annak az asszonynak az engedélyére – 

mondtam higgadtan, de egyáltalán nem voltam az. 
– Valóban nincs szükségem rá, hölgyem – felelte a bíró, s már 

nyitotta is az ajtót. 
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Jenrette volt olyan előzékeny, hogy arra az időre, amíg ő végigjárta a 
kórház laboratóriumait, megengedte, hogy beüljek a szobájába. Jó 
néhány órát kellett várnom rá, ezalatt szinte állandóan telefonáltam. 

Paradox módon a legfontosabb feladat volt a legkönnyebb: 
Marino könnyűszerrel rávette Denesa Steinert, hogy kísérje el 
délután a bíróhoz. A dolog nehezebb része az odajuttatásuk volt, 
mivel Marino még mindig nem kapta vissza a kocsiját. 

– Mi a gond? – kérdeztem. 
– Az az ócska frekvenciakereső, amit betettek, ismét nem 

működik – felelte ingerülten. 
– És anélkül nem tud meglenni? 
– Szerintük nem. 
Az órámra néztem. – Azt hiszem, az volna a legjobb, ha 

odavinném magát. 
– Majd megoldom valahogy. Elég messze lakik. És az az igazság, 

hogy egyesek szerint az Infiniti jobb, mint a Mercedes. 
– Ezt most nem tudjuk eldönteni. Jelenleg ugyanis egy 

Chevrolettel közlekedem. 
– Az ifjú hölgy azt mondja, hogy a sógorának egy időben 

majdnem pontosan olyan Mercije volt, mint magának, és hogy le 
kellene cserélnie egy Infinitire vagy egy Legendre. 

Hallgattam. 
– Csak úgy mondtam – mondta Marino. 
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– Csak úgy jöjjön ide – feleltem kurtán. 
– Odamegyek. 
– Remek. 
Köszönés nélkül letettük. Kimerülten, megcsalatottan ültem 

Jenrette doktor papírokkal teli íróasztala mellett. Végigcsináltam 
Marino mellett azt az időszakot, amikor ölték egymást Dorisszal. 
Mellette álltam, mikor be-bekalandozott a randevúzgatás gyors, 
ijesztő világába. Viszonzásul lépten-nyomon véleményt nyilvánított 
a magánügyeimről – kéretlenül. 

Nem kedvelte a volt férjemet, és még ennél is kevésbé régi 
szerelmemet, Markot. Alig-alig volt egy jó szava Lucyval és a vele 
való viszonyommal kapcsolatban. Nem szerette a barátnőimet. És 
legfőképpen – éreztem – fagyos rosszallással szemlélte a Wesleyvel 
fenntartott kapcsolatomat. Dühödt féltékenység gyötörte. 

Mikor Jenrette-tel fél háromra odamentünk a törvényszékre, 
Marino még nem ért oda. Ahogy teltek a percek a bíró szobájában, 
úgy gyűlt bennem a méreg. 

– Hol született ön, Scarpetta doktornő? – kérdezte Begley 
kifogástalan pedantériájú íróasztala túloldaláról. 

– Miamiban – feleltem. 
– Annyi biztos, hogy a kiejtése nem vall délire. Valamilyen északi 

területre valónak gondoltam. 
– Északon tanultam. 
– Talán meglepi, de én is – mondta. 
– És miért itt telepedett le? – kérdezte a bírótól Jenrette. 
– Úgy gondolom, pontosan azért, amiért ön. 
– De ön idevalósi – mondtam. 
– Három nemzedékre visszamenőleg. A dédapám valahol errefelé 

született egy gerendaházban. Tanító volt. Ez az anyai ág. Az apai ági 
felmenőim körülbelül a század derekáig pálinkafőzők voltak. Voltak 
köztük igehirdetők is. Talán még ma is vannak. 
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Nyílt az ajtó, Marino dugta be a fejét, majd rögtön be is lépett. 
Denesa Steiner jött mögötte. Sose vádoltam volna Marinót 
lovagiassággal, de most szokatlanul figyelmesen és kedvesen 
viselkedett ezzel a nagyon sajátos módon összerakott asszonnyal, 
akinek elhunyt lánya volt összejövetelünk oka. A bíró felállt; a 
szokások ellenére én is. Mrs. Steiner szomorú kíváncsisággal 
méregetett minket. 

– Scarpetta doktornő vagyok – nyújtottam kezet. Az övé hideg és 
puha volt. – Fogadja őszinte részvétem, Mrs. Steiner. 

– Jenrette doktor vagyok, mi már beszéltünk telefonon. 
– Parancsoljon, foglaljon helyet – mondta nagyon barátságosan a 

bíró az asszonynak. 
Marino közelebb húzott két széket, leültette az asszonyt, és ő is 

letelepedett. Denesa Steiner harmincöt-negyven éves lehetett, és 
tetőtől talpig feketében volt. Egyszerű szoknyája térden alul ért, 
kardigánját állig begombolta. Nem volt kifestve, s egyetlen 
ékszerként csak egy sima jegygyűrűt viselt. Megjelenése egy ájtatos 
aggszűzét idézte, de ahogy alaposabban megnéztem magamnak, 
annál többet láttam abból, amit a puritán külső nem tudott elrejteni. 

Szép nő volt; a bőre sima és fehér, ajka elegánsan formált, 
hullámos haja mézszínű. Finom orra volt, kiugró pofacsontja, és a 
rettenetes öltözéke telt, jó alakot palástolt. Megjelenése a szobában 
tartózkodó férfiak figyelmét sem kerülte el. Főleg Marinóét nem, aki 
képtelen volt levenni róla a szemét. 

– Mrs. Steiner – kezdte a bíró –, azért kérettem ide ma délután, 
mert a doktornő és a doktor úr egy kérést terjesztett elém, és 
szeretném, ha ezt a kérést ön is hallaná. Mindenekelőtt engedje 
megköszönnöm, hogy volt olyan szíves idefáradni. Mindenkitől csak 
azt hallom, milyen nagy bátorságot és lelkierőt tanúsított e 
kimondhatatlanul fájdalmas események folyamán, és nekem a 
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legcsekélyebb szándékomban sem áll az ön terheit fölöslegesen 
súlyosbítani. 

– Köszönöm szépen – válaszolt halkan az asszony; ujjai felé 
elkeskenyedő, fehér kezét szorosan összekulcsolta az ölében. 

– Az itt ülő orvosok találtak néhány dolgot azokon a felvételeken, 
amelyek a kis Emily halála után készültek. Ezekre a dolgokra 
egyelőre nem tudnak magyarázatot, és szeretnék még egyszer 
megnézni. 

– És hogyan? – kérdezte naivan az asszony a született észak-
carolinaiakra nem jellemző üde hangon. 

– Nos úgy, hogy szeretnék exhumáltatni – felelte a bíró. 
Az asszonyon nem látszott felháborodás, csak értetlenség. 

Belesajdult a szívem, látva, hogyan küszködik könnyeivel. 
– Mielőtt igent vagy nemet mondok a kérésükre – folytatta Begley 

–, szeretném ismerni az ön véleményét is. 
– Ki akarják hantolni? – Az asszony előbb Jenrette-re, majd rám 

nézett. 
– Igen. – Én válaszoltam. – Szeretnénk most rögtön még egyszer 

megvizsgálni. 
– Nem tudom, mit találhatnának most, amit elsőre nem találtak 

meg – mondta Denesa Steiner. Remegett a hangja. 
– Lehet, hogy semmi fontosat, Mrs. Steiner – mondtam. – De 

észrevettem néhány dolgot a fényképeken, és ezeket szeretném 
alaposabban is megnézni. Lehet, hogy ezek a bizonyos dolgok 
segítenek elfogni azt az illetőt, aki ezt művelte Emilyvel. 

– Akar segíteni nekünk abban, hogy elfogjuk azt a gazembert, aki 
megölte a maga kislányát? – kérdezte a bíró. 

Az asszony könnyes szemmel, hevesen bólogatott. Marinóból 
kitört a düh. 

– Ha segít, megígérem magának, hogy elkapjuk azt a rohadt 
trógert. 
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– Bocsássa meg, hogy ilyen helyzetbe hoztam – mondta Jenrette, 
akiben mély nyomokat hagyott, hogy hibát követett el. 

– Tehát folytathatjuk? – Begley bíró előrehajolt ültében, mint aki 
felugrani készül. Ahogy a szobában mindenki, ő is felfogta ennek az 
asszonynak a rettenetes veszteségét. Láttam rajta, hogy annyira átérzi 
sorsüldözöttségét és kiszolgáltatottságát, hogy ettől fogva más 
szemmel fogja nézni a pulpitusa előtt álló, nehéz sorsukra és 
mentségeikre hivatkozó vádlottakat. 

Denesa Steiner megint csak bólintott, mert megszólalni nem 
tudott, aztán Marino kikísérte. Jenrette meg én maradtunk. 

– Mindjárt itt a hajnal, s teendőnk rengeteg – mondta Begley. 
– Sok ember munkáját kell összehangolnunk – helyeseltem. 
– Melyik cég temette? – nézett Begley Jenrette-re. 
– Wilburék. 
– Black Mountain-iak? 
– Igen, bíró úr. 
– Hogy hívják a cég vezetőjét? – A bíró maga elé húzta a 

jegyzettömbjét. 
– Lucias Raynek. 
– Melyik nyomozóé az ügy? 
– Azé, amelyik most kórházban van. 
– Ja igen. – Begley bíró ránk nézett és felsóhajtott. 

 
Attól eltekintve, hogy azt mondtam, odamegyek, nem is tudtam, 
miért mentem egyenesen oda. Dühös voltam Marinóra. Legfőképpen 
– ostoba módon – a Mercedesemre tett célzása sértett, az, hogy az 
Infinitit jobbnak tartja. 

Nem az számított, hogy igaza volt vagy sem, hanem a szándéka: 
az volt irritáló és sértő. Most már akkor se kértem volna meg, hogy 
kísérjen el, ha hiszek a Loch Ness-i szörnyben, a mocsári rémek és a 
zombik létezésében. Ha könyörögve esdekelt volna, akkor se 
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vallottam volna be, hogy titkon rettegek a vízisiklóktól. Egyébként 
minden kígyótól, kicsitől és nagytól. 

Mire kiértem a Tomahawk-tóhoz, még elég világos volt ahhoz, 
hogy végigjárjam azt az utat, amelyen Emily az utolsó lépteit tette. 
Egy tábortűzrakó helynél állítottam le a kocsimat. Tekintetem 
végigsiklott a part vonalán, s elgondolkodtam: mit keres itt egy 
kislány estefelé? Eszembe jutott, mennyire féltem a csatornáktól 
annak idején, gyerekkoromban, Miamiban. Minden fatörzset 
aligátornak néztem, az elhagyatott partszakaszokon rossz emberek 
őgyelegtek. 

A kocsimból kiszállva azon törtem a fejem, miért nem félt Emily. 
Arra gondoltam, talán valamilyen más oka is lehetett még, hogy ezt 
az útvonalat választotta. 

A térkép, amelyet Ferguson adott körbe a quanticói értekezleten, 
azt mutatta, hogy Emily október elsején kora este elindult a 
templomból, és azon a ponton, ahol álltam, letért az útról. Elhaladt a 
piknikasztalok mellett, és jobbra fordulva rátért egy ösvényre, amely 
fák és gizgazok között kanyarogva futott a part mentén. A gyalogos 
forgalom inkább elkoptatta, mint kitaposta, mivel egyes részeken 
ugyan teljesen egyértelmű volt az iránya, más helyeken viszont 
szinte alig követhető. 

Élénk léptekkel haladtam a bokrok és a buja, magas fű csoportjai 
között. A hegyek vízre vetülő árnya mind sötétebb lett, feltámadt a 
tél határozott üzenetét hordozó szél. Elszáradt levelek zörögtek a 
talpam alatt, mikor kiértem arra a tisztásra, amelyet a térkép egy kis 
fekvő emberalak körvonalával jelölt. Ekkorra szinte teljesen 
besötétedett. 

Már nyúltam a retikülömbe a zseblámpámért, mikor eszembe 
jutott, hogy eltörött, és még mindig ott hever Ferguson pincéjében... 
Találtam viszont egy doboz gyufát, amely még dohányos koromban 
maradt ott. Félig tele volt. 
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– A fene...! – kiáltottam föl félhangon; kerülgetni kezdett a 
félelem. 

Elővettem a harmincnyolcasomat, a kosztümkabátom zsebébe 
csúsztattam, de nem engedtem el, lazán fogtam a markolatát, úgy 
néztem az iszapos vízpartot, ahol Emily Steiner holttestét 
megtalálták. Úgy látszott, hogy a környezet aljnövényzetét nemrég 
lenyírták, de az összes többi emberi tevékenység nyomát azóta puhán 
beterítette a természet és a sötétség. Vastag volt az avar. Lábammal 
odább kotorgattam a leveleket, kerestem valamit, amit a helybeli 
rendőrség esetleg nem talált meg. 

Pályafutásom során elég bűntény helyszínén jártam, hogy 
megtanuljak egy nagyon fontos igazságot: a bűntény helyszínének 
megvan a maga élete. Emlékszik a talajt ért behatásokra, a 
testnedvek által megváltoztatott rovarokra, a letaposott növényekre. 
Ugyanúgy feltárja a magánéletét, ahogy mindegyik tanú, mert 
ilyenkor semmi sem szent, mindent meg kell nézni, és az érdekes 
dolgok nem maradnak abba csak azért, mert nincs több feltenni való 
kérdés. 

Megszokott jelenség, hogy az emberek még jóval a történtek után 
is fel-felkeresik egy-egy bűntény helyszínét: fényképeznek, s 
emléktárgyakat gyűjtenek; leveleket, levelezőlapokat, virágokat 
hagynak ott. Titokban jönnek, titokban mennek, mivel a 
bámészkodás szégyellni való. Még egy rózsaszál otthagyása is 
valamiféle szentségtörésnek tűnik. 

Félre-félrekotortam a leveleket, nem találtam virágot. Ezzel 
szemben a cipőm orra több apró, kemény tárgynak ütközött. 
Négykézlábra ereszkedve erőltettem a szememet. Hosszas kapirgálás 
után találtam valamit, ami első pillantásra négy, celofánba csomagolt 
rágógumigolyónak látszott. Csak amikor közelebb tartottam a gyufa 
lángjához, akkor láttam, hogy valójában „fogtörő” cukorkák, vagyis 
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ahogy Emily nevezte őket: Meteorok. Felálltam, mélyeket 
sóhajtottam. 

Gyorsan körülpillantottam, s minden hangra figyeltem. 
Szörnyűségesen hangosnak érződött az avarban gázoló lábam 
neszezése, ahogy követtem az ösvényt, amit nem is láttam. Már 
feltűntek a csillagok, a félhold volt egyetlen kalauzom, gyufám rég 
elfogyott. A térkép alapján tudtam, hogy nem járok messze Steinerék 
utcájától. Mindenesetre közelebb volt, mintha a kocsimhoz 
próbáltam volna visszatalálni. 

Izzadtam a kabátom alatt, és rettegtem, hogy elbotlom, mivel 
nemcsak zseblámpám nem volt, de ráadásul még a mobiltelefonomat 
sem vittem magammal. Átvillant rajtam, hogy nagyon nem örülnék, 
ha most látna valamelyik kollégám, és hogy ha megsérülök, esetleg 
hazudnom kell azzal kapcsolatban, hogyan is történt. 

Tízpercnyi rémes bolyongás után egy bokor elkapta a lábamat, és 
elszakította a harisnyámat. A lábam nagyujját beütöttem egy kiálló 
gyökérbe, és beleléptem egy bokáig érő sártócsába. Mikor egy ág az 
arcomba csapódott, s kis híján kiütötte a szememet, dermedten, 
lihegve megálltam. Majdnem elsírtam magam tehetetlen dühömben. 
Jobbra, az utca és köztem fákkal sűrűn benőtt sáv húzódott. Balra a 
tó. 

– A franc egye meg! – szitkozódtam fennhangon. 
A kisebbik veszélyt a part vonalának követése jelentette, s ahogy 

folytattam utamat, egyre inkább belejöttem. A szemem jobban 
alkalmazkodott a holdvilághoz. Egyre biztosabb lábbal lépkedtem, s 
a levegő nedvessége és hőmérséklete változásából lassanként elég 
pontosan érzékeltem, mikor közeledem szárazabb talaj vagy iszapos 
rész felé, s mikor távolodom az ösvénytől. Mintha fajom életben 
tartása érdekében valamilyen éjszakai lénnyé változtam volna. 

Aztán egyszer csak ott világoltak előttem az utcai lámpák: elértem 
a tó túlsó végére. A fák teniszpályáknak és parkolóknak adták át a 
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helyet, s ahogy Emily tette néhány hete, én is letértem az ösvényről, s 
ismét aszfaltozott járdán haladtam. Az utcájukban lépkedve vettem 
észre, hogy remegek. 

Eszembe jutott, hogy Steinerék háza balra a második. Nem 
tudtam, mit fogok mondani Emily anyjának. Nem volt kedvem 
elmesélni neki, hol jártam, és hogy mit kerestem ott. Eszem ágában 
sem volt még jobban felizgatni. Ezzel szemben nem ismertem senkit 
a környéken, és el nem tudtam képzelni, hogy bekopogtassak egy 
vadidegenhez telefonálni. 

Bármennyire vendégszeretők is a Black Mountain-iak, biztos 
megkérdeznék, miért nézek ki úgy, mint aki a vadonban bolyongott. 
Azt sem lehetett kizárni, hogy valaki megijed tőlem, főleg azután, ha 
közlöm, mi a mesterségem. Félelmeimet semmisnek nyilvánította 
egy lovag, aki a sötétből bukkant elő hirtelen, és kis híján elgázolt. 

Pont akkor értem Steinerék behajtójára, mikor Marino épp jött 
kifelé egy új, éjkék Chevrolettel. Ahogy kezemmel a fényszóró 
kévéjébe nyúlva odaintegettem neki, láttam, milyen értetlen képet 
vág. Beletaposott a fékbe. Hangulata hitetlenkedőből dühösre fordult. 

– A rohadt életbe! Az ember infarktust kap magától! El is 
gázolhattam volna. 

Beültem, becsatoltam a biztonsági övet, és becsaptam az ajtót. 
– Maga meg mi a rossebet keres itt? – förmedt rám Marino. 
– Örülök, hogy végre megkapta a kocsiját, és hogy a 

frekvenciakereső is működik. Nagyon rám férne egy pohár jó erős 
whisky, csak azt nem tudom, hol találni errefelé ilyesmit. – Vacogni 
kezdtem. – Hogy kell itt a fűtést bekapcsolni? 

Marino rágyújtott; én is szívesen elszívtam volna egy cigarettát. 
De vannak olyan fogadalmak, amelyeket sosem szeg meg az ember. 
Marino a legerősebb fokozatra állította a fűtést. 

– Jézusom. Úgy néz ki, mint egy iszapbirkózó – mondta. Még 
sose láttam ennyire meghökkentnek. 
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– Mi a fenét csinált? Nem történt baja? 
– A kocsim a klubház előtt áll. 
– Miféle klubház előtt? 
– A tónál. 
– A tónál? Micsoda? Ott császkált sötétedés után? Elvesztette a 

józan eszét? 
– A zseblámpámat vesztettem el, és mire rájöttem, már késő volt. 

– Beszéd közben elővettem a zsebemből a harmincnyolcasomat, és 
visszatettem a retikülömbe. Marino figyelmét nem kerülte el a 
mozdulat. A hangulata tovább rosszabbodott. 

– Nézze, én nem tudom, mi a rossz nyavalyával problémázik – 
mondta –, de úgy veszem észre, kezd kicsúszni a talaj a lába alól. 
Szerintem hirtelen minden összejött magának, kezd összevissza 
rohangálni, mint a mérgezett egér. Lehet, hogy most áll be magánál a 
változás. 

– Ha most állna be nálam a változás vagy bármi más, amihez 
magának semmi köze, biztosíthatom, hogy magával akkor sem 
vitatnám meg. És ha nem másért, akkor a miatt a határtalan 
férfiostobasága miatt nem, és amiatt nem, hogy annyi érzékenység 
sincs magában, mint egy kerítésoszlopban. Bár ami igaz, az igaz: ez 
utóbbi talán nem ivarspecifikus. Mert én nem állítom, hogy minden 
férfi olyan, mint maga. Mert ha így gondolnám, akkor egyszer és 
mindenkorra lemondanék róluk. 

– Talán nem is ártana. 
– Talán meg is teszem! 
– Helyes! Akkor aztán pontosan olyan lesz, mint az a pökhendi 

unokahúgocskája! Mert nehogy azt higgye, hogy nem nyilvánvaló, 
melyik oldal felé húz. 

– Ez is egy olyan dolog, amihez magának a világon semmi köze! 
– dühöngtem. – El se tudom képzelni, hogy süllyedhet ennyire 
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mélyre, hogy ilyesmiket feltételezzen Lucyról csak azért, mert nem 
pontosan olyan az ízlése, mint a magáé. 

– Na ne mondja. Szerintem a probléma inkább az, hogy pontosan 
olyan az ízlése, mint az enyém. Én nőkkel randizom. 

– Magának halvány fogalma sincs a nőkről – mondtam. Hirtelen 
ráeszméltem, hogy a kocsiban olyan meleg van, mint egy 
kemencében, és fogalmam sincs, hová megyünk. Lekapcsoltam a 
fűtést, s dühödtem elfordítottam a fejem. 

– Annyi azért van – mondta Marino –, hogy tudjam, maga bárkit 
képes volna megőrjíteni. És nem hiszem el, hogy maga sötétedés 
után ott csámborgott a tónál. Egymagában. Kíváncsi lennék, de 
komolyan, hogy mit csinált volna, ha ő is ott van. 

– Miféle ő? 
– Éhen veszek. Idefelé jövet láttam egy éttermet a Tunnel Roadon. 

Remélem, nyitva van még. 
– Marino... Még csak háromnegyed hét. 
– Miért ment oda? – kérdezte. Mindketten kezdtünk lehiggadni. 
– Valaki otthagyott néhány cukorkát a földön, azon a helyen, ahol 

a holttestet találták. Meteorokat. – Mikor Marino nem válaszolt, még 
hozzátettem: – Ugyanolyanokat, mint amilyenekről Emily a 
naplójában írt. 

– Én erre nem emlékszem. 
– Az a fiú, aki tetszett neki. Azt hiszem, Wrennek hívják. Azt írta, 

hogy a hittanon találkozott vele, és egy Meteort kapott tőle. A titkos 
dobozába tette. 

– Az nem került elő. 
– Mi nem került elő? 
– Az a titkos doboz vagy mi. Denesa sem találta. Úgyhogy lehet, 

hogy az a Wren a tónál hagyta a Meteorokat. 
– Beszélnünk kell vele – mondtam. – Úgy veszem észre, 

szimpatizálnak egymással Mrs. Steinerrel. 
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– Soha semmi ilyesfélének nem volna szabad történnie egy ilyen 
asszonnyal, mint ő. 

– Senkivel se volna szabad. 
– Látok ott egy Western Sizzlert. 
– Kösz, azt nem. 
– Na és a Bonanza? – Marino indexelt. 
– Oda végképp nem. 
Végiggurultunk a Tunnel Roadot szegélyező, fényesen kivilágított 

éttermek előtt, Marino közben megint rágyújtott. – Már sértésnek ne 
vegye, doktornő, de azért maga is megéri a pénzét. 

– Nyugodtan elhagyhatja ezt a „sértésnek ne vegye” bevezetőt. 
Semmire sem jó, csak figyelmeztet, hogy mindjárt meg leszek sértve. 

– Van itt valahol egy Peddler, láttam a Yellow Pagesben. 
– És miért nézegetett éttermeket a Yellow Pages-ben? – Nem 

értettem, mert tudtam, hogy Marino ugyanúgy van az éttermekkel, 
mint én: bemegy az első útjába kerülőbe, és azt eszi, ami könnyű, 
olcsó és laktató. 

– Kíváncsi voltam, mi van a környéken, ha esetleg valami 
jobbfajtára támadna gusztusom. Megeresztene egy telefont, hogy 
hogyan lehet odajutni? 

A kocsitelefonért nyúltam, s Denesa Steiner jutott eszembe, mivel 
tudtam, hogy Marino nem engem akart elvinni ma este a Peddlerbe. 

– Marino – mondtam halkan. – Legyen óvatos. 
– Ne jöjjön nekem megint a vörös hússal. 
– Nem ez a legfőbb aggodalmam – mondtam. 
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8 
 
 
 
A Harmadik Presbiter Templom mögötti, csiszolt gránit sírkövekkel 
teli dimbes-dombos temetőt egy fákkal benőtt drótkerítés vigyázta. 

Mikor negyed hétkor odaértem, a pirkadat már fölsebezte a 
szemhatárt, s meglátszott a lélegzetem. A napi munkájukhoz 
készülődő pókok megszőtték hálóikat, tiszteletteljesen kerülgettem 
őket, ahogy Marinóval Emily Steiner sírja felé gázoltunk a harmatos 
fűben. 

Egy kis szögletben volt eltemetve, a fák közelében, ahol a fűbe 
búzavirág, lóhere s vadmurok mintázatai vegyültek. A hant fölött egy 
kis márványangyal őrködött. Nagyon egyszerűen találtuk meg: 
követtük a földbe mélyedő ásók kaparásszerű neszezését. Egy darus 
teherautó állt a közelben járó motorral, annak fényszórói világítottak 
a két testes, overallos, javakorabeli férfi munkájához. Lapátok 
villantak, a környező fű egészen kifakult, nyirkos földszagot éreztem, 
ahogy a vaslapok a sír lábánál domboruló halomra hányták a rögöket. 

Marino felkattintotta a zseblámpáját. Szomorú vigaszként állt a sír 
fölött a szobor, összecsukott szárnyakkal, fejét lehorgasztva. A 
talapzatára ezt vésték: 

 
Nincsen más a világon... 

Az enyém volt az egyetlen. 
– Jézusom. Maga tudja, hogy ez mit jelent? – súgta a fülembe 

Marino. 
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– Talán őt kellene megkérdezni – feleltem egy felénk közeledő, 
meghökkentően nagy termetű, sűrű, ősz hajú férfit figyelve. Hosszú, 
fekete felöltője csak úgy repkedett a bokája körül; távolabbról nézve 
azt a kísérteties benyomást keltette, hogy egy tenyérnyivel a föld 
fölött jár. Odajött hozzánk. Nyaka köré egy Black Watch sálat 
kanyarított, óriási kezére fekete bőrkesztyűt húzott, cipőjére 
kalocsnit. Lehetett vagy kettő-tíz magas, a mellkasa akár a hordó. 

– Lucias Ray vagyok – mondta, lelkesen megrázva mindkettőnk 
kezét. 

– Épp azon gondolkodtunk, mit jelenthet ez a felirat – mondtam. 
– Mrs. Steiner nagyon szerette a kislányát. Csak két fájdalmas sor 

– felelte inkább georgiainak, mint észak-carolinainak hangzó, 
vontatott hanghordozással a temetkezési vállalkozó. – Van egy egész 
könyvre való belőlük, abból lehet választani, mit akarnak a kőre 
vésetni. 

– És Emily anyja is a maguk könyvéből választott? – kérdeztem. 
– Az igazat megvallva, nem. Mintha azt mondta volna, hogy 

Emily Dickinsontól való. 
A sírásók időközben letették lapátjukat. Elég fény volt ahhoz, 

hogy lássam az arcukat: barázdált volt, mint egy szántóföld, s 
izzadságtól nedves. Csörömpölt a súlyos lánc, ahogy letekerték a 
csörlőről. Az egyik ember leugrott a sírba, s beakasztotta a láncot a 
betonszekrény oldalán lévő kampókba. Ray közben elmondta, hogy 
még sose látott annyi embert egy sír körül, mint Emily Steiner 
temetésén. 

– Még a templom előtt is álltak, a füvön. Majdnem két óráig 
tartott, amíg elvonultak a ravatal előtt, és lerótták a tiszteletüket. 

– Nyitott koporsóban feküdt? – kérdezte meglepetten Marino. 
– Nem. – Lucias Ray az embereit nézte. – Mrs. Steiner szerette 

volna, én viszont hallani sem akartam róla. Mondtam neki, hogy 
most nem tud világosan gondolkozni, és később még hálás lesz 
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nekem, amiért nemet mondtam. Az a kislány semmiképp nem volt 
megfelelő állapotban az ilyesmihez. Tudtam, hogy sokan csak 
bámészkodni jönnek. Persze így is eljött egy csomó szájtátó, látni 
akarták, miért írtak olyan sokat az esetről az újságok. 

A csörlő csikorogva megfeszült, a teherautó dízelmotorja 
feldohogott, és a betonszekrény lassan előbukkant a gödörből. 
Rögökben potyogott a föld. A betonszekrény mind magasabbra 
emelkedett, az egyik ember úgy hadonászott, ahogy a repülőtereken 
szokták a kifutón guruló gépeket irányítani. 

Szinte pontosan abban a pillanatban, mikor a daru a 
betonszekrényt a fűre eresztette, kamerával fölszerelkezett tévések, 
riporterek és fotósok árasztottak el minket. Csak úgy nyüzsögtek a 
föld tátongó sebe és a betonszekrény körül, amelyet annyira 
megfestett a vörös agyag, hogy szinte véresnek hatott. 

– Miért exhumálják Emily Steinert? – kiáltotta valaki. 
– Igaz, hogy a rendőrség gyanúsít valakit? – rikoltotta egy másik. 
– Maga Scarpetta doktornő? 
– Miért kapcsolódott az ügybe az FBI? 
– Scarpetta doktornő! – Egy nő mikrofont dugott az orrom alá. – 

A jelekből ítélve maga felül akarja bírálni a Buncombe megyei orvos 
szakértőt. 

– Miért szentségtelenítik meg ennek a kislánynak a sírját? 
Hirtelen Marino hangja harsogta túl az ordítozást. – Tűnjenek 

innen a francba! Hátráltatják a nyomozást! Hallották, amit mondtam? 
Tűnjenek el! – Toppantott. – Táguljanak innen! 

A riporterek megdermedtek. Leesett állal bámultak Marinóra, aki 
kivörösödve, nyakán duzzadó erekkel tovább szidta őket. 

– Aki itt bármit is megszentségtelenít, azok pontosan maguk! 
Barmok! Ha nem tisztulnak innen ebben a pillanatban, széttöröm a 
kameráikat és mindent, ami csak a kezem ügyébe kerül, beleértve azt 
a pudvás fejüket is! 
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– Marino – mondtam, és a karjára tettem a kezem. A feszültségtől 
olyan merev volt, mint a vas. 

– Egész pályafutásom alatt ilyen magukfajta barmokkal voltam 
körülvéve! Elég volt! Tűnjenek a büdös francba, rohadt, mocskos, 
undorító, vérszopó paraziták! 

– Marino! – Megfogtam a csuklóját, és megrántottam a kezét. A 
félelem áramként futott végig testem minden idegén. Még sose 
láttam Marinót ennyire dühösnek. Édes Istenem, fohászkodtam, ne 
hagyd, hogy agyonlőjön valakit! 

Odaálltam elé, hogy kénytelen legyen rám nézni, de a szeme 
továbbra is vadul villogott, és elnézett a fejem fölött. – Marino, 
hallgasson rám! Már mennek is. Nyugodjon meg. Higgadjon le, 
Marino. Nézze, már mennek is, egy se marad itt. Látja? Jól 
megmondta nekik. Szinte futnak. 

Az újságírók ugyanolyan hirtelenséggel tűntek el, mint ahogy 
felbukkantak; mint egy kísértetekből álló rablóbanda, úgy öltöttek 
testet, s úgy tűntek el a ködben. Marino csak állt és nézte a 
művirágokkal és szürke sírkövek nyílegyenes soraival tagolt, kissé 
hullámzó, füves területet. Vashoz ütődő vas fülsértő hangja csendült 
újra meg újra. A sírásók kalapáccsal és vésővel törték föl a 
betonszekrény kátránypecsétjét, majd a fűre fektették a fedelet. 
Marino közben besietett a fák közé. Úgy tettünk, mintha nem 
hallanánk a babérfák mögül hallatszó rettenetes nyögéseket és 
öklendezést. Hányt. 

– Van még egy-egy üveg azokból a folyadékokból, amelyeket 
balzsamozáshoz használnak? – kérdeztem Lucias Rayt, akit a média 
váratlanul felbukkanó csapatai láthatólag inkább megleptek, mint 
megzavartak. 

– Azt hiszem, van még egy fél üveg abból, amit nála alkalmaztunk 
– válaszolta. 

– A toxikológiai elemzésekhez kellene minta – magyaráztam. 
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– Ebben csak formaldehid és metanol van, meg egy csepp lanolin. 
Teljesen szokványos anyag, csak nála a kis termete miatt nagyobb 
hígításban használtuk – mondta, majd látva a fák felől visszafelé 
tartó Marinót, hozzáfűzte még: – A nyomozó barátja nincs valami jó 
színben. Errefelé most szinte mindenki influenzás. 

– Nem hinném, hogy influenzás volna – mondtam. – Honnan 
tudták meg a riporterek, hogy itt leszünk? 

– Hát most megfogott. De tudja, milyenek az emberek. – Köpött 
egyet. – Mindig akad valaki, akinek muszáj járatnia a száját. 

Emily vaskoporsója fehér volt, mint a sírja körül nyíló vadmurok. 
A sírásóknak nem volt szükségük darura, hogy leemeljék és óvatosan 
a fűre fektessék a fedelét. A koporsó kicsi volt, akárcsak a benne 
nyugvó halott. Lucias Ray egy adó-vevőt vett elő a zsebéből, és 
beleszólt. 

– Jöhetnek. 
– Vettem – válaszolt egy hang. 
– Remélem, több riporterhez nem lesz szerencsénk. 
– Mind eltűntek. 
Egy fényes, fekete halottaskocsi bukkant fel a temető bejáratánál, 

s a fák között, a füvön kanyarogva, a sírokat kerülgetve odagurult 
hozzánk. Ballonos, lapos sapkás, testes férfi szállt ki belőle s nyitotta 
ki a kocsi hátsó ajtaját. A sírásók becsúsztatták a koporsót. Marino 
kissé távolabbról szemlélte a jelenetet, egy zsebkendővel törülgette 
az arcát. 

– Meg kell beszélnünk néhány dolgot – léptem oda hozzá, s 
szólítottam meg halkan, mikor a halottaskocsi elindult. 

– De nem most – felelte Marino. Sápadt volt. 
– A patológián fogok találkozni Jenrette doktorral. Jön? 
– Nem – válaszolta Marino. – Visszamegyek a Travel-Eze-be, s 

addig sörözök, míg megint ki nem dobom a taccsot. Akkor átváltok 
whiskyre. Mindezek után pedig fölhívom Wesleyt, és megkérdezem 
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tőle, mikor húzzuk már el a belünket ebből a sárfészekből, mert 
őszintén megvallva, nincs nálam másik ing, ezt meg az előbb 
lerondítottam. Még nyakkendőm sincs. 

– Feküdjön le, Marino. 
– Csak egy ekkora táskát hoztam – mutatta nem túl távol tartva 

egymástól a kezeit. 
– Vegyen be egy Advilt, igyon rá annyi vizet, amennyit csak bír, 

és egyen egy kis pirítóst. Amint végzek a kórházban, benézek 
magához. Ha Benton telefonálna, mondja meg neki, hogy nálam van 
a mobil, de a csipogón is hívhat. 

– A számokat tudja? 
– Tudja. 
Marino megint megtörölte az arcát, s közben rám nézett. Mielőtt 

visszabújt zsebkendő álarca mögé, még észrevettem szemében a 
sértettséget. 
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Mikor nem sokkal délelőtt tíz előtt a halottaskocsit követve 
megérkeztem a patológiára, Jenrette a papírmunkával foglalkozott. 
Idegesen rám mosolygott. Levetettem a kosztümkabátomat, és 
magam elé kötöttem egy műanyag kötényt. 

– Van valamilyen sejtése, hogyan szerezhetett tudomást a sajtó az 
exhumálásról? – kérdeztem, miközben kihajtogattam egy 
műtősruhát. 

Meglepetten kapta föl a fejét. – Mi történt? 
– Vagy tíz-tizenkét riporter jelent meg a temetőben. 
– Ezeknek nincs bőr a képükön. 
– Gondoskodnunk kell róla, hogy más most már ne szivárogjon ki 

– mondtam a tőlem telhető legnagyobb türelemmel, miközben 
megkötöttem hátul a műtősruhát. – Amit itt tapasztalunk, annak itt is 
kell maradnia, doktor úr. 

Egy szót sem szólt. 
– Tudom, hogy csak vendég vagyok, és nem vetném a szemére, ha 

a pokolba kívánna. Úgyhogy ne gondolja, hogy nem érzékelem a 
szituációt, és fütyülök a maga szakmai hírére. Afelől viszont biztos 
lehet, hogy ennek a kislánynak a gyilkosa figyeli a híreket. Ha bármi 
kiszivárog, ő is tudomást szerez róla. 

A kellemes modorú Jenrette figyelmesen hallgatott, egy csöppet 
sem látszott sértődöttnek. – Csak próbálom végiggondolni, ki 
mindenki tudott róla – mondta. 
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A folyosó felől léptek hallatszottak. 
Lucias Ray nyitott be, mögötte a lapos kalapos férfi húzta a Szent 

Mihály lovát s a rajta fekvő fehér koporsót. A boncasztal mellett 
álltak meg. Ray egy kis kurblit vett elő a kabátzsebéből, a koporsó 
fejrészénél bedugta egy lyukba, s úgy fogott hozzá a zárócsavar 
kitekeréséhez, mintha egy Ford T-modellt akarna beindítani. 

– Na most már jó lesz – csúsztatta vissza zsebébe a kurblit. – 
Ugye megengedik, hogy maradjak? Szeretném látni, milyen munkát 
végeztem. Ritka lehetőség. Mifelénk nem szokás kihantolni az 
elhunytakat. 

Nyújtotta a kezét, hogy felnyissa a koporsót, de Jenrette 
megállította: ha ő nem teszi, én tettem volna. 

– Normális körülmények között ez nem okozna gondot, Lucias – 
mondta Jenrette most azonban nem volna szerencsés, ha rajtunk 
kívül más is jelen lenne. 

– Kicsit kényes história, igaz? – kérdezte Ray kényszeredett 
mosollyal. – Nem mintha nem láttam volna még a gyereket. Igazság 
szerint jobban ismerem kívülről-belülről, mint az anyja. 

– Lucias, nekünk most dolgunk van a doktornővel – mondta 
Jenrette a maga szokásos halk, szomorkás stílusában. – Ha 
végeztünk, telefonálok. 

– Meg kell vallanom, doktornő – nézett rám Ray hogy mióta a 
szövetségiek itt vannak a városban, mintha valamivel kevésbé 
volnának barátságosak a népek. 

– Gyilkossági ügyben nyomozunk, Mr. Ray – mondtam. – Azt 
hiszem, nem kellene személyes sértésnek tekintenie ezt a dolgot, 
mivel nem is annak volt szánva. 

– Jöjjön, Billy Joe – mondta a temetkezési vállalkozó a lapos 
kalaposnak. – Elmegyünk bekapni valamit. 

Kimentek. Jenrette bezárta utánuk az ajtót. 
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– Elnézést kérek – mondta kesztyűt húzva –, de Luciast időnként 
kicsit nehéz elviselni. Egyébként tényleg rendes ember. 

Arra gyanakodtam, hogy kiderül: Emilyt nem balzsamozták be 
rendesen, vagy nem úgy csináltak valamit, ahogyan az anyja kérte, 
amikor azonban felnyitottuk a koporsót, nem tapasztaltam semmi 
szembeszökő hiányosságot. A fehér szaténlepel szépen rá volt hajtva 
a holttestre, a szaténon pedig egy fehér papírtörülközőbe burkolt és 
rózsaszín szalaggal átkötött csomag feküdt. Nekifogtam fényképezni. 

– Említette ezt Ray? – kérdeztem, s átnyújtottam a csomagot 
Jenrette-nek. 

– Nem. – Zavarodottnak látszott; hol ide, hol oda forgolódott. 
Ahogy felhajtottam a halotti leplet, orromat megcsapta a 

balzsamozófolyadék erős szaga. A lepel alatt jól konzerváltan ott 
feküdt Emily Steiner. Halványkék, hosszú ujjú, magas nyakú 
bársonyruha volt rajta, copfjaiba ugyanilyen anyagból készült 
masnikat kötöttek. Arcát maszkként borította az exhumáltakra 
jellemző bolyhos, fehéres penész, s már kiütközött mellén 
összekulcsolt kezén is, amellyel egy fehér Újtestamentumot 
szorongatott. Fehér térdzokni és fekete műbőr cipő volt a lábán. 
Egyetlen ruhadarabja sem látszott újnak. 

Újabb felvételeket készítettem, aztán Jenrette-tel kiemeltük, a 
rozsdamentes acélasztalra helyeztük és vetkőztetni kezdtük a 
halottat. A bájos, kislányos ruha alatt rejlett halála szörnyű titka: a 
természetes körülmények között elhunytaknak nincsenek olyan 
rettenetes sérüléseik, mint Emily Steinernek voltak. 

Minden becsületes patológus beismeri, hogy az exhumáltakban 
van valami hátborzongató. Egészen más dolog megejteni az Y-vágást 
egy szokványos boncolás alkalmával, mivel olyankor a halottnak 
még emberi formája van. A szike a két kulcscsonttól a szegycsontig 
szalad, végigfut a felsőtesten, majd a köldököt megkerülve a 
fanszőrzetig siklik. A koponya fűrésszel történő felnyitását 
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megelőző, tarkón ejtett, fültől fülig tartó bemetszés sem tartozik a 
legszebb látványok közé. 

A halotton ejtett sérülések természetesen nem gyógyulnak. Csak 
csipkegallérral és ügyesen fésült hajjal lehet leplezni őket. A 
ravatalozóban alkalmazott erős sminkkel s a kis testén végigfutó, 
széles öltésekkel Emily Steiner olyan volt, mint egy fodros ruhájától 
megfosztott szomorú rongybaba, akit szívtelen tulajdonosa 
félredobott. 

Hangosan zubogott a víz a rozsdamentes mosogatóba, miközben 
Jenrette-tel lemostuk a penészt, az arcfestéket, és a kissé 
kidomborodó, testszínű anyagot, amellyel a tarkó lőtt sebét 
betapasztották. Aztán a combokat, a felsőtestet és a vállat vettük 
sorra, ahonnan gyilkosa bőrdarabokat metszett ki. Eltávolítottuk a 
szemhéjak alól a szemserlegeket, kiszedtük a varratokat. A 
mellüregből felszálló erős szagoktól könnybe lábadt a szemünk, 
orrunk csöpögni kezdett. A belső szervek balzsamozóporral voltak 
behintve, gyorsan kiemeltük és leöblítettük őket. Megvizsgáltam 
Emily nyakát, de nem találtam semmi olyasmit, amit kollégám 
előzőleg ne vett volna észre, aztán beerőltettem egy hosszú, keskeny 
szikét az őrlőfogak közé, hogy felnyissam a szájat. 

– Ez így nem megy – mondtam. – Át kell vágnunk a rágóizmokat. 
A természetes helyén szeretném látni a nyelvet, mielőtt kivesszük a 
hátsó garaton keresztül. De nem tudom. Lehet, hogy nem fog 
sikerülni. 

Jenrette új pengét illesztett a szikéjébe. – Mit keresünk? 
– Szeretnék megbizonyosodni róla, hogy nem harapta-e el a 

nyelvét. 
Néhány perccel később kiderült, hogy elharapta. 
– Itt vannak a nyomai a szélén – mutattam. – Meg tudná mérni? 
– Háromszor hat milliméter. 
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– A bevérzések pedig körülbelül hat milliméter mélyek. Úgy 
nézem, többször is a nyelvébe harapott. Mi a véleménye? 

– Én is így látom. 
– Akkor tehát tudjuk, hogy a halála előtt szívrohamot kapott. 
– A fejsérülés okozhatta – mondta a fényképezőgépért nyúlva 

Jenrette. 
– Okozhatta, de akkor miért nem látni az agyon, hogy élt még 

annyi ideig, hogy szívrohamot kaphasson? 
– Azt hiszem, erre egyikünk sem tudja a választ. 
– Hát nem – mondtam. – Nagyon idegesítő. 
Mikor megfordítottuk a holttestet, és vizsgálni kezdtem azt a 

különös nyomot, amely ennek az egész szomorú procedúrának az 
oka volt. Közben megérkezett a törvényszéki fényképész, és 
előszedegette a fölszerelését. A délután java részében tekercsszámra 
használtuk fel az infravörös, az ultraibolya, a színes, az erősen 
kontrasztos és a feketefehér felvételekhez szükséges filmeket. 
Számos különféle szűrőt és lencsét alkalmaztunk. 

Mikor ezzel megvoltunk, belekotortam az orvosi táskámba, és 
elővettem hat fekete gyűrűt. Vinilbenzolból készültek, 
hétköznapiasabban szólva abból az anyagból, amit általában 
vízvezetékek és lefolyócsövek készítésére használnak. Egy-két 
évente eljárok egy ismerős törvényszéki fogorvoshoz, ő szokta 
levágni szalagfűrésszel és homokfúvatással lecsiszolni nekem ezeket 
a tíz milliméter széles gyűrűket. Szerencsére ritkán kellett ehhez a 
furcsa trükkhöz folyamodnom, mivel ritkán kellett emberi 
harapásnyomokat és más benyomódások nyomait eltávolítanom egy-
egy meggyilkolt ember teteméről. 

Egy háromcollos gyűrű mellett döntöttem. Egy számbeütő 
szerszámmal mindkét oldalára beütöttem Emily Steiner esetszámát. 
A bőr, akárcsak a festővászon, kifeszül, ezért ahhoz, hogy az Emily 
bal tomporán látható jegy az eltávolítás folyamán majd utána is 
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változatlan maradjon, eredeti helyzetének megfelelően rögzítenem 
kellett. 

– Van pillanatragasztója? – kérdeztem Jenrette-től. 
– Természetesen. – Hozott egy tubussal. 
– Legyen szíves, továbbra is fényképezzen minden mozzanatot – 

utasítottam a fényképészt. Vékonyka, japán ember volt, egy 
pillanatra sem állt meg. 

A gyűrűt a tomporára helyeztem, ragasztóval, majd öltésekkel is 
rögzítettem, azután a gyűrű külső oldala mentén kimetszettem, és 
mindenestül formalinba helyeztem. Közben egyre azon törtem a 
fejem, mi okozhatta ezt az elváltozást. Szabálytalan kör alakja volt, 
és részben valamilyen furcsa, barnás elszíneződés töltötte ki, amit 
valamiféle minta lenyomatának véltem. De hogy mi lehetett az, azt 
nem tudtuk megállapítani, akárhogy néztük is a számtalan szögből 
készített Polaroidokat. 

Míg a fényképész el nem ment, s nem szóltunk oda a 
ravatalozóba, hogy visszaszállíthatják a holttestet, nem is 
foglalkoztunk a fehér papírtörülközőbe burkolt csomaggal. 

– Ezzel mit csináljunk? – kérdezte Jenrette. 
– Ki kell bontanunk. 
Jenrette száraz törülközőket terített egy hordágyra, arra tette a 

csomagot. Szikével óvatosan felvágta a papírt. Egy cipődoboz vált 
láthatóvá. Jenrette-nek több réteg ragasztószalagot kellett elvágnia, 
hogy levehesse a tetejét. 

– Te jó ég! – dünnyögte az orra alatt, s hitetlenkedve nézett a 
dobozba, amelyről valakinek az volt a véleménye, hogy egy kislány 
sírjában a helye. 

A dobozban két lezárt műanyag tasakban egy legfeljebb néhány 
hónapos, kimúlt kiscica hevert. Merev volt, mint a kő, s ahogy 
kiemeltem, éreztem, hogy kiállnak finom bordái. Fekete nőstény 
macska volt, fehér lábú, nyakörv nélkül. Míg az egyik röntgenben 
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meg nem néztük, nem tudtam megállapítani, mibe pusztult bele. Nem 
sokkal később aztán láttuk a felvételeken. 

– El van törve a nyakcsigolyája – mondtam. Végigfutott rajtam a 
hideg, és a tarkómon meredezni kezdtek a pihés hajszálak. 

Jenrette összeráncolt homlokkal közelebb lépett a filmnézőhöz. – 
Itt úgy néz ki, mintha a gerincet kimozdították volna a természetes 
helyéről – érintette meg behajlított ujjával a felvételt. – Ez azért 
bizarr. Oldalra mozdult el. Nem hiszem, hogy így nézne ki, ha egy 
autó ütötte volna el. 

– Ezt nem ütötte el semmi – mondtam. – Ennek az óramutató 
járásával megegyező irányban, kilencven fokkal el van fordulva a 
feje. 

Már este hétre járt, mire visszaértem a Travel-Eze-be. Marinót a 
szobájában találtam, sajtburgert evett. Pisztolya, levéltárcája s a 
slusszkulcsa az egyik ágyon hevert, ő maga a másikon; cipője és 
zoknija úgy feküdt a padlón, mintha menet közben lépett volna ki 
belőlük. Láttam rajta, hogy nem sokkal előttem érhetett haza. 
Odamentem a tévéhez, kikapcsoltam. Marino a tekintetével követte 
mozdulataimat. 

– Jöjjön – mondtam. – El kell mennünk. 
 
Lucias Ray szerint az „egy szent igazság” az volt, hogy a csomagot 
Denesa Steiner tette Emily koporsójába. Ő, mármint Ray, azt hitte, 
valamilyen kedvenc játék vagy baba van benne. 

– És mikor tette a koporsóba? – kérdezte Marino, miközben élénk 
léptekkel átvágtunk a motel parkolóján. 

– Közvetlenül a temetés előtt – feleltem. – Magánál van a 
slusszkulcs? 

– Igen. 
– Akkor vezessen. 
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Erős fejfájás gyötört – a formalin kigőzölgésének tulajdonítottam 
–, éhes és álmos voltam. 

– Benton felől hallott valamit? – kérdeztem a lehető 
legközömbösebben. 

– Gondolom, van már egy kazal telefoncetli az asztalán. 
– Egyenesen a maga szobájába mentem. És maga honnan tudja, 

hogy kaptam egy csomó telefonüzenetet? 
– A boy nekem akarta átadni. Úgy ítélte, hogy kettőnk közül én 

nézek ki doktorosabbnak. 
– Ez azért van, mert úgy néz ki, mint egy ember. – 

Megdörzsöltem a halántékomat. 
– Mint egy nagy, fehér ember. 
– Ne fárassza magát ezekkel a rasszista szövegekkel, Marino. 

Tudom, hogy úgysem az. 
– Hogy tetszik a járgányom? 
Egy barna Chevrolet Caprice-a volt, tele villogó lámpácskákkal; 

volt benne rádió, telefon, frekvenciakereső. Még videokamerával is 
fölszerelték, és tartozott hozzá egy sörétes Winchester puska, 
tizenkettes. Félautomata volt, hétlövetű, olyan, mint amilyet az FBI 
használ. 

– Egek ura! – mondtam hitetlenkedve, mikor beszálltam. – Mióta 
kell nekünk Észak-Carolinában, Black Mountainban sörétes puska? 
Ezzel ajtókat szoktak betörni. 

– Mostantól. – Marino indított. 
– Ezeket maga kérte? 
– Nem. 
– Volna szíves megmagyarázni nekem, hogyan lehetséges, hogy 

egy tízfős rendőrség jobban van fölszerelve, mint a kábítószer-
ellenes osztag? 

– Talán úgy lehetséges, hogy a környéken lakók igazán megértik, 
miből is áll a rendőri munka. Az ittenieknek e pillanatban komoly 
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problémájuk támadt, és a környékbeli boltosok és polgárok a 
gatyájukat is odaadják, hogy segítsenek. Tőlük származnak a kocsik, 
a telefonok, a puskák. Az egyik fakabát mesélte, hogy ma reggel 
betelefonált valami öreglány, hogy jönnek-e FBI-osok a városba 
segíteni, mert ha igen, akkor vasárnapra meghívná őket ebédre. 

– Hát ez kedves tőle – mondtam meglepetten. 
– Ezen túlmenően a városi tanács azon gondolkodik, hogy növeli 

a rendőrség létszámát, és sejtésem szerint ez meg is magyaráz 
néhány dolgot. 

– Például? 
– Black Mountainnak kell egy új rendőrfőnök. 
– Miért, mi történt a régivel? 
– Mote valami ilyesféle volt náluk. 
– Még mindig nem értem, hová akar ezzel kilyukadni. 
– Talán éppen ide, ebbe a városba, doktornő. Kell nekik egy 

tapasztalt rendőr, és úgy bánnak velem, mintha én lennék a 007-es 
ügynök vagy valami efféle. Nem kell ahhoz agytrösztnek lenni, hogy 
az ember kikombinálja, miről van szó. 

– Az ég áldja meg, Marino, mi lelte magát? – kérdeztem jeges 
nyugalommal. 

Rágyújtott. – Hogy mi? Hát először is: nem gondolja, hogy 
mutatok úgy, mint egy diplomás? Vagy mint egy rendőrfőnök? 
Gondolom, a maga szemében csak egy szerencsétlen fuser vagyok, 
aki még mindig úgy beszél, mintha a maffiózó haverjaival tömné 
magába a spagettit valahol Jerseyben, és csak olyan nőkre bukik, 
akik szűk pulóverben járnak, és riszálják magukat. – Dühösen kifújta 
a füstöt. – Az, hogy szeretek kuglizni, még nem jelenti, hogy afféle 
tetovált tuskó vagyok. Attól pedig, hogy nem jártam mindenféle 
előkelő tanintézménybe, még nem kell hülye bunkónak lennem. 

– Befejezte? – kérdeztem. 
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– Van itt még más is – folytatta felhevülten. – Remek 
pecázóhelyek vannak errefelé. Itt van BeeTree meg a James-tó, és 
Montreatet meg Biltmore-t leszámítva olcsó az ingatlan. És mi van, 
ha egyszerűen csak torkig vagyok már az egymást lelövöldöző 
barmokkal meg a sorozatgyilkosokkal, akikre többet költenek a 
börtönben, mint amennyit nekem vetnek azért, hogy az ilyeneket 
sittre juttassam. És akkor még csak nem is biztos, hogy ezek az 
állatok bent is maradnak a börtönben. 

Ekkor már vagy öt perce álltunk a kocsival Steinerék háza előtt. 
Néztem a világos ablakokat, és azon gondolkodtam, vajon tudja-e ez 
az asszony, hogy itt vagyunk, s ha igen, akkor tudja-e, hogy miért 
jöttünk. 

– Most már befejezte? – kérdeztem. 
– Nem, még nem fejeztem be – felelte Marino. – Csak már 

csömöröm van a dumától. 
– Először is: én nem jártam előkelő tanintézményekbe... 
– Miért, a Johns Hopkins meg a Georgetown talán nem az? 
– A jó ég áldja meg, Marino, állítsa már le magát. 
Mereven maga elé nézve, megint rágyújtott. 
– Ugyanolyan csóró olasz negyedben nőttem föl, ugyanolyan 

csóró kis olaszként, mint maga – mondtam. – A különbség 
mindössze annyi, hogy én Miamiban, maga meg New Jerseyben. 
Sose viselkedtem úgy, mintha különb lennék magánál, és sose 
neveztem magát ostobának. Sőt: hiába töri kerékbe az angolt, és 
hiába nem járt soha operában, attól még bárminek nevezhető, csak 
ostobának nem. Énnekem csak egyvalami nem tetszik magában: az, 
hogy makacs. A legrosszabb formájában pedig elvakult és intoleráns. 
Másként fogalmazva: úgy viselkedik másokkal szemben, ahogy 
feltételezése szerint mások viselkednek magával szemben. 
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Marino kilökte a kocsi ajtaját. – Nekem nincs időm arra, hogy a 
maga leckéztetéseit hallgassam, sőt nem is érdekelnek. – Ledobta és 
eltaposta a cigarettáját. 

Szótlanul mentünk a házhoz, és mikor Denesa Steiner ajtót 
nyitott, olyan érzésem támadt, látja rajtunk, hogy veszekedtünk. 
Marino még véletlenül se nézett rám, nem is vett tudomást rólam. Az 
asszony bevezetett minket a nappaliba. Szomorúan ismerős volt a 
helyiség, mivel fényképeken már többször láttam. A berendezés 
vidékies volt: mindenütt fodrok, pufók párnák, makramék, 
kaspókban függő növények. A kandalló üvegajtaja mögött gáztűz 
lobogott, a számos óra nem egyeztette mutatóit. Az asszony 
érkezésünkkor épp egy Bob Hope-filmet nézett kábelen. 

Nagyon fáradtnak látszott. Kikapcsolta a tévét, s egy hintaszékbe 
telepedett. – Nem volt éppenséggel kellemes ez a mai nap – mondta. 

– Sajnos semmiképp nem lehetett volna az, Denesa. – Marino 
leült egy füles fotelba, és az asszony felé fordult. 

– Azért jöttek, hogy megmondják, mit találtak? – kérdezte az 
asszony. Éreztem, hogy az exhumálásra gondol. 

– Még egy csomó vizsgálatot kell elvégeznünk – válaszoltam. 
– Ezek szerint nem találtak semmit, aminek alapján el tudnák 

fogni azt az embert – mondta halk beletörődéssel Denesa Steiner. – 
Az orvosok mindig olyankor beszélnek vizsgálatokról, mikor nem 
tudnak semmit. Azok után, amiken keresztülmentem, ezt már 
megtanultam. 

– Ezekhez a dolgokhoz idő kell, Mrs. Steiner. 
– Nézze – fordult hozzá Marino –, én tényleg rettenetesen 

sajnálom, hogy kénytelen vagyok magát háborgatni, de muszáj 
föltennünk még néhány kérdést. A doktornő szeretne megtudni egyet 
s mást. 

Denesa Steiner rám nézett, és meghintáztatta a székét. 
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– Emily koporsójában találtunk egy csomagot, amelyről a 
temetkezési vállalkozó azt állítja, hogy ön tetette oda – mondtam. 

– Ó, szóval a Zoknisról van szó – mondta tárgyilagosan Denesa 
Steiner. 

– Miféle Zoknisról? – kérdeztem. 
– Kóbor macska volt, és kezdett ideszokni. Úgy egy hónapja. 

Emily, amilyen drága lélek volt, persze elkezdte etetni... Szóval így. 
Nagyon szerette azt a cicát. – Denesa Steiner elmosolyodott, de a 
szemét elfutotta a könny. – Azért nevezte el Zoknis-nak, mert a négy 
fehér tappancsát leszámítva, tiszta fekete volt. – Széttárt ujjakkal 
kinyújtotta a kezét. – Mintha zokni lett volna rajtuk. 

– És hogyan múlt ki Zoknis? – kérdeztem óvatosan. 
– Tulajdonképp nem is tudom. – Az asszony papír zsebkendőt vett 

elő, megtörölte a szemét. – Egy reggel itt találtam a ház előtt. 
Közvetlenül azután, hogy Emily... Gondoltam, a szerencsétlen kis 
jószágnak megszakadt a szíve. – Szájára tapasztotta a zsebkendőt, 
zokogott. 

– Hozok magának valami innivalót – mondta Marino. Felállt és 
kiment. 

Rendkívül szokatlan volt számomra, hogy ennyire ismerős a 
házban, s hogy ilyen viszonyban van a lakójával. Egyre idegesebb 
lettem. 

– Mrs. Steiner... – kezdtem óvatosan, egy kissé előrehajolva a 
díványon ültömben. – Emily cicájának nem szakadt meg a szíve. 
Kitört a nyaka. 

Denesa Steiner az ölébe engedte a kezét, és hosszan, reszketősen 
felsóhajtott. Kerek, vörös szemekkel nézett rám. – Hogyhogy? 

– Nem természetes halállal múlt ki. 
– Biztos elütötte valami. Kár szegényért. Mondtam is Emilynek, 

hogy valami ilyesmitől félek. 
– Nem gázolta el semmi. 
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– Gondolja, hogy a kutyák kapták el? 
– Nem – válaszoltam. Marino közben megjött: poharat tartott a 

kezében, mintha bor lett volna benne. – A cicát megölte valaki. 
Szándékosan. 

– És maga ezt honnan tudja? – Az asszony rettenetesen megijedt, 
remegő kézzel vette el a poharat s tette a széke mellett álló 
kisasztalra. 

– Kézzelfogható bizonyítékokat találtunk arra vonatkozólag, hogy 
a macska nyakát kitekerték – magyaráztam higgadtan. – Tudom, 
hogy szörnyű lehet önnek ilyen részletekbe belemenni, Mrs. Steiner, 
de ha akar nekünk segíteni az illető megtalálásában, meg kell 
ismernie az igazságot. 

– Van valami elképzelése arról, ki tehetett ilyet a kislánya 
cicájával? – Marino időközben megint leült; előrehajolt, alkarját a 
térdén nyugtatta, mintha csak azt sugallta volna az asszonynak, hogy 
nyugodtan bízza rá magát, mellette biztonságban van. 

Az asszony nem szólt, próbálta összeszedni magát. Ajkához 
emelte a poharat, ivott néhány bizonytalan kortyot. – Én csak azt 
tudom, hogy kaptam néhány telefonhívást. – Mély lélegzetet vett. –
Tiszta idegroncs vagyok. Nem tudok egy helyben ülni. Nem tudok 
aludni. Nem tudom, mit csináljak. – Megint könnyek szöktek a 
szemébe. 

– Nyugodjon meg, Denesa – mondta barátságosan Marino. – Van 
időnk. Nem készülünk sehova. Meséljen nekem azokról a 
telefonhívásokról. 

Az asszony megtörölte a szemét. – Jobbára férfiak voltak. És volt 
egy nő is, aki azt mondta, hogy ha jobban szemmel tartottam volna a 
lányomat, ahogy egy jó anyához illik, akkor ez az egész nem... Az 
egyik meg fiatalnak hangzott, mint mikor egy gyerek 
telefonbetyárkodik. Mondott valamit. Ismerik az ilyet. Meg hogy 
látta Emilyt biciklizni. Ez már azután volt, hogy... Szóval nem 



127 

láthatta. De aztán volt az a másik, egy idősebb. Azt mondta, még 
nem végzett. – Ivott még egy kis bort. 

– Még nem végzett? – kérdeztem. – Mást nem mondott? 
– Nem emlékszem. – Denesa Steiner lehunyta a szemét. 
– Ez mikor történt? – kérdezte Marino. 
– Rögtön azután, hogy megtalálták. Ott a tónál. – Megint nyúlt a 

pohárért, de felborította. 
– Majd én. – Marino felpattant. – Úgyis muszáj rágyújtanom. 
– Tudja, mire célzott az a férfi? – kérdeztem az asszonyt. 
– Úgy vettem ki a hangsúlyából, hogy a történtekre – felelte. – 

Arra, aki ezt művelte Emilyvel. Úgy éreztem, arra céloz, hogy még 
nincs vége a bajoknak. Úgy emlékszem, az után a nap után történt, 
mikor megtaláltam Zoknist. – Marinóra nézett. – Kapitány úr, 
készítene nekem egy mogyoróvajas vagy sajtos szendvicset? Érzem, 
hogy kezd süllyedni a vércukrom. – Láthatólag megfeledkezett a 
poharáról s a széke melletti asztalon szétterülő bortócsáról. 

Marino megint kiment. 
– Mikor az az ember betört ide a házba és elrabolta a lányát, 

mondott valamit? Egyáltalán megszólalt? 
– Azt mondta, hogy ha nem teszem pontosan azt, amit mond, 

akkor megöl. 
– Tehát hallotta a hangját. 
Az asszony bólintott s tovább hintázott; egy pillanatra se vette le 

rólam a szemét. 
– Hasonlított annak a telefonáló férfinak a hangjára, akiről az 

előbb beszélt? 
– Nem tudom. Lehet. De nehéz megállapítani. 
– Mrs. Steiner... 
– Szólítson Denesának. – Feszült volt a tekintete. 
– Mire emlékszik még azzal az emberrel kapcsolatban, aki betört 

ide és megkötözte magát? 
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– Maga arra gondol, hogy talán az lehetett, aki Virginiában 
meggyilkolta azt a gyereket. 

Nem szóltam. 
– Láttam a People-ben felvételeket a gyerekről meg a családjáról. 

Emlékszem, arra gondoltam, milyen borzasztó is, és hogy el sem 
tudom képzelni magam az anyja helyében. Már Mary Jo halálát is 
eléggé megszenvedtem. Úgy éreztem, sose leszek képes túltenni 
magam rajta. 

– Mary Jo az a gyermeke, aki hirtelen csecsemő-halállal halt meg? 
A fájdalom sötétjében érdeklődés villant, mintha az asszony 

hiúságát vagy kíváncsiságát fölkeltette volna, hogy erről is tudok. – 
Az ágyamban halt meg. Mikor fölébredtem, ott feküdt halva Chuck 
mellett. 

– Chuck a férje volt? 
– Először azt hittem, hogy éjjel, álmában véletlenül ráhengeredett 

és megfojtotta, de azt mondták, nem, hirtelen csecsemőhalál volt. 
– Mennyi idős volt Mary Jo? 
– Épp csak elmúlt egyéves – felelte Denesa Steiner. Pislogott: a 

könnyeit próbálta visszatartani. 
– Emily megvolt már akkor? 
– Egy évre rá született. Egyszerűen tudtam, hogy vele is ez lesz. 

Örökké fájt a hasa. Olyan törékeny volt. Az orvosok attól tartottak, 
hogy légzésszünete támadhat, s állandóan figyelnem kellett álmában. 
Hogy lélegzik-e. Emlékszem, úgy járkáltam, mint egy zombi, mert 
sose aludtam. Minden éjjel fent voltam, éjszakáról éjszakára. Ezzel a 
rettenetes félelemmel éltem. 

Lehunyta a szemét, és hintázni kezdett. Szemöldökét komoran 
összevonta, keze a karfát szorította. 

Ekkor világosság ébredt bennem: Marino dühös, azért nem akarja 
végighallgatni, hogyan kérdezem ki Denesa Steinert, ezért megy ki 
olyan hosszú időkre a szobából. Rájöttem, hogy Marinóban az 
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érzelmek birkóznak a kötelességekkel. Tartottam tőle, hogy ebben az 
ügyben nem sok hasznát veszem. 

Denesa Steiner kinyitotta a szemét, és aztán az enyémbe nézett. – 
Egy csomó embert meggyilkolt, és most itt van – mondta. 

– Kicsoda? – Egy pillanatra elgondolkodtam, kizökkentett a 
kérdés. 

–Temple Gault. 
– Még nem biztos, hogy itt van – mondtam. 
– Én tudom. 
– Honnan tudja? 
– Abból, amit Emilyvel művelt. Ez ugyanaz. – Egy könnycsepp 

siklott le az arcán. – Azt hiszem, félnem kellene, hogy én leszek a 
következő. De nem érdekel. Hát mi maradt nekem? 

– Rettenetesen sajnálom – mondtam olyan tapintatosan, 
amennyire csak tudtam. – Tud még mondani nekem valamit arról a 
bizonyos vasárnapról? Október elsejéről. 

– Délelőtt elmentünk a templomba, ahogy mindig, aztán meg a 
vasárnapi iskolába. Megebédeltünk, utána Emily bement a szobájába. 
Egy ideig gitározott. Tulajdonképpen nem is igen láttam. – Az 
emlékezés ürességébe révedt a tekintete. 

– Nem emlékszik, nem indult előbb a hittanra? 
– Kijött hozzám a konyhába. Éppen banánkenyeret készítettem. 

Azt mondta, korábban indul, mert gyakorolni akarja a gitározást, én 
meg adtam neki némi aprót a perselyezésre. Mindig adok. 

– És amikor hazajött? 
– Megvacsoráztunk – felelte Denesa Steiner. Nem is pislogott. – 

Rossz kedve volt. Be akarta hozni a házba Zoknist, de én nem 
engedtem. 

– Miből gondolja, hogy rossz kedve volt? 
– Tudja, milyenek a gyerekek, mikor rájuk jön a rapli. Egy ideig 

még tett-vett a szobájában, aztán lefeküdt. 
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– Meséljen nekem Emily étkezési szokásairól – mondtam, mert 
eszembe jutott, hogy Ferguson még Quanticóban azt mondta, hogy 
ezt odahaza majd meg akarja kérdezni Mrs. Steinertől. Úgy 
gondoltam, nemigen juthatott rá ideje. 

– Válogatós volt. Finnyás. 
– És vasárnap megette a vacsoráját? 
– Részben emiatt veszekedtünk. Csak piszkálta az ételt. Húzogatta 

a száját. – Elakadt a hangja. – Örökös küzdelem volt... Minden 
falatért győzködnöm kellett. 

– Nem volt gyakran hasmenése vagy hányingere? 
Denesa Steiner rám emelte a szemét. – Sokat volt beteg. 
– Ez sok mindent jelenthet, Mrs. Steiner – beszéltem hozzá 

türelmesen. – Gyakran volt hasmenése vagy hányingere? 
– Igen. Max Fergusonnak már mondtam. – Megint feltörtek 

szeméből a könnyek. – Nem értem, miért kell nekem állandóan 
ugyanazokra a kérdésekre válaszolnom. Csak felszakítja a dolgokat. 
A sebeket. 

– Bocsásson meg – mondtam a meglepetésemet meghazudtoló 
szelídséggel. Mikor mondta ezt Fergusonnak? Felhívta volna 
Ferguson, miután eljött Quanticóból? Ha igen, akkor Denesa Steiner 
lehetett az utolsó ember, aki halála előtt beszélt vele. 

– Ez nem amiatt történt vele, mert beteges volt – mondta sírva az 
asszony. – Szerintem inkább olyanokat kellene kérdezniük, aminek 
révén elfoghatnák azt az embert. 

– Mrs. Steiner... Nézze, tudom, hogy ez nem könnyű... De hol 
laktak, mikor Mary Jo meghalt? 

– Ó, Uram, segíts meg! 
Tenyerébe temette az arcát. Szótlanul néztem, hogyan próbál erőt 

venni magán, hogy rázkódik a válla a sírástól. Mozdulatlanul ültem, 
míg végül lassacskán megnyugodott: a lába, a karja, a keze. Lassan 
felém fordította a szemét. A könnyfátyol mögül olyan különös, hideg 
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fény villant rám, amely furcsa módon a tónál töltött estét juttatta 
eszembe, a vizet, amely úgy sötétlett, mintha valamilyen más elem 
lett volna. És nyugtalanság fogott el, ahogy álmaimban. 

Halkan szólalt meg. – Azt szeretném csak kérdezni magától, 
doktornő, hogy maga ismeri azt az embert? 

– Miféle embert? – kérdeztem. E pillanatban lépett be Marino, 
mogyoróvajjal és dzsemmel megkent pirítósokat, egy konyharuhát s 
egy üveg chablais-t hozott. 

– Azt az embert, aki megölte azt a fiút. Beszélt már Temple 
Gaulttal? – kérdezte Denesa Steiner, miközben Marino felállította és 
újratöltötte a poharat, és a keze ügyébe készítette a szendvicseket. 

– Hadd segítsek – mondtam. Kivettem Marino kezéből a 
konyharuhát, és felitattam a kiömlött bort. 

– Írja le nekem, hogy néz ki. – Az asszony megint lehunyta a 
szemét. 

Lelki szemeim előtt megjelent Gault: átható tekintete, 
világosszőke haja, éles vonalakkal megrajzolt arca. Kis termetű és 
fürge. Hanem a szeme... Sose fogom elfelejteni. Tudtam, hogy 
szemrebbenés nélkül képes elvágni bárki torkát. És tudtam, hogy 
mindegyik áldozatát ugyanazzal az egy pontra merevülő tekintettel a 
szemében ölte meg. 

– Bocsásson meg – mondtam, látva, hogy az asszony még mindig 
hozzám beszél. 

– Miért hagyta megszökni? – ismételte meg a kérdést, mint valami 
vádat, s megint elsírta magát. 

Marino nyugtatgatta, hogy pihenjen egy kicsit, és hogy már 
megyünk is. Rettenetes hangulatban volt, mikor beültünk a kocsiba. 

– Gault ölte meg a macskát – mondta. 
– Ez még nem biztos. 
– Pillanatnyilag nem érdekel az ilyen ügyvédrizsa. 
– Jogász vagyok – mondtam. 
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– Ja igen. Persze. Elnézést kérek, elfelejtettem, hogy van egy ilyen 
diplomája is. Nem tehetek róla, valahogy mindig kimegy a fejemből, 
hogy maga tényleg orvos, jogász és indián nagyfőnök. 

– Tudta, hogy miután eljött Quanticóból, Ferguson felhívta Mrs. 
Steinert? 

– Tudta a rosseb. 
– A konzultáción mondta, hogy fel akar tenni neki több orvosi 

jellegű kérdést. Annak alapján, amit ez az asszony mondott nekem, 
föl is tette. Ez pedig azt jelenti, hogy nem sokkal a halála előtt 
beszélt vele. 

– Lehet, hogy a reptérről hazaérve rögtön hívta. 
– És aztán egyenesen fölment, s kötelet tett a nyakába? 
– Nem, kedves doktornő. Zacsipacsizni ment föl. Talán éppen a 

telefonbeszélgetéstől támadt kedve hozzá. 
Ez elképzelhetőnek látszott. 
– Mondja, Marino! Mi is a vezetékneve annak a fiúnak, aki úgy 

tetszett Emilynek? Csak azt tudom, hogy a keresztneve Wren. 
– Miért érdekli? 
– Szeretném meglátogatni. 
– Ha esetleg nem tudná, már kilenc óra, és a gyerekeknek holnap 

iskolába kell menniük. 
– Marino – néztem a szemébe. – Válaszoljon a kérdésemre. 
– Csak azt tudom, hogy nem lakik messze Steineréktől. – 

Lehúzódott az útpadkára, leállította a kocsit, és felkattintotta a belső 
világítást. – Maxwell a családneve. 

– Szeretnék benézni hozzájuk. 
Belelapozott a jegyzettömbjébe, aztán rám pillantott. Fáradt 

szemében nem csak viszolygást láttam. Rettenetesen szenvedett. 
 
Maxwellék egy előre gyártott elemekből készült, modern faházban 
laktak. Egy ligetes telken állt, és a tóra nézett. 
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Ráfordultunk a sárgás fényű reflektorokkal megvilágított, 
murvával felhintett behajtóra. Elég hűvös volt már ahhoz, hogy a 
rododendron levelei pöndörödni kezdjenek; leheletünk párává 
sűrűsödve gomolygott, ahogy álltunk a verandán és vártuk, hogy 
valaki előkerüljön a csöngetésre. Az ajtónyitás után egy fiatal, 
sovány férfival találtuk magunkat szemközt. Keskeny arca és fekete 
keretes szemüvege volt. Fekete szövetköntös és papucs volt rajta. 
Átfutott rajtam, hogy lakik-e ebben a városban olyan ember, aki este 
tíz után még fent van. 

– Marino kapitány vagyok, a hölgy pedig Scarpetta doktornő – 
mondta Marino komoly rendőrhangon, amely minden polgárt 
rettegéssel tölt el. 

– A helyi hatóságoknak segédkezünk az Emily Steiner-ügyben. 
– Akkor maguk azok a nem idevalósiak – állapította meg a férfi. 
– Ön Mr. Maxwell? – kérdezte Marino. 
– Lee Maxwell. Fáradjanak be. Gondolom, Wren-ről szeretnének 

hallani. 
Alig léptünk be a házba, egy rózsaszín melegítős, testes nő jött le 

a lépcsőn. Úgy nézett ránk, mint aki pontosan tudja, mit keresünk 
náluk. 

– Fönt van a szobájában, éppen felolvastam neki – mondta. 
– Nem tudom, beszélhetnék-e vele – puhatolóztam a lehető 

legbarátságosabb hangon, látva, hogy mennyire idegesek Maxwellék. 
– Lehívom – mondta az apa. 
– Inkább fölmennék, ha lehet – mondtam. Maxwell felesége 

szórakozottan pödörgetett egy cérnaszálat, amely melegítője 
kézelőjének felfeslett varrásából lógott ki. A fülében kis kereszt 
alakú függők lógtak, olyanok, mint a nyakláncán. 

– Amíg a doktornő fent van – mondta Marino –, talán mi idelent 
beszélgethetnénk. 

– Az a rendőr, aki meghalt, már beszélt Wrennel – mondta az apa. 
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– Tudom – felelte Marino olyan hangon, amely jelezte: nem 
érdekli, hogy ki beszélt a gyerekkel. – Megígérem, hogy nem 
zavarunk sokáig. 

– Hát akkor jól van – nézett rám a feleség. Követtem lassú, 
nehézkes lépteit a felszőnyegezetlen lépcsőn az emeletre, ahol olyan 
erős fény világított, hogy belefájdult a szemem. A jelek szerint nem 
volt a Maxwell-birtokon egyetlen zug sem, amely ne lett volna 
fényesen kivilágítva. Bementünk Wren szobájába. A gyerek 
pizsamában állt a szoba közepén. Úgy nézett ránk, mintha valami 
olyasmin kaptuk volna, amit nem lett volna szabad látnunk. 

– Miért nem vagy ágyban, fiam? – Anyja hangja inkább 
elcsigázottnak, mint szigorúnak hangzott. 

– Szomjas voltam. 
– Hozzak neked még egy pohár vizet? 
– Nem, ennyi elég. 
Láttam, mi tetszett Emilynek Wren Maxwellen. Izmai fejlődése 

nem tudott lépést tartani a termete növekedésével, napszítta, szőke 
haja minduntalan kék szemébe hullt. Magas, sovány, bozontos 
üstökű fiú volt, arcbőre és szája tökéletes, a körmeit viszont tövig 
rágta. Több karkötőt is viselt, marhabőrből fonottakat, azokat a 
fajtákat, amelyeket csak úgy lehet levenni, ha elvágják őket. Valami 
miatt úgy éreztem, hogy nagyon népszerű lehet az iskolában, főleg a 
lányok körében, akiket sejtésem szerint nagyon udvariatlanul kezelt. 

– Wren, bemutatom neked... a doktornőt. – Az asszony rám 
nézett. – Ne haragudjon, de nem értettem jól a nevét. 

– Scarpetta doktornő vagyok. – Rámosolyogtam Wrenre, aki 
döbbenten nézett rám. 

– Én nem vagyok beteg – mondta gyorsan. 
– Nem olyan doktornő – mondta az asszony a fiának. 
– Akkor milyen? – A fiú kíváncsisága legyűrte félénkségét. 
– Valami olyasféle, mint Lucias Ray. 
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– Ő nem doktor – nézett Wren homlokát ráncolva anyjára. – Ő 
temetkezési vállalkozó. 

– Na, bújj ágyba, fiam, mert még megfázol. Scarletti doktornő, 
húzzon oda egy széket, én meg addig lemegyek. 

– Scarpettának hívják – kiáltott a fiú az anyja után, aki már ki is 
lépett az ajtón. 

Bebújt a duplaszéles ágyba, s betakarózott egy rágógumiszínű 
gyapjútakaróval. Feltűnt, hogy az ablak függönyét 
baseballmotívumok díszítik, és mögötte győzelmi serlegek sziluettje 
sejlik. A fenyőfa falakon népszerű sportolók plakátjai virítottak, de 
csak Michael Jordant ismertem fel: szokás szerint itt is a levegőben 
ábrázolták Nike cipőjében, mint valami félistent. Odahúztam egy 
széket az ágyhoz. Hirtelen öregnek éreztem magam. 

– Mit sportolsz? – kérdeztem. 
– A Yellow Jacketsben játszom – válaszolta élénken: már 

tettestársat látott bennem, aki segít neki abban, hogy tovább 
maradhasson fent. 

– Mi az a Yellow Jackets? 
– A helyi csapat. De a környéken mindenkit verünk. Meglep, hogy 

még nem tetszett hallani rólunk. 
– Ha itt laknék, egészen biztosan hallottam volna róla, Wren. De 

én nem itt lakom. 
Úgy méregetett, mint valamilyen egzotikus lényt, amely az 

állatkerti kalitka üvegfala mögül néz vissza rá. – Kosarazom is. A 
lábam között is tudok cselezni. A doktor néni biztos nem tud. 

– Ezt eltaláltad. Tényleg nem tudok. Úgy tudom, Emily Steinerrel 
barátok voltatok. Mesélj nekem egy kicsit erről a barátságról. 

A keze felé fordult a tekintete, idegesen babrálta a takaró szélét. 
– Régóta ismerted? – kérdeztem. 
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– Hát egy ideje. Ugyanabba a csoportba járunk hittanra a 
templomba. – Rám nézett. – És mindketten hatodikosok vagyunk, de 
nem ugyanaz az osztályfőnökünk. Az enyém Mrs. Winters. 

– Rögtön azután megismerkedtél Emilyvel, hogy a családja ide 
költözött? 

– Úgy emlékszem. Kaliforniából jöttek. Anyu azt mondja, arrafelé 
gyakoriak a földrengések, mert az emberek nem hisznek Jézusban. 

– A jelek szerint nagyon tetszettél Emilynek – mondtam. – 
Mondhatnám úgy is, hogy beléd volt esve. Tudtad? 

Bólintott, s megint lesütötte a szemét. 
– Meg tudod mondani, mikor láttad utoljára? 
– A templomban. Hozta a gitárját is, mert ő volt a soros. 
– Miben? 
– A zenében. Általában Owen vagy Phil szokott zongorázni, de 

időnként Emily gitározott. Nem játszott valami jól. 
– Aznap délután úgy volt, hogy a templomnál találkozol vele? 
Pír futotta el az arcát, alsó ajkát beszívta, hogy ne remegjen. 
– Minden a legnagyobb rendben van, Wren. Nem tettél semmi 

rosszat. 
– Megkértem, hogy találkozzunk előtte – mondta halkan. 
– És ő mit mondott erre? 
– Hogy jó, de ne mondjam el senkinek. 
– Miért akartál előtte találkozni vele? – puhatolóztam. 
– Kíváncsi voltam, hogy ő akar-e velem. 
– Miért? 
Most már teljesen elvörösödött, és erősen küszködött a 

könnyeivel. – Nem tudom – válaszolta alig hallhatóan. 
– Wren... Mondd el nekem, mi történt. 
– Elbicikliztem a templomhoz, csak hogy lássam, ott van-e. 
– Ez hánykor történt? 



137 

– Nem tudom. De legalább negyed órával a csoport kezdete előtt. 
Benéztem az ablakon, és ott volt. A padlón ült, és gyakorolta a 
gitározást. 

– És aztán? 
– Eljöttem, aztán ötkor Paullal és Will-lel megint odamentem. Ott 

laknak. – Mutatta. 
– Mondtál valamit Emilynek? – kérdeztem. 
Kibuggyant szeméből a könny, ingerült mozdulattal letörülte. – 

Nem mondtam neki semmit. Egyfolytában bámult, de én úgy tettem, 
mintha nem venném észre. Fészkelődött. Jack meg is kérdezte, hogy 
mi lelte. 

– Ki az a Jack? 
– A csoport tanára... A Montreat Anderson College-ba jár. 

Nagyon kövér és szakállas. 
– És Emily mit válaszolt? 
– Azt, hogy úgy érzi mintha, nátha kerülgetné. Aztán elment. 
– Mennyivel a vége előtt? 
– Mikor levettem a kosarat a zongoráról. Aznap nekem kellett 

gyűjtenem. 
– Ez már a legvégén lehetett, ugye? 
– Akkor rohant el. A rövidebb úton ment. – Beharapta alsó ajkát, 

és olyan erővel markolta a takaróját, hogy keze apró csontjai jól 
láthatóan kirajzolódtak. 

– Honnan tudod, hogy a rövidebb úton ment? – kérdeztem. 
Fölnézett, és hangosan szívott egyet az orrán. Néhány papír 

zsebkendőt nyomtam a kezébe, beléjük trombitált. 
– Wren, te a saját szemeddel láttad, hogy Emily a rövidebb úton 

megy? – kérdeztem. 
– A sajátommal, azzal nem – felelte jámboran a gyerek. 
– És valaki más látta? 
Vállat rándított. 
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– Akkor miből gondolod, hogy arrafelé ment? 
– Mindenki azt mondja – válaszolta egyszerűen. 
– Ahogy mindenki mondja azt is, hogy hol találták meg? – 

kérdeztem szelíden. Mikor nem válaszolt, kissé rámenősebben 
folytattam. – És ugye te pontosan tudod, hol van ez a hely, Wren? 

– Igen – felelte szinte suttogva. 
– Mi ez a hely? 
Még mindig a kezét nézegetve válaszolt. – Hát csak egy hely, 

ahova sok színes jár horgászni. Tele van náddal meg olyan híg 
iszappal, meg kígyókkal és óriási kecskebékákkal. Ott találták meg. 
Egy színes találta meg, és csak zokni volt rajta, és ettől az a színes 
olyan fehér lett, mint a doktor néni. Ezután szerelte föl apu a 
lámpákat. 

– Miféle lámpákat? 
– Hát teleaggatta a fákat meg mindent ezekkel a lámpákkal. Alig 

bírok tőlük elaludni, anyu meg dühös miatta. 
– Apád mesélt neked erről a tóparti helyről? 
A gyerek a fejét rázta. 
– Akkor ki? – kérdeztem. 
– Creed. 
– Ő kicsoda? 
– Az egyik pedellus az iskolában. Fogpiszkálókat készít, egy 

dollárért szoktuk venni tőle. Tízet ad egy dollárért. Fodormentában 
meg fahéjban pácolja. Én a fahéjasat szeretem, mert csípős, olyan, 
mint a Meteor. Van, hogy cukrot adok neki érte, mikor kifogyok az 
uzsonnapénzből. De ezt ne tessék elmondani senkinek. – Ijedtnek 
látszott. 

– Hogy néz ki ez a Creed? – kérdeztem. Valahol a koponyámban 
megszólalt egy halk riasztócsengő. 



139 

– Nem is tudom – felelte Wren. – Olyan mexikóiféle, mert mindig 
fehér zokniban meg magas szárúban járkál. Szerintem nagyon öreg 
lehet. – Felsóhajtott. 

– A családnevét ismered? 
Megint a fejét ingatta. 
– Mindig ott dolgozott az iskolátokban? 
Fejrázás. – Albert helyére jött. Albert megbetegedett a 

dohányzástól, kivágták a tüdejét. 
– Mondd csak, Wren – folytattam –, Creed és Emily ismerte 

egymást? 
– Azzal szoktuk csúfolni, hogy Creeddel jár, mert Creed egy 

időben mindig szedett neki virágot. – Egyre gyorsabban beszélt. – És 
cukrot is adott neki, mert a fogpiszkálót nem szerette. Tetszik tudni, 
sok lány jobban szereti a cukrot, mint a fogpiszkálót. 

– Igen, tudom – feleltem kesernyés mosollyal. 
Utoljára azt kérdeztem Wrentől, hogy járt-e azóta azon a helyen, 

ahol Emilyt megtalálták. Azt mondta, nem. 
– Én hiszek neki – mondtam Marinónak már a kocsiban, hátunk 

mögött hagyva Maxwellék fényárban úszó hajlékát. 
– Én meg nem. Szerintem hazudik a kis hülye, mert fél, hogy az 

apja agyonveri. – Marino lejjebb vette a fűtést. – Úgy fűt ez a 
járgány, hogy ilyet még nem láttam. Épp csak egy olyan fűtés 
hiányzik, mint amilyen a maga Mercijének az üléseiben van. 

– Abból, ahogy a gyerek leírta nekem azt a tóparti helyet – 
folytattam –, én úgy érzem, sose járt ott. Szerintem nem ő hagyta ott 
a cukrot, Marino. 

– Akkor ki? 
– Hallott már egy Creed nevezetű pedellusról? 
– Egy hangot sem. 
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– Akkor az lesz a legjobb, ha megkeressük... És mondok még 
valamit. Szerintem Emily a templomból hazafelé menet nem a 
rövidebb utat választotta. 

– Ne csinálja ezt – nyögött fel Marino. – Utálom, mikor ezt 
csinálja. Hogy mikor már kezd összeállni a kép, maga belepancsol, 
és megkeveri az egészet. 

– Marino, én végigjártam azt a tóparti ösvényt. Kizárt eset, hogy 
egy tizenegy éves kislány vagy egyébként bárki is arra menjen 
sötétedéskor. És este hat felé, mikor Emily elindult haza, már 
majdnem teljesen sötét lehetett. 

– Akkor hazudott az anyjának – mondta Marino. 
– Nekem is úgy tűnik. De vajon miért? 
– Mert készült valamire. 
– Mire? 
– Nem tudom. Van a szobájában egy kis whisky? Azt már tudom, 

hogy bourbont nem érdemes kérni magától. 
– Ezt jól tudja – feleltem. – Bourbonom az nincs. 
A Travel-Eze-ben öt telefoncédula várt. Hármat Benton küldött: 

az Iroda hajnalban helikoptert küld értem. 
Mikor sikerült elérnem, titokzatosan csak annyit mondott: – 

Egyebek között az unokahúgoddal is komoly bajok vannak. 
Egyenesen visszahozunk Quanticóba. 

– Mi történt? – kérdeztem; a gyomrom olyan lett, mint a kő. – 
Csak nem esett valami baja? 

– Kay, ez nem védett vonal. 
– De jól van? 
– Testileg igen. 
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Másnap reggel ködre ébredtem, nem látszottak a hegyek. Utazásomat 
így délutánra halasztották. Kimentem futni. Friss, párás volt a levegő. 

Barátságos családi házak és jobbfajta kocsik mellett kocogtam, 
mosolyogva néztem, hogy egy drótkerítés mögött egy miniatűr skót 
juhász a telek egyik szélétől a másikig rohangászva, vadul ugatja a 
szállingózó leveleket. Közben kijött a házból a tulajdonos. 

– Elég legyen már, Vadász! 
A nőn steppelt pongyola volt, lábán bolyhos papucs, s láthatólag 

nem zavarta, hogy így mutatkozik. Fölvette az újságot, a tenyerébe 
csapott vele, és megint rákiabált a kutyára. Belegondoltam, hogy 
Emily Steiner halála előtt a világ e szögletében legföljebb olyasmitől 
tartottak az emberek, hogy valaki ellopja a verandáról az újságjukat, 
vagy vécépapírt fűz a fáik ágai közé. 

A kabócák ugyanazt a recsegős nótát fűrészelték, mint az este; a 
szentjánoskenyéren, a szagos bükkönyökön és a hajnalkákon 
harmatcseppek fénylettek. Tizenegy tájban eleredt az eső, úgy 
éreztem, mintha egy mindent elborító tenger közepén állnék. 
Elképzeltem, hogy a Nap voltaképp egy kajütablak, s azon kinézve a 
túloldalon esetleg megpillanthatom e szürke nap végét. 

Fél háromra járt már, mire kitisztult idő annyira, hogy gépre 
ülhettem. Úgy tájékoztattak, hogy a helikopter nem az iskolánál fog 
leszállni, mert ott most a Warhorses és a hangulatcsináló lányok 
teljes lendülettel gyakorolnak, hanem a Travel-Eze-től néhány 
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kilométernyire, egy aprócska, presbiteriánus kisváros, Montreat 
masszív, kettős ívű kőkapujának belső oldalán, egy mezőn. 

Mikor a Black Mountain-i rendőrség megérkezett velem, Whit 
még nem jött meg. Ültem a földút szélén parkoló járőrkocsiban, 
néztem a rongyfocizó gyerekeket. Fiúk futottak lányok után, lányok 
fiúk után, és mindenki szeretett volna némi dicsőségre szert tenni 
azáltal, hogy az ellenfél játékosának övéből kiragadja a vörös 
rongydarabot. Gyerekhangokat sodort a szél, időnként felkapta, s a 
fák ujjai közt az oldalvonalon túlra sodorta a labdát. Ilyenkor 
mindenki leállt. Mikor a labdát visszahozták, kezdődött minden 
elölről. 

Meghallottam a helikopter jellegzetes hangját. Sajnáltam, hogy 
meg kell zavarnunk a vidámságot. A gyerekek színpadi élőképbe 
dermedve nézték, mint ereszkedik le hatalmas robajjal a Bell 
JetRanger a pálya közepére. Beszálltam, s miközben a fák fölé 
emelkedtünk, búcsút intettem. 

A nap úgy feküdt el a horizonton, mint az aludni térő Apolló, 
aztán olyan sűrűvé sötétedett az ég, mint egy polip tintája. Az 
Akadémiához érkezve nem is láttam csillagot. Benton Wesley, aki 
rádión keresztül mindvégig nyomon követte utunkat, már várt. Amint 
kiszálltam a helikopterből, megragadta a karomat, és már vonszolt is. 

– Gyere – mondta. – Örülök, hogy látlak, Kay – tette hozzá 
félhangon. Ujjai szorítása csak még nyugtalanabbá tett. 

– A Ferguson harisnyájáról leszedett ujjlenyomat Denesa Steineré. 
– Tessék? 
Wesley gyors léptekkel vezetett a sötétben. – És annak a 

testszövetnek a vércsoportja, amit a hűtőjében találtunk, ugyanaz, 
mint Emily Steineré volt. A DNS-t még várjuk, de úgy néz ki, hogy a 
harisnyanadrágot Ferguson Steineréktől hozta, mikor betört és 
elrabolta Emilyt. 
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– Azt akarod mondani, hogy mikor valaki betört, és elrabolta 
Emilyt. 

– Igen. Gault szeret szórakozni. 
– Az ég áldjon meg, Benton, azt mondd, hogy Lucyval mi van! 

Hol van? 
– Gondolom, a szobájában – válaszolta Wesley. Bementünk a 

Jefferson halljába. 
Hunyorogtam a hirtelen fényben, és még az információs pult 

fölött olvasható digitális tábla felirata sem hangolt jobb 
kedvre: ISTEN HOZTA AZ FBI AKADÉMIÁJÁN! 

– Mit művelt Lucy? – kérdeztem újra, miközben Wesley 
mágneses kártyájával kinyitotta az igazságügy-minisztérium és a 
Nemzeti Rendőrakadémia emblémájával díszített üvegajtót. 

– Várj, míg leérünk – mondta. 
– Mi van a kezeddel és a térdeddel? – jutott eszembe. 
– Mióta egy orvos kezelésbe vette, sokkal jobb. 
– Kösz – mondtam szárazon. 
– Rólad beszélek. Rajtad kívül mostanában nem kezelt más. 
– Ha már itt vagyok, kitisztítanám a varrataidat. 
– Arra semmi szükség. 
– Kell egy kis hidrogén-peroxid meg vatta. Ne izgulj. – 

Keresztülmentünk a fegyvertisztító helyiségen, fegyverolaj szaga 
érződött. – Alig fogod érezni. 

Beszálltunk a liftbe, lementünk az alsó szintre, a 
nyomozástámogató csoport székhelyére. Wesley tizenegy ember 
főnöke volt, akik ekkor már mind hazamentek. Mindig szerettem 
azokat a tereket, amelyekben Wesley dolgozott, mert érző és megértő 
ember volt, de ezt csak az tudta róla, aki igazán ismerte. 

A testület legtöbb tagja az emberi aljasság ellen megvívott 
csatározásaiért kapott oklevelekkel és emléktárgyakkal díszítette 
falait és polcait – Wesley festményeket akasztott ki, köztük több 
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remekművet. A kedvencem egy nagy lélegzetű tájkép volt, Valoy 
Eaton műve, akiről úgy véltem, van olyan jó, mint Remington, s 
egyszer lesz még olyan drága is. Nekem is volt otthon néhány Eaton-
festményem. Furcsa volt, hogy egymástól függetlenül fedeztük föl 
magunknak a utahi festőt. 

Mindez nem jelenti, hogy Wesleynek nem voltak érdekes 
emléktárgyai, de csak olyanokat tett ki, amelyeket erre érdemesnek 
ítélt. A bécsi rendőrsapkának, egy Coldstream gárdista medvebőr 
sapkájának vagy egy pár argentin, ezüst tehénpásztor-sarkantyúnak 
például a világon semmi köze nem volt a sorozatgyilkosokhoz, sem 
másféle rémtettekhez, melyekkel Wesley hivatalból foglalkozott. 
Egyszerűen csak ajándékok voltak, amelyeket sokat utazó kollégáitól 
kapott, például tőlem. Sőt: kapcsolatunk számos emléktárgyát őrizte, 
mert mikor kifogytam a szavakból, a jelképek nyelvén beszéltem. 
Ilyenformán volt hát egy olasz kardhüvelye, egy faragott elefántcsont 
markolatú pisztolya, és egy Mont Blanc tolla, amelyet a szíve fölött 
hordott a belső zsebében. 

– Szólalj már meg – mondtam, és leültem. – Mi van? Rémesen 
nézel ki. 

– Úgy is érzem magam. – Meglazította a nyakkendőjét, és a 
hajába túrt. – Kay – rám nézett –, én nem is tudom, hogy mondjam 
ezt el neked. Jézusom! 

– Csak mondd – mondtam nagyon halkan; meghűlt bennem a vér. 
– Lucy állítólag betört az MKK-ba. Megszegte a biztonsági 

szabályokat. 
– Hogyhogy betört? – kérdeztem hitetlenkedve. – Engedélye van 

rá, hogy ott tartózkodjon, Benton. 
– Nincs rá engedélye, hogy hajnali háromkor ott tartózkodjon, 

márpedig a biometrikus zárrendszer akkor olvasta le a 
hüvelykujjlenyomatát. 

Hitetlenkedve meredtem rá. 
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– Arra pedig semmiképp sincs engedélye az unokahúgodnak – 
folytatta Wesley –, hogy titkos dossziékba olvasson bele, amelyek az 
itteni titkos programok anyagait tartalmazzák. 

– Miféle titkos programokét?... – kockáztattam meg. 
– A jelek szerint azokba az anyagokba mászott bele, amelyek 

elektrooptikával, hőleképzéssel, video-és audioerősítéssel 
foglalkoznak. És minden valószínűség szerint kinyomtatott egyes 
részeket abból a programból is, amit nekünk fejleszt. 

– Mármint a CAIN-ből? 
– Pontosan. 
– És mibe nem mászott bele? – kérdeztem döbbenten. 
– Hát épp ez az. Gyakorlatilag mindenhez hozzáfért, ami azt 

jelenti, hogy nemigen tudjuk megállapítani, hogy tulajdonképpen mit 
keresett és kinek. 

– Ezek a szerkezetek, amelyeken az itteni mérnökök dolgoznak, 
tényleg annyira titkosak? 

– Némelyik igen, s biztonsági okokból valamennyi. Nem 
szeretnénk, ha adott esetben kitudódna, hogy egy-egy ügyben milyen 
eszközöket használunk. 

– Ezt nem tehette – mondtam. 
–Tudjuk, hogy megtette. A kérdés csak az, hogy miért. 
– Na jó, akkor miért? – Pislogtam, hogy visszatartsam a 

könnyeimet. 
– Pénzért. Szerintem. 
– Ez nevetséges. Ha pénzre van szüksége, nagyon jól tudja, hogy 

hozzám bármikor fordulhat. 
– Kay... – Wesley előrehajolt, kezét egymásra fektette az asztalon. 

– Van neked fogalmad arról, hogy mekkora pénzről van itt szó? 
Nem válaszoltam. 
– Tegyük fel például, hogy az MKK kifejlesztett egy 

megfigyelőeszközt, amely ki tudja szűrni a háttérzajokat, s ennek 
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révén gyakorlatilag bárhol, bármilyen beszélgetést le tudunk 
hallgatni. Gondolj bele, hány külső embert érdekelnének a prototípus 
vagy, mondjuk, a taktikai műhold-rendszer adatai. Vagy ha már itt 
tartunk, az a mesterséges intelligencia szoftver, amelyen Lucy 
dolgozik... 

Fölemeltem a kezem, hogy hagyja abba. – Elég – mondtam, s 
mélyen, reszketősen felsóhajtottam. 

– Akkor te mondd meg, hogy miért – mondta Wesley. – Te jobban 
ismered Lucyt, mint én. 

– Most már abban sem vagyok biztos, hogy tulajdonképpen 
ismerem. El nem tudom képzelni, Benton, hogyan lehetett képes 
ilyesmire. 

Wesley egy ideig nem szólt, a semmibe révedt, csak aztán nézett a 
szemembe. – Említetted, hogy félted, mert iszik. Kifejtenéd ezt 
részletesebben? 

– Szerintem úgy iszik, ahogy minden mást csinál... Mindent 
túlzásba visz. Lucy vagy nagyon jó valamiben, vagy nagyon rossz, és 
erre az alkohol csak az egyik példa. – Még ki sem mondtam egészen, 
mikor már tudtam, hogy szavaim csak elmélyítik Wesley 
gyanakvását. 

– Értem – mondta. – Van alkoholizmus a családjában? 
– Kezdem azt hinni, hogy mindenkinek a családjában van 

alkoholizmus – feleltem keserűen. – Igen, van. Az apja alkoholista 
volt. 

– Azaz a sógorod? 
– Csak nagyon rövid ideig volt az. Tudod, hogy Dorothy négyszer 

ment férjhez. 
– Van tudomásod arról, hogy voltak olyan éjszakák, amelyeket 

Lucy nem töltött a szobájában? 
– Erről semmit sem tudok. A betörés éjszakáján az ágyában volt? 

Van szobatársa. 
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– Kisurranhatott olyankor is, amikor már mindenki aludt. 
Úgyhogy ezt nem tudjuk. Ti jól kijöttök egymással Lucyval? 

– Nem különösebben. 
– Nem lehet, hogy azért művelt ilyesmit, hogy téged büntessen 

vele, Kay? 
– Nem. – Kezdtem megharagudni Wesleyre. – És egyelőre semmi 

kedvem hozzá, hogy a segítségemmel rajzold meg az unokahúgom 
profilját. 

– Kay... – Ellágyult a hangja. – Én legalább annyira szeretném, ha 
ez nem történt volna meg, mint te. Én ajánlottam az MKK-nak. Én 
szorgalmazom, hogy az egyetem elvégzése után alkalmazzuk. 
Gondolod, hogy ez nekem jó érzés? 

– Szerintem valahogy másképp történhetett. 
Lassan ingatta a fejét. – Még ha valakinek sikerült is 

megszereznie Lucy titkos személyi kódját, a biometrikus rendszer 
miatt akkor se juthatott volna be vele. 

– Akkor szándékosan intézte úgy, hogy elkapják – feleltem. – 
Lucy jobban tudja, mint bárki más, hogy ha belenyúl a titkos 
anyagokba, egy csomó nyomot hagy maga után a gépben. 

– Ez szerintem is így van. Ehhez jobban ért, mint bárki. Épp ezért 
érdekelne az indíték. Más szavakkal: hogy mit próbált bizonyítani? 
Kinek akart fájdalmat okozni? 

– Benton – mondtam. – Most mi lesz? 
– Az SZFI lefolytat egy hivatalos vizsgálatot – válaszolta. Az 

SZFI, a Szakmai Felügyeleti Iroda körülbelül ugyanaz, mint a 
rendőrségen a belső elhárítás. 

– És ha bűnös? 
– Attól függ, be tudjuk-e bizonyítani, hogy ellopott valamit. Ha 

igen, azzal bűntettet követett el. 
– És ha nem? – kérdeztem. 



148 

– Ez megint csak attól függ, hogy az SZFI mit talál – felelte 
Wesley. – Annyi mindenesetre biztosnak látszik, hogy Lucy a 
legenyhébb esetben is megszegte a biztonsági előírásainkat, és ezek 
után az FBI-nál nincs jövője. 

Annyira kiszáradt a szám, hogy alig bírtam megszólalni. –
Tönkreteszik. 

Wesley tekintetét elsötétítette a fáradtság és a csalódás. Tudtam, 
hogy nagyon szereti Lucyt. 

– Addig sem maradhat Quanticóban – folytatta azon a színtelen 
hangon, amelyen az egyes ügyeket szokta ismertetni. – Már szóltak 
neki, hogy csomagoljon össze. A vizsgálat lezárásáig esetleg 
lakhatna nálad, Richmondban. 

– Persze hogy lakhat. De te is tudod, hogy nem leszek ott egész 
idő alatt. 

– Nem vesszük házi őrizetbe, Kay. – Wesley tekintete egy 
pillanatra melegebbé vált. Egy villanásnyi időre megpillantottam, mi 
kavarog lelke hűvös, sötét vizei alatt. 

Felállt. 
– Este elviszem Richmondba – mondtam, és én is felálltam. 
– Remélem, egyébként minden rendben – mondta Wesley. 

Tudtam, mire gondol, de azt is tudtam, hogy e pillanatban képtelen 
vagyok ezzel foglalkozni. 

– Köszönöm – feleltem. Őrülten cikáztak idegvégződéseim között 
az impulzusok, mintha valamilyen elkeseredett csatát vívnának a 
fejemben. 
 
Mikor nem sokkal később benyitottam a szobájába, Lucy az ajtónak 
háttal épp az ágyneműt húzta le. 

– Mit segíthetek? – kérdeztem. 
Egy párnahuzatba gyömöszölte az ágyneműt. – Semmit – felelte. 

– Győzöm magam is. 
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A berendezés spártaian egyszerű volt: két ágy, két asztal, 
tölgyutánzatú székek. Yuppie mércével mérve a Washington-ház 
szállásai barátságtalanok voltak, laktanyának viszont feleannyira sem 
ridegek. Átvillant rajtam, hol lehetnek Lucy kolléganői és a 
szobatársa, s hogy tudnak-e a történtekről. 

– Benéznél a szekrénybe, hogy nem felejtettem-e ott valamit? – 
kérdezte Lucy. – Az a jobb oldali. Meg a fiókokba is. 

– Nincs itt semmi, hacsak a vállfákat nem te hoztad. Ezeket a 
párnázottakat. 

– Anyáé. 
– Akkor, gondolom, viszed. 
– Nem. Otthagyom a következő baromnak, aki ebben a veremben 

köt ki. 
– Lucy – mondtam –, erről nem az Iroda tehet. 
– Ez akkor sem becsületes eljárás. – Rátérdelt a bőröndjére, hogy 

be tudja csukni. – Mi van az ártatlanság vélelmével? 
– A törvény szerint amíg be nem bizonyosodik a bűnösséged, 

ártatlan vagy. Azt viszont nem vetheted az Akadémia szemére, hogy 
amíg ez a história nem tisztázódik, nem akarják, hogy titkos 
anyagokon dolgozz. Egyébként pedig nem vagy letartóztatva. 
Egyszerűen megkértek, hogy egy időre szabadságold magad. 

Lucy felém fordult; fáradt és vörös volt a szeme. 
– Ez az „egy időre” azt jelenti, hogy örökre. 
Mikor már a kocsiban ülve alaposabban kérdezgetni kezdtem, hol 

szomorkás könnyekkel, hol pedig lángokat okádva reagált, amelyek 
mindenkit megperzseltek, aki csak a környezetében élt. Aztán 
elaludt, én pedig semmivel se lettem okosabb, mint előtte. Eleredt az 
eső, felkapcsoltam a ködlámpákat, s követtem a vörös stoplámpák 
előttem kígyózó sorát. Az eső időnként annyira felerősödött, hogy 
alig lehetett látni. Ahelyett azonban, hogy lehúzódtam volna, hogy 
ott várjam ki, míg valamelyest kitisztul, csak visszakapcsoltam, s 
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gurultam tovább diófából, puha bőrből s acélból egybeszerkesztett 
járművemmel. 

Még mindig nemigen tudtam határozott választ adni arra kérdésre, 
miért is vásároltam ezt a szénfekete Mercedes 500E-t, legfeljebb 
csak azt, hogy Mark halála után úgy éreztem, muszáj új kocsival 
járnom. Talán az emlékek miatt, mert az előző kocsimban gyakran és 
szenvedélyesen szeretkeztünk és vitatkoztunk egymással. Vagy talán 
egyszerűen csak azért, mert ahogy idősebb lettem, úgy vált 
nehezebbé az élet, és több energiára volt szükségem hozzá. 

Beértünk Windsor Farmsra, Richmondnak ebbe a régi negyedébe, 
ahol nem messze a James partjától impozáns György és Tudor 
korabeli házak között éltem. Lucy fölrezzent. A kocsi fényszóróinak 
fénye megakadt egy előttünk bicikliző, idegen fiú bokájára csatolt 
macskaszemeken, aztán egy pár mellett gurultunk el, akiket szintén 
nem ismertem; egymás kezét fogva sétáltatták a kutyájukat. A 
gumifák újabb réteg tüskés magot terítettek a kertemre, a verandán 
tekercsbe gumizott újságok hevertek, s a szemetesedények még ott 
álltak a ház előtt. Nem kellett hozzá sok idő, hogy idegennek 
érezzem magam, és hogy a házam olyan képet mutasson, mintha 
senki sem lakná. 

Mialatt Lucy a csomagokat vitte be, én bekapcsoltam a nappaliban 
a gázkandallót, s teavizet tettem föl. Egy ideig egyedül üldögéltem a 
kandalló előtt, hallgattam Lucy rendezkedésének neszeit. Le is 
zuhanyozott, amúgy általában nem kapkodott el semmit. Egy olyan 
beszélgetés előtt álltunk, amely mindkettőnket rettegéssel töltött el. 

– Éhes vagy? – kérdeztem, hallva, hogy bejött. 
– Nem. Van itthon sör? 
Némi tétovázás után válaszoltam. – A bár hűtőjében. 
Egy ideig még mindig nem fordultam meg, mert mikor Lucyra 

pillantottam, olyannak láttam, amilyennek látni szerettem volna. 
Kortyolgattam a teát, próbáltam erőt gyűjteni ahhoz, hogy 
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szembenézzek ezzel az ijesztően gyönyörű és okos nővel, akiével 
részben azonos volt a genetikai programom. Ennyi hosszú év után 
ideje volt, hogy megismerjük egymást. 

Odajött a tűzhöz, leült a padlóra, nekidőlt a kőből rakott 
kandallónak, és üvegből itta az Icehouse sört. Egy vad színekben 
rikító melegítőt talált magának, amelyet mostanában csak azon ritka 
alkalmakkor vettem föl, mikor teniszezni mentem. A lábára nem 
húzott semmit, nedves haját hátrafésülte. Rájöttem, hogy ha nem 
ismerném, s elsétálna mellettem, utánafordulnék, és nem csak a szép 
alakja és arca miatt. Lucy beszédében, járásában, teste-szeme 
legkisebb rezdülésében is könnyedség érződött. Számára minden 
könnyűnek tűnt – részben ezért nem volt sok barátja. 

– Lucy – kezdtem –, segíts nekem megérteni. 
– Alám fűtöttek – mondta, s ivott egy korty sört. 
– Ha ez igaz, akkor hogyan? 
– Hogy érted azt, hogy „ha”? – Szúrós tekintettel nézett rám, 

szemébe könnyek gyűltek. – Hogyan hiheted egyetlen percig is... A 
franc egye meg! Mondd. – Elfordította a tekintetét. 

– Ha nem mondod el az igazságot, nem tudok segíteni – 
mondtam, s felálltam. Nem voltam éhes. 

Odamentem a bárhoz, zúzott jeget tettem a poharamba, és 
töltöttem magamnak egy whiskyt. 

– Nézzünk szembe a tényekkel – javasoltam, s visszaültem. – 
Tudjuk, hogy kedden hajnali három tájban valaki behatolt az MKK-
ba. Tudjuk, hogy a te PIN-kódoddal és hüvelyujjlenyomatoddal 
történt. A rendszer ezenkívül azt is rögzítette, hogy ez az illető – 
megint csak a te kódoddal és ujjlenyomatoddal – számos fájlt 
megnyitott. A kijelentkezési idő pontosan hajnali négy óra 
harmincnyolc perc volt. 

– Szándékosan és jól kitervelten alám fűtöttek – mondta Lucy. 
– Hol voltál te ezalatt? 
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– Aludtam. – Lucy dühösen felhajtotta a sörét, és felállt, hogy 
hozzon egy másikat. 

Én lassan kortyolgattam a whiskyt, mivel a Dewar’s Mistet nem 
lehet gyorsan inni. – Állítólag aznap éjjel is üres volt az ágyad – 
mondtam halkan. 

– Na jó, akkor mondok valamit: ehhez senkinek semmi köze. 
– Ami azt illeti, van, és ezt te is tudod. A betörés éjszakáján az 

ágyadban voltál? 
– Az, hogy mikor és hol miféle ágyban vagyok, az rajtam kívül 

nem tartozik másra. 
Hallgattunk egy sort. Felrémlett előttem, amint ott ül azon a 

piknikasztalon a sötétben, arcát megvilágítja a gyufa, amelyet egy 
másik nő tart tölcsérré formált tenyerében. Hallottam, hogyan szólt a 
barátnőjéhez, és megértettem a szavaiból az érzelmeit, mivel jól 
ismerem az intimitás nyelvét. Meg tudom állapítani, mikor van 
szerelem valakinek a hangjában, és mikor nincs. 

– Hol voltál, mikor betörtek az MKK-ba? – kérdeztem újra. – 
Vagy inkább úgy kellene kérdeznem, hogy kivel voltál? 

– Én ilyet sose kérdezek tőled. 
– Kérdeznél, ha annyi bajtól akarnál megmenteni, mint én téged. 
– A magánéletemnek ehhez nincs köze – erősködött. 
– De van. Csak azt hiszem, hogy te félsz az elutasítástól. 
– Nem értem, miről beszélsz. 
– Láttalak minap este a piknikasztaloknál. Egy barátnőddel voltál. 
Elfordította a fejét. – Szóval még te is kémkedsz utánam. – 

Remegett a hangja. – Nyugodtan elhagyhatod a hegyi beszédet, és 
elfelejtheted a katolikus bűntudatot, mert én abban nem hiszek. 

– Lucy, én nem ítélkezem fölötted – mondtam, bár bizonyos 
értelemben azt tettem. – Segíts nekem megérteni. 
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– Te arra célozgatsz, hogy én természetellenesen vagy 
abnormálisán viselkedem... Egyébként nem akarnád megérteni. 
Egyszerűen minden hátsó gondolat nélkül elfogadnál. 

– Tudja tanúsítani a barátnőd, hogy kedden hajnali háromkor hol 
voltál? – kérdeztem. 

– Nem – felelte. 
– Értem. – Mindössze ennyit mondtam. Azzal, hogy elfogadtam 

az álláspontját, elismertem, hogy az a lány, akit ismertem, már nem 
létezik. Ezt a mostani Lucyt nem ismertem. Elgondolkodtam, hol 
hibáztam. 

– És most mit akarsz csinálni? – kérdezte. Még mindig nem 
oldódott közöttünk a feszültség. 

– Van ez az ügy Észak-Carolinában, és tartok tőle, hogy egy ideig 
ott kell lennem – válaszoltam. 

– És itt? Az intézettel mi lesz? 
– Fielding tartja a frontot. Azt hiszem, reggel tárgyalásra kell 

mennem. Most jut eszembe: föl kell hívnom Rose-t, hogy pontosan 
mikor is. 

– Miféle ügyed van? 
– Gyilkosság. 
– Ezt sejtettem. Elkísérhetlek? 
– Ha akarsz. 
– Az is lehet, hogy egyszerűen csak visszamegyek Charlottesville-

be. 
– És ott mit csinálsz? – kérdeztem. 
Ijedtnek látszott. – Nem tudom. Még azt sem tudom, hogyan jutok 

oda. 
– Ha nincs rá szükségem, nyugodtan használhatod a kocsimat. 

Vagy a szemeszter végéig hazamehetsz Miamiba, aztán folytatod az 
egyetemet. 
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Lucy felhajtotta az utolsó korty sört, és felállt; szemében megint 
könny fénylett. – Rajta, Kay néni, ismerd el. Ugye te azt hiszed, hogy 
én voltam? 

– Nézd, Lucy, én nem tudom, mit higgyek – mondtam őszintén. – 
Mást mondasz te, és mást mondanak a bizonyítékok. 

– Én sosem kételkedtem benned. – Úgy nézett rám, mintha a szíve 
szakadt volna meg miattam. 

– Karácsonyig nyugodtan itt maradhatsz – mondtam. 
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A másnap reggeli tárgyaláson az észak-richmondi banda tagja 
kétsoros tengerészkék öltönyben és kifogástalanul megkötött olasz 
selyem csokornyakkendővel jelent meg. Az alkalomra ropogós, fehér 
inget öltött, rendesen megborotválkozott, és kivette a karikákat a 
füléből. 

Tod Coldwell, a védőügyvéd rendesen felöltöztette védencét, 
mivel tudta, hogy az esküdtek rendkívül nehezen tudnak különbséget 
tenni a külcsín és a belbecs között. Ebben az alapszabályban 
természetesen én is hittem, éppen ezért mutattam be annyi színes 
felvételt az áldozat boncolásáról, amennyire csak lehetőségem nyílt. 
Nyugodtan kijelenthetem, hogy Coldwell, aki egy vörös Ferrarival 
járt, nem nagyon szívelt. 

– Nem igaz az az állítás, Scarpetta doktornő – kérdezte fölényesen 
ezen az őszi napon a bíróság előtt hogy az emberek kokain hatása 
alatt rendkívül agresszívvé válhatnak, sőt alkalmanként emberfölötti 
erőről tesznek tanúbizonyságot? 

– A kokain természetesen okozhat a fogyasztójánál téveszméket 
és túlfűtöttséget – válaszoltam az esküdtszék felé fordulva. – Az 
emberfölötti erőt, az ön kifejezésével élve, gyakran kapcsolják össze 
a kokainnal és az angyalpor néven közismert PCP-vel, mely utóbbit 
lovak nyugtatására használják. 
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– Az áldozat vérében mind a kokain, mind a benzol-ecgonin 
kimutatható volt – folytatta Coldwell olyan hangon, mintha az iménti 
válaszommal alátámasztottam volna a szavait. 

– Igen. 
– Volna olyan szíves, Mrs. Scarpetta, és elmagyarázná az 

esküdtszéknek, hogy ez mit jelent? 
– Mindenekelőtt azt szeretném az esküdtszék tudomására hozni, 

hogy orvosi diplomám mellett jogot is végeztem. Szakterületem a 
kórbonctan és azon belül a törvényszéki kórbonctan, ahogy ezt ön is 
megállapította, Mr. Coldwell. Következésképp hálás lennék, ha Mrs. 
Scarpetta helyett Scarpetta doktornőnek szólítana. 

– Ahogy óhajtja, hölgyem. 
– Szíveskedne megismételni a kérdést? 
– Volna olyan szíves és elmagyarázná az esküdtszéknek, mit 

jelent az, hogy ha valakinek kokaint és – Coldwell a jegyzeteibe 
pillantott – benzol-ecgonint találnak a vérében? 

– A benzol-ecgonin a kokain lebomlási terméke – válaszoltam. – 
Ha valakinek a vérében mindkettő megtalálható, az azt jelenti, hogy 
az áldozat szervezete a kokain egy részét már feldolgozta, a másik 
részét pedig még nem. – Egy pillanatra sem felejtettem el, hogy Lucy 
ott van a terem egyik hátsó szögletében. Arcát félig eltakarta egy 
oszlop. Szánandóan nézett ki. 

– Mindez összességében azt jelzi – vette át a szót Coldwell –, 
hogy az illető megrögzött kábítószerélvező volt, amit az is 
alátámaszt, hogy számos régi tűszúrás nyomát találták meg rajta. Ez 
utalhat arra, hogy amikor védencem július harmadikán este 
szembekerült vele, egy nagyon izgatott, túlfűtött és agresszív 
emberrel találta magát szemközt, akivel szemben kénytelen volt 
megvédeni magát. – Coldwell fel-alá járkált, jól vasalt kliense úgy 
méregetett, mint egy ideges macska. 
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– Mr. Coldwell! – mondtam. – Az áldozatot, Jonah Jonest 
tizenhatszor lőtték meg egy kilenc milliméteres Tec-Nine fegyverből, 
amelynek tárában harminchat lövedék van. E lövések közül hét a 
hátába fúródott, három pedig közvetlen közelről a tarkójába. 
Véleményem szerint mindez ellentmond az önvédelemnek, és 
különösképpen ellentmond, ha figyelembe vesszük, hogy Mr. Jones 
véralkoholszintje megközelítőleg 2,9 volt, ami körülbelül a 
háromszorosa a virginiai törvény által meghatározott limitnek. 
Másként fogalmazva: az áldozat cselekvő- és ítélőképessége 
megtámadása pillanatában erősen korlátozott volt. Őszintén szólva 
én még azt is csodálom, hogy Mr. Jones egyáltalán képes volt 
megállni a lábán. 

Coldwell lendületesen Poe bíró felé fordult, akit mindenki csak „a 
Holló” néven emlegetett. Torkig volt már az egymást gyilkoló 
drogkereskedőkkel, és a fegyverrel járó gyerekekkel, akik lelövik 
egymást az iskolabuszon. 

– Bíró úr! – kezdte drámaian Coldwell. – Szeretném kérni, hogy 
Mrs. Scarpetta utolsó megjegyzését töröljék a jegyzőkönyvből, mivel 
következtetésen alapul, szenvedélyeket szító, és nyilvánvalóan nem 
tartozik a szakterületéhez. 

– Nézze, Mr. Coldwell, én nem tudom, hogy a doktornő szerint mi 
tartozik a szakterületéhez és mi nem, azt viszont hallottam, hogy 
udvariasan megkérte önt, hogy szíveskedjék Scarpetta doktornőnek 
szólítani. Egyébként pedig kezdem már unni a komédiázását és a 
különféle húzásait... 

– De bíró úr...! 
– Scarpetta doktornő számos alkalommal tanúskodott már olyan 

perekben, amelyekben én bíráskodtam, és nagyon is jól tudom, 
mennyire érti a mesterségét – folytatta vontatott, délies 
hanghordozással Poe bíró. 

– Bíró úr... 
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– Tudomásom szerint naponta kerülnek elé hasonló esetek... 
– Bíró úr! 
– Mr. Coldwell! – mennydörögte a Holló, s kopaszodó feje búbja 

egészen belevörösödött. – Ha még egyszer félbeszakít, a bíróság 
megsértéseként fogom értelmezni, és eltölthet néhány éjszakát a 
város börtönében! Megértette? 

– Igen, bíró úr. 
Lucy a nyakát nyújtogatta, hogy jobban lásson, minden esküdt 

éberen figyelt. 
– Scarpetta doktornő minden szavát vegyék jegyzőkönyvbe – 

folytatta a bíró. 
– Nincs további kérdésem – jelentette be feszülten Coldwell. 
Poe bíró akkorát csapott kalapácsával az asztalra, hogy még az az 

idős asszony is fölrezzent rá, aki az utolsó előtti sorban egy fekete 
szalmakalap alatt a délelőtt nagy részét végigaludta. Meglepetten 
kiegyenesedett, s megszólalt: – Ki az? – Ekkor ráeszmélt, hol is van, 
és sírva fakadt. 

– Semmi baj, mama – hallottam egy másik nő hangját. A bíró 
ebédszünetet rendelt el. 

Mielőtt eljöttem volna a belvárosból, benéztem az anyakönyvi 
hivatal egészségügyi osztályára. A hivatalt egy régi barátnőm s 
egyben kolléganőm vezette. Virginiában Gloria Loving aláírása 
nélkül hivatalosan se születni, se meghalni nem lehet. Jóllehet 
ugyanolyan őshonos volt itt, mint a foltos szarvas, szerte az egész 
országban ismerte kollégáit. Az évek során sokszor tudakoltam tőle, 
hogy léteztek-e bizonyos emberek ezen a bolygón vagy sem, hogy 
házasodtak, elváltak-e, vagy éppenséggel örökbe fogadták-e őket. 

Közölték, hogy lement ebédelni a Madison-ház kávézójába. 
Negyed kettőkor találtam meg egy asztalnál: vaníliás joghurtot evett, 
és dobozos gyümölcskoktélt ivott hozzá. És mindeközben egy 
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vaskos, papírfedelű krimibe merült, amely a borítója szerint a New 
York Times bestseller-listájának egyik éllovasa volt. 

– Ha ilyesmiket kellene ebédelnem, én inkább nem erőltetném – 
mondtam, s odahúztam egy széket. 

Fölnézett; arcán a meglepettséget öröm váltotta fel. – Magasságos 
ég! Nézzenek oda! Hát te meg hogy kerülsz ide, Kay? 

– Itt dolgozom az utcában, ha netán elfelejtetted volna. 
Derűsen felkacagott. – Rendelhetek neked egy kávét? Fáradtnak 

látszol, drágám. 
Gloria Loving neve már születésekor eldöntötte a sorsát, s úgy 

nőtt fel, hogy ennek mindenben megfeleljen. Ötven körüli, nagy 
csontú, jólelkű asszony volt, szívén viselte minden egyes tanúsítvány 
sorsát, ami csak az asztalára került. Számára egy jegyzőkönyv több 
volt, mint egy darab papír és egy kórisme, ennek érdekében képes 
volt embereket alkalmazni, kirúgni, vagy ha kellett, a parlamentet is 
fellármázni. Bárkinek a papírjáról volt is szó. 

– Kösz, nem kérek kávét – mondtam. 
– Úgy hallottam, már nem dolgozol itt az utcában. 
– Tetszik nekem, hogy ha két hétig nem vagyok itt, már 

lemondanak rólam az emberek. Az FBI-nál vagyok konzultáns. Hol 
itt téblábolok, hol ott. 

– Annak alapján, amiket a híradókban hallok, most éppen Észak-
Carolinában. Az este még Dan Rather is beszélt annak a Steiner nevű 
kislánynak az ügyéről. A CNN is foglalkozott vele. Te jó ég, de 
hideg van itt. 

Körülnéztem a hivatal kopár kávézójában; úgy vettem észre, 
keveseket tölt fel pezsgéssel az itteni életük. Sokan a tálcájuk fölé 
görnyedtek, zakójukat, kardigánjukat állig begombolták. 

– Takarékossági okokból az összes hőszabályzót tizenöt fokra 
állították – mondta Glória. – Muszáj röhögni... – Nálunk gőzfűtés 
van, az orvosegyetem nyomja át nekünk, így aztán a 
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hőfokszabályzók lejjebb állításával egyetlen watt villamos energiát 
sem spórolunk meg. 

– Úgy érzem, itt tizenöt foknál kevesebb van – jegyeztem meg. 
– Ez azért van, mert tizenhárom. Kábé annyi, mint odakint. 
– Bármikor átjöhetsz hozzám, és beülhetsz a szobámba – 

mondtam mosolyogva. 
– Hát ha valahol meleg van ebben a városban, akkor biztos a 

bonctaniban. Mit tehetek érted, Kay? 
– Vissza kellene nyomozni egy hirtelen csecsemőhalált, ami 

állítólag körülbelül tizenkét éve történt Kaliforniában. A csecsemő 
neve Mary Jo Steiner, a szüleié Denesa és Charles. 

Azonnal tudta, miről van szó, de profibb volt annál, mint hogy 
tovább puhatolózzon. – Tudod Denesa Steiner lánykori nevét? 

– Nem. 
– És Kaliforniában hol? 
– Azt sem tudom. 
– Elképzelhető, hogy ki tudod deríteni? Minél több az információ, 

annál jobb. 
– Inkább azt próbálnám lefuttatni, amink van. Ha nem sikerül, 

még próbálkozhatom. 
– Azt mondtad, állítólag hirtelen csecsemőhalál. Fölmerült 

valamilyen gyanú, hogy esetleg nem az volt? Ezt tudnom kell, mert 
lehet, hogy máshogy van kódolva. 

– A gyerek állítólag egyéves korában halt meg. És ez az, ami 
zavar. A hirtelen csecsemőhalál legnagyobbrészt a három-négy 
hónaposok közül szedi az áldozatait. Hat hónapos koron túl a hirtelen 
csecsemőhalál valószínűtlen. Egyéves kor után szinte mindig valami 
más okozza a hirtelen halált. Úgyhogy igen: lehet, hogy másképp van 
kódolva. 

Glória a teástasakját babrálta. – Ha idahói eset, egyszerűen 
felhívom Jane-t, ő lefuttatja a kórismét, és másfél percen belül 
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megmondja, mi van. Kaliforniának ellenben harminckétmillió lakosa 
van. Ilyen szempontból az egyik legnehezebb állam. Lehet, hogy 
külön program kell hozzá. Gyere, kikísérlek. Ez lesz a mai edzésem. 

– Sacramentóban van az anyakönyvi hivatal? – Egy nyomasztó 
folyosón lépkedtünk, végig tele volt elkeseredett, szociális segélyre 
szoruló polgárokkal. 

– Igen. Amint fölérek, már hívom is. 
– Gondolom, ismered az ottani vezetőt. 
– Persze – nevetett. – Csak ötvenen vagyunk. Egymáson kívül 

senki mással nem tudunk beszélgetni. 
Aznap este elvittem Lucyt a La Petite France-ba, s ott rábíztam 

magunkat Paulra, a séfre, aki gyümölcsben marinírozott 
báránykebabra és egy üveg 1986-os Cháteau Gruaud Larose-ra ítélt 
minket. Megígértem Lucynak, hogy otthon crema cioccolata 
elettát is kap még: kellemes csokoládéhab pisztáciával és marsalával, 
kulináris vészhelyzetek esetére tartogatom a hűtőszekrényben. 

Előtte azonban Shocko Bottomba mentünk, sétáltunk a lámpák 
alatt a macskaköves úton itt, a városnak ezen a részén, amelynek 
néhány éve még a közelébe se merészkedtem volna. Közel voltunk a 
folyóhoz, a mélykék égen szikrázva tomboltak a csillagok. Bentonra 
gondoltam, majd – egészen más okok miatt – Marinóra. 

– Kay néni – szólalt meg Lucy a Chetti’s bejáratánál, ahová egy 
kapucínerre ugrottunk be. – Nem kellene nekem egy ügyvéd? 

– Minek? – kérdeztem, noha tudtam. 
– Még ha az FBI nem tudja is bebizonyítani a vádjait, egy életre 

betesz nekem. – Határozott hangon beszélt, de így is kiérződött 
belőle a fájdalom. 

– Mondd, hogy mit akarsz. 
– Egy nagyágyút. 
– Szerzek – mondtam. 
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Hétfőn terveimmel ellentétben nem mentem vissza Észak-
Carolinába, hanem Washingtonba repültem. El kellett intéznem egy-
két dolgot az FBI központjában, de még ennél is fontosabb volt, hogy 
meg akartam látogatni egy régi barátomat. 

Frank Lord szenátorral Miamiban ugyanabba a katolikus 
gimnáziumba jártunk, jóllehet nem egy időben. Sokkal idősebb volt 
nálam, s barátságunk csak akkor bontakozott ki, amikor már a Dade 
megyei Orvos Szakértői Hivatalban dolgoztam, és ő volt az 
államügyész. Amikor kormányzó, majd szenátor lett, én már rég nem 
a szülővárosomban éltem. Csak akkor kerültünk kapcsolatba 
egymással, mikor kinevezték a szenátus jogi bizottságának elnökévé. 

Lord annak idején felkért, hogy legyek a tanácsadója abban a 
küzdelemben, amelyet a nemzet történetének legszigorúbb büntető 
törvényének keresztülpasszírozásáért folytatott, s azóta én is 
fordultam már hozzá segítségért. Lucy nem tudott róla, de ha Lord 
amolyan védőszentként nem állt volna mögötte, ha ő nem teszi meg a 
szükséges lépéseket, valószínűleg nem kapta volna meg az Akadémia 
ösztöndíját és bentlakói státusát. Egyelőre még nem tudtam, hogyan 
fogom elmondani neki a történteket. 

Már délre járt, mikor a vörös selyemmel tapétázott, perzsákkal 
felszőnyegezett, kristálycsilláros váróhelyiségben leültem egy 
politúrozott-kárpitozott rekamiéra, hogy megvárjam. Kintről, a 
márványfolyosóról beszédhangok szűrődtek be, időnként egy-egy 
turista dugta be a fejét, remélve, hogy sikerül megpillantania egy 
politikust vagy valamilyen más, befolyásos személyiséget a szenátus 
éttermének ajtajában. Lord pontosan és energiával telve érkezett, 
futólag, mereven megölelt. Kedves, szerény ember volt, nem 
szívesen mutatta ki érzelmeit. 

– Összerúzsoztalak. – Letöröltem álláról egy foltot. 
– Hagyd csak, legalább lesz miről tárgyalniuk a kollégáimnak. 
– Gyanítom, hogy e nélkül is van témájuk. 



163 

– Jaj, Kay, annyira örülök, hogy látlak – mondta Lord, s elindult 
velem az ebédlő felé. 

– Ezt azért nem gondolod nagyon komolyan – mondtam. 
– Dehogynem. 
Egy színes üvegablak mellé telepedtünk, amely a lovon ülő 

George Washingtont ábrázolta. Nem néztem meg a menüt, mert sose 
változott. Lord szenátor elegáns megjelenésű, kék szemű, sűrű ősz 
hajú férfi volt, meglehetősen magas és vékony, s kedvelte az elegáns 
selyem nyakkendőket és az olyasféle régimódi holmikat, mint a 
mellény, a kézelőgomb, a zsebóra és a nyakkendőtű. 

– Mi szél hozott D.C.-be? – kérdezte, ölébe terítve asztalkendőjét. 
– Szeretnék megnézetni egy bizonyítékot a FBI laborjában – 

feleltem. 
Bólintott. – Azon a rémes észak-carolinai ügyön dolgozol. 
– Igen. 
– Meg kell fékezni azt az őrültet. Szerinted ott van? 
– Nem tudom. 
– Csak mert úgy belegondoltam, hogy miért lenne ott – folytatta 

Lord. – Logikusabbnak látszik az, hogy elment valahova máshová, 
ahol egy kis ideig meghúzhatja magát. De hát, gondolom, a 
logikának nem sok köze van az ilyen rémek döntéseihez. 

– Frank – mondtam. – Lucy bajban van. 
– Tudtam, hogy van valami – mondta tárgyilagosan. – Látom az 

arcodon. 
Figyelmesen hallgatott egy fél óráig, mialatt mindent elmondtam 

neki. Hálás voltam a türelméért. Tudtam, hogy aznap még számos 
alkalommal kell szavaznia, és hogy rengetegen szeretnék néhány 
percre igénybe venni az idejét. 

– Te rendes ember vagy – mondtam meggyőződéssel –, én pedig 
csalódást okoztam neked. Kértem tőled egy szívességet, pedig 
ilyesmit szinte sosem teszek, és akkor most tessék. 



164 

– Ő tette? – kérdezte Lord; addig jóformán hozzá se nyúlt 
grillezett zöldségéhez. 

– Nem tudom – válaszoltam. – A bizonyíték elég meggyőző. – 
Megköszörültem a torkomat. – Lucy viszont azt mondja, hogy nem ő 
volt. 

– Mindig igazat mond? 
– Azt hiszem. Bár az utóbbi időben rájöttem, hogy sok fontos 

dologról nem beszélt nekem. 
– Kérdezted tőle? 
– Kijelentette, hogy vannak olyan dolgok, amelyek nem tartoznak 

rám. Én nem akarok ítélkezni. 
– Ha nem akarsz ítélkezni, Kay, akkor valószínűleg ítélkeztél már. 

És mindegy, hogy hogyan, de Lucy érzi ezt. 
– Én sose szerettem se kritizálni, se nevelni őt – mondtam 

lesújtva. – Dorothyt viszont, az anyját, az én egyetlen testvéremet 
annyira lekötik a férfiak és önmaga, hogy nem jut ideje a lánya 
dolgaira. 

– És most, hogy Lucy bajba került, azon tépelődsz, hogy ebben 
mekkora felelősség terhel téged. 

– Tudatosan nem tépelődöm rajta. 
– Ritkán vagyunk tudatában az ok nélkül felbukkanó, ősi 

nyugtalanságainknak. Egyetlen módja talán az elhárításuknak: 
minden lámpát felkapcsolni. Gondolod, hogy van elég erőd hozzá? 

– Igen. 
– Hadd hívjam fel a figyelmedet, hogy ha kérdezel, a válaszokat is 

el kell viselned. 
– Tudom. 
– Tételezzük fel egy percre, hogy Lucy ártatlan – mondta Lord 

szenátor. 
– És? 
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– Ha Lucy nem szegte meg a biztonsági előírásokat, akkor 
nyilvánvalóan valaki más tette. A kérdésem az, hogy miért? 

– Az enyém pedig, hogy hogyan – mondtam. 
Lord intett a pincérnőnek, hogy hozzon még kávét. – 

Mindenekelőtt az indítékot kell meghatároznunk. Miért csinálna ilyet 
Lucy? Miért csinál ilyet valaki? 

Könnyű lett volna azt felelni, hogy pénzért, de nem hittem, hogy 
erről volna szó. Meg is mondtam Lordnak. 

– A pénz hatalom, Kay, s minden a hatalom megszerzéséért 
történik. Esendő lények vagyunk, akiknek sosem elég belőle. 

– Igen... a tiltott gyümölcs. 
– Természetesen. Minden bűn ebből fakad. 
– Ezt a tragikus igazságot naponta látom kiterítve – bólintottam. 
– És mit szűrsz le belőle az adott problémával kapcsolatban? – 

Lord cukrot tett a kávéjába, és kavargatni kezdte. 
– Az indítékot. 
– Hát persze. A hatalom, az az indíték. És most mondd meg, Kay, 

mit tehetek érted? – kérdezte régi barátom. 
– Lucyt mindaddig nem vádolják semmivel, míg be nem 

bizonyosodik, hogy ellopott valamit az MKK-tól. Jelen pillanatban 
azonban a jövője romokban hever, legalábbis ami az igazságügynél 
előtte álló pályáját illeti, vagy bármi olyat, amihez esetenként 
háttérinformációk szerzése is hozzátartozik. 

– Azt bizonyították, hogy hajnali háromkor ő járt ott? 
– Van annyi bizonyítékuk, amennyi kell, Frank. És épp ez a 

probléma: nem tudom, mennyire igyekeznek majd tisztázni a nevét, 
ha kiderül, hogy ártatlan. 

– Ha? 
– Próbálok elfogulatlan lenni. – Magam elé húztam a kávémat, és 

közben átfutott rajtam, hogy egyébre sincs már szükségem, mint 
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további fizikai stimulusokra. Már így is zakatolt a szívem, a kezem 
egy pillanatra sem maradt nyugton. 

– Beszélhetek az igazgatóval – mondta Lord. 
– Én mindössze annyit szeretnék, hogy álljon ott valaki a 

kulisszák mögött, aki ügyel arra, hogy alaposan vizsgálják ki az 
ügyet. Talán úgy gondolják, hogy Lucy távoztával az ügy 
lényegtelenné vált, főleg azért, mert nemigen van más, akivel 
foglalkozhatnának. És az ég szerelmére: Lucy csak egy kis 
egyetemista. Miért érdekelné őket? 

– Remélem, hogy az Iroda ennél azért alaposabb – mondta 
komoran Lord. 

– Ismerem a bürokráciát. Egész életemben abban dolgoztam. 
– Akárcsak én. 
– Akkor érted, mire gondolok. 
– Értem. 
– Azt szeretnék, hogy a következő szemeszterig lakjon nálam, 

Richmondban. 
– Szóval így szól az ítéletük. – Lord megint a kávéjáért nyúlt. 
– Pontosan. Nekik ez egy sima ügy, de Lucyval mi lesz? Még 

csak huszonegy éves. Szertefoszlatták az álmait. Most mit csináljon? 
Menjen vissza karácsony után az egyetemre, és tegyen úgy, mintha 
semmi sem történt volna? 

– Nézd. – Lord azzal a gyöngédséggel érintette meg a karomat, 
ami mindig felébresztette bennem a vágyat: bárcsak az apám volna. – 
Megteszem, amit lehet, de úgy, hogy senki se vádolhasson 
illetéktelen beavatkozással. Megfelel ez az alapállás? 

– Igen. 
– Addig is hadd adjak egy tanácsot. – Intett a pincérnőnek, s 

közben az órájára pillantott. – Késésben vagyok. – Megint rám 
nézett. – A te legnagyobb problémád családi jellegű. 

– Ezzel nem értek egyet! – vágtam rá. 
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– Egyetértesz vagy sem, az a te dolgod. – Rámosolygott a 
pincérnőre, aki odaadta neki a számlát. – Inkább vagy anyja 
Lucynak, mint bárki más. Hogyan akarod keresztülsegíteni ezen az 
ügyön? 

– Azt hittem, most is azon igyekszem. 
– Én meg azt hittem, azért csinálod, mert látni szerettél volna. 

Bocsáss meg. – Intett a pincérnőnek. – Azt hiszem, ez nem a mi 
számlánk. Mi nem fogyasztottunk négy főételt. 

– Egy pillanat... Jaj nekem. Nagyon kérem, bocsásson meg, 
szenátor úr. Azé az asztalé. 

– Ez esetben fizettesse ki Kennedy szenátorral mindkettőt, az 
enyémet meg az övét. – Odaadta a számlát a pincérnőnek. – Nem fog 
tiltakozni. Hisz az adózásban és a költekezésben. 

A pincérnő egy darabos, fekete ruhás, fehér kötényes asszony 
volt, lakkal merevített fekete haját apródfrizurában viselte. 
Elmosolyodott, s már nem is bántotta a tévedése. – Igenis. Feltétlenül 
megmondom a szenátor úrnak. 

– És mondja meg neki azt is, Missouri, hogy gavalléros borravalót 
adjon! – szólt a pincérnő után Lord. – Mondja neki, hogy én 
mondtam. 

Missouri Rivers egy nappal sem volt fiatalabb hetvenévesnél, és 
mióta évtizedekkel ezelőtt Raleighben felült egy észak felé tartó 
vonatra, rengeteg szenátort látott étkezni és lakomázni, lemondani és 
újraválasztani, szerelembe esni és kipottyanni a pikszisből. Tudta, 
mikor kell megszólalni és mikor kell szótlanul tálalni, mikor kell teát 
tölteni vagy egyszerűen eltűnni. Ismerte a szívek titkait, melyeket oly 
jól rejt ez a szép helyiség, mivel az emberek igaz mércéje az, hogyan 
bánnak a pincérnővel, mikor senki sem látja őket. Missouri Rivers 
szerette Lord szenátort. Láttam abból a szelíd tekintetből, ahogyan 
ránézett, vagy amikor meghallotta a nevét. 
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– Én csak arra szeretnélek rávenni, hogy tölts egy kicsit több időt 
Lucyval – folytatta Lord. – Nem kell neked mások sárkányaival 
megvívnod, és főleg nem Lucyéval. 

– Nem hiszem, hogy ezt a sárkányt egyedül le tudná győzni. 
– Én csak arra céloztam, hogy Lucynak nem kell tudnia erről a 

mai beszélgetésünkről. Nem kell tőled megtudnia, hogy amint 
visszamegyek a szobámba, fölemelem a telefont az érdekében. Ha 
esetleg mégis kell vele közölni valamit, hadd közöljem én. 

– Rendben – mondtam. 
Nem sokkal később leintettem egy taxit a Russel Building előtt, és 

a megbeszélt helyen és időben, pontosan negyed háromkor 
találkoztam Benton Wesleyvel. Az FBI központja előtti amfiteátrum 
egyik padján ült, s noha úgy tűnt, teljesen belemerül a kezében tartott 
regénybe, jóval azelőtt megérezte a jelenlétemet, mint ahogy oda 
akartam kiáltani neki. Egy turistacsoport csoszogott el mellettünk, 
ügyet se vetettek ránk. Wesley összecsattantotta a könyvét, zsebre 
vágta, és felállt. 

– Hogy utaztál? – kérdezte. 
– Mire kijutottam a reptérre meg a reptérről ide, körülbelül annyi 

időt vett igénybe, mintha kocsival jöttem volna. 
– Repülővel jöttél? – Wesley kinyitotta előttem az előcsarnok 

ajtaját. 
– Odaadtam Lucynak a kocsit. 
Levette a napszemüvegét, és elkérte mindkettőnk látogatójegyét. – 

Ismered Jack Cartwrightot, a laborigazgatót? 
– Már találkoztunk. 
– Beugrunk hozzá egy gyors és aljas kis szimatolásra – mondta 

Wesley –, aztán szeretnélek valahová elvinni. 
– Hová? 
– Valahová, ahová nehéz bejutni. 
– Benton, ha te rébuszokban beszélsz, akkor én latinul fogok. 
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– Tudod, hogy azt nagyon utálom. 
Bedugtuk a látogató jegyünket a forgókorlátnál lévő regisztráló 

résbe, majd egy hosszú folyosón végighaladva beléptünk egy liftbe. 
Valahányszor csak a központban jártam, mindig mellbe vágott, 
menynyire nem kedvelem ezt az épületet. Nagyon kevés olyan 
emberrel találkoztam, aki a szemembe nézett vagy rám mosolygott 
volna, s úgy éreztem, minden és mindenki elrejtőzik a fehér és a 
szürke árnyalatai mögé. Végeérhetetlen folyosók kötik össze a 
laboratóriumok labirintusait, amelyekhez a magam erejéből sose 
találtam oda, s ami még ennél is rosszabb volt: úgy rémlett, maguk 
az ott dolgozók sem tudják, hogyan kerültek oda. 

Jack Cartwright irodájának napfényes ablakaiból szép kilátás 
nyílt, megfeszített munkával, feszültségben töltött napjaimat juttatta 
eszembe. 

– Isten hozta önöket – Cartwright kezet fogott velünk. – 
Foglaljanak helyet. Bemutatom George Kilbyt és Seth Richardsot a 
laborból. Vagy talán találkoztak már? 

– Nem, még nem. Jó napot kívánok – mondtam Kilbynek és 
Richardsnak; fiatal, komoly, józanul öltözködő férfiak voltak. 

– Parancsol valaki kávét? 
Senki sem kért. Cartwright szemmel láthatóan szeretett volna 

mihamarabb a tárgyra térni. Jóképű férfi volt, hatalmas íróasztala 
érzékletesen szemléltette, hogyan intézi ügyeit. Minden egyes irat, 
minden boríték, minden telefoncédula a helyén volt, géplap méretű 
jegyzettömbjén egy olyan fajta régi ezüst Parker toll hevert, amilyet 
ma már csak egy purista használ. Az ablakában cserepes növények 
álltak, a belső párkányokon felesége és gyermekei fényképei. Az 
összetömörült nyájakban vánszorgó autók szélvédőjén meg-
megcsúszott a napfény, az utcai árusok trikókat, fagylaltot, innivalót 
árultak. 
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– A Steiner-ügyön dolgozunk – vágott bele Cartwright –, és eddig 
számos érdekes fejlemény adódott. Azzal kezdem, ami minden 
valószínűség szerint a legfontosabb, s ez pedig a hűtőszekrényben 
talált szövet osztályozása. A DNS-analízis ugyan még nem fejeződött 
be, de annyi már biztos, hogy a szövet emberi eredetű, és a 
vércsoportja 0-pozitív. Nyilván önök is tudják, hogy az áldozaté, 
Emily Steineré szintén 0-pozitív volt, a szövet mérete és formája 
pedig egyezik a sebekével. 

– Szeretném megkérdezni, hogy meg tudták-e határozni, miféle 
vágóeszközzel metszették ki a szövetet – mondtam, s címszavakban 
felírtam az addig hallottakat. 

– Egyélű, éles vágóeszköz. 
– Gyakorlatilag tehát bármilyen kés – szólalt meg Wesley. 
Cartwright folytatta. – Látható, hol hatolt be először az eszköz 

hegye, honnan kezdett vágni a tettes. 
Ilyenformán tehát egy hegyes, egyélű vágóeszközről van szó. 

Ennél többet egyelőre nem is tudunk. Azokon a késeken egyébként, 
amelyeket Ferguson házából küldött – nézett Wesleyre –, nem 
találtunk emberi vért. 

Wesley bólintott, kifürkészhetetlen arccal figyelt. 
– Akkor térjünk rá a nyomokra – folytatta Cartwright. – Itt kezd a 

dolog érdekessé válni. Van néhány szokatlan mikroszkopikus 
anyagunk, amely Emily Steiner testéről és hajáról származik, 
valamint a cipője talpáról. Van számos kék akrilszálunk, amelyek 
tulajdonságai megegyeznek az ágyán talált takaróéval, továbbá zöld 
pamutszálak, amelyek ugyanolyan tulajdonságokat mutatnak, mint 
annak a zöld kordbársony kabátnak az anyaga, amelyben elment 
hittanra. Van ezenkívül néhány gyapjúszál, amelyeknek az eredetét 
nem sikerült meghatároznunk, továbbá porszemcsék, amelyek 
bárhonnan származhatnak. Van azonban valami, amit sehogy sem 
tudunk hová tenni. 
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Cartwright pördült a székével egy félfordulatot, és bekapcsolta a 
háta mögötti kis szekrényen álló videomagnót. A képernyőn négy 
külön részben valamiféle méhsejtekre emlékeztető sejtszerkezeteket 
lehetett látni, de az egyiket sajátos, borostyánszínű foltok fedték. 

– Amiket itt látunk – magyarázta Cartwright –, egy Sambucus 
simpsonii nevezetű növény metszetei. Ez egy közönséges fás szárú 
cserje, Florida déli részének parti síkságain és lagúnáiban honos. 
Érdekesek ezek a sötét foltok itt – mutatta. – George – nézett az 
egyik fiatal tudósra ez a te asztalod. 

– Ezek háncsedények. – George Kilby közelebb lépett. – 
Különösen itt, ezen a sugárirányú metszeten láthatók jól. 

– És mi az a háncsedény? – tudakolta Wesley. 
– Ez szállítja a tápanyagot a növény különböző részeibe. Amit 

ezen a képen látnak, az a szár bélszövete, a növénynek az a része, 
amely ezeket az edényeket tartalmazza. 

– Ezek szerint a bizonyíték ezúttal a szárbél? – kérdeztem. 
George Kilby különleges ügynök lassan bólintott. 
– Igen. A kereskedelmi neve bodzabél, jóllehet tudományos 

értelemben ilyesmi nem létezik. 
– És mire használják ezt a bodzabelet? – kérdezte Wesley. 
Cartwright válaszolt. – Gyakran apró gépalkatrészeket vagy 

ékköveket rögzítenek vele. Az ékszerészek például ilyen kis 
bodzabél golyókba szokták belenyomni munka közben a kis 
fülbevalókat vagy fogaskerekeket, nehogy leguruljanak az asztalról, 
vagy véletlenül lesodorják. Manapság már legtöbben habszivacsot 
használnak. 

– És sok ilyen bodzabél nyomot találtak az áldozat testén? – 
kérdeztem. 

– Elég sokat, főleg a véres felületeken. Gyakorlatilag ott volt az 
összes. 
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– Ha valakinek bodzabélre van szüksége – szólalt meg Wesley 
honnan tud szerezni? 

– Ha saját kezűleg akarja kivágni a bokrokat, akkor az 
Evergladesből, Florida déli részének lápos vidékéről – felelte Kilby. 
– Egyébként pedig megrendeli. 

– Honnan? 
–Tudomásom szerint van egy cég Marylandben, Silver Springben. 
Wesley rám nézett. – Azt hiszem, utána kellene néznünk, ki 

foglalkozik Black Mountainban ékszerjavítással. 
– Meglepne, ha egyetlen ékszerész is akadna – mondtam. 
Megint Cartwright folytatta. – A már említett mikronyomokon 

kívül mikroszkopikus méretű rovarokat is találtunk. Bogarakat, 
kabócákat, csótányokat. Tulajdonképpen semmi rendkívülit. 
Ezenkívül fehér és fekete festékszemcséket, egyik sem származik 
gépjárműtől. A hajában fűrészporszemcsék voltak. 

– Milyen fa? – kérdeztem. 
– Jobbára dió, de mahagónit is azonosítottunk. – Cartwright 

Wesleyre nézett, Wesley kirévedt az ablakon. – A bőrön, amit a 
hűtőben találtak, semmi ilyesféle anyag nem volt, a sebekben viszont 
igen. 

– Ez azt jelenti, hogy a sérüléseket még azelőtt okozták, hogy az 
áldozat testére rákerültek volna ezek a mikronyomok? – kérdezte 
Wesly. 

– Ez feltételezhető – válaszoltam. – De aki kimetszette a bőrt, az 
le is öblíthette. Valószínűleg véres volt. 

– Történhetett mindez egy kocsiban? – folytatta a kérdezést 
Wesley. – Például egy csomagtartóban. 

– Elképzelhető – bólintott Kilby. 
Tudtam, hogy milyen irányba haladnak Wesley gondolatai. Gault 

a tizenhárom éves Eddie Heatht egy rozoga, csukott kisteherben ölte 
meg, melyben hemzsegtek a nyomok. Egy szó mint száz: Temple 
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Gault, egy gazdag georgiai hikoriültetvényes elmebeteg fia nagy 
örömét lelte abban, hogy értelmetlennek tetsző nyomokat hagyjon 
maga után. 

– Ami a narancssárga szigetelőszalagot illeti – tért végre rá erre a 
vonalra Cartwright –, jól tudom, hogy a tekercs még nem került elő? 

– Semmi ilyesmit nem találtunk – felelte Wesley. 
Cartwright odaszólt a jegyzeteit nézegető Richardsnak. – Akkor 

folytassuk ezzel. Véleményem szerint ez a legerősebb kapaszkodónk 
ebben az egész ügyben. 

Richards lelkesen belekezdett. Ahogy minden törvényszéki 
szakértő, akit ismertem, ő is imádta a szakterületét. Az FBI mintatára 
több mint százféle szigetelőszalagot őriz abból a célból, hogy ha egy 
bűnténynél ilyet használnak, azonosítani tudják. Az ilyesmi annyira 
megszokottá vált, hogy ha egy üzletben meglátok egy tekercset, 
rögtön a velük kapcsolatos borzalmak rémlenek föl bennem. 

Szedegettem már össze olyan emberek testrészeit, akiket 
szigetelőszalaggal összeerősített pokolgéppel robbantottak fel. 
Távolítottam már el szadista gyilkosok áldozatainak sebeiből, és 
olyan vízbe lökött holttestekről, amelyekhez ezzel kötözték hozzá a 
nehezékként szolgáló betontömböt. Meg nem tudtam volna mondani, 
hányszor hámoztam le olyan emberek szájáról, akiknek, míg be nem 
gurították őket a boncterembe, nem hagyták, hogy sikoltsanak. Mert 
a halott csak ott beszélhetett szabadon. Csak ott foglalkozott valaki 
azokkal a rémségekkel, amelyeken keresztül kellett mennie. 

– Még sose láttam ilyen szalagot – mondta Richards a sűrű 
szövése alapján azonban nyugodtan ki merem jelenteni, hogy az 
illető ezt a szalagot nem boltból szerezte be. 

– És ebben miért ilyen biztos? – kérdezte Wesley. 
– Mert ez ipari minőség. Hatvankettes szál és ötvenhatos vetülék, 

szemben a szokásos húszas-tízes kereskedelmi minőséggel, amilyet 
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két dollárért bármelyik Walmartban vagy Safewayben kapni. Az 
ipari minőség tekercsenként tíz dollárba is kerülhet. 

– Tudja, hol gyártják? – kérdeztem. 
– A Shuford Millsben, Hickoryban. Ez az ország egyik 

legnagyobb szigetelőszalag-gyára. A legismertebb termékük a 
Shurtape. 

– Hickory alig száz kilométerre van Black Mountaintól – 
mondtam. 

– Beszélt már a gyár valamelyik emberével? – kérdezte Wesley 
Richardsot. 

– Igen. Elmondtam nekik az ismérveket, még keresgélnek. Annyit 
viszont már tudunk, hogy a narancsszínű szalag egyedi termék volt, a 
nyolcvanas évek felé gyártotta a Shuford Mills egy speciális vevő 
részére. 

– Mi az a speciális vevő? – kérdeztem. 
– Olyan valaki, aki különleges minőségű szalagot rendel, és abból 

minimum ötszáz ládányit. Úgyhogy százával lehetnek forgalomban 
szalagok, amelyekkel sosem fogunk találkozni, hacsak véletlenül 
nem, mint ezzel a narancsszínűvel. 

– Tud nekem egy példát mondani arra, hogy miféle ember 
rendelhet egyedi minőségű szigetelőszalagot? – firtattam tovább. 

– Azt tudom, hogy néhány túrakocsi-versenyző használ ilyet – 
felelte Richards. – Richard Petty például kék-vöröset rendelt a 
szerelőgárdájának, Daryl Waltrip sárgát. A Shuford Millsnek néhány 
éve volt egy megrendelője, aki unta már, hogy a munkásai állandóan 
megfújják a drága szigetelőszalagot, ezért csináltatott egy 
bíborszínűt. Ha valaki ezek után otthon ezzel tekert be valamilyen 
csövet vagy ezzel foltozta be a gyerek lubickolóját, egyértelmű volt, 
hogy lopta. 

– Lehet, hogy a narancsszínű szalaggal is az volt a cél, hogy ne 
lopkodják a munkások? – kérdeztem. 
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– Lehet – mondta Richards. – Egyébként lángmentesített volt. 
– Ez szokatlan? – kérdezte Wesley. 
– Nagyon is – válaszolt Richards. – Nekem a lángmentesített 

szigetelőszalagokról a repülőgépek és a tengeralattjárók jutnak az 
eszembe, de azoknak semmi szükségük narancsszínű szalagra. 
Legalábbis nem hiszem. 

– És másnak minek? – kérdeztem. 
– Ez volt a tízmillió dolláros kérdés – felelte Cartwright. – Nekem 

a narancssárgáról a vadászat meg a forgalomterelő kúpok jutnak 
eszembe. 

– Térjünk vissza ahhoz az emberhez, aki szigetelőszalaggal 
összekötözte Denesa Steinert és a lányát – javasolta Wesley. – Mit 
tudnak még mondani ezzel kapcsolatban? 

– Találtunk nyomokat egyik-másik szalagvégen, úgy néz ki, 
valamilyen politúr – mondta Richards. – Továbbá az a sorrend, 
ahogyan a szalagdarabokat letépdesték a tekercsből, nem vág egybe 
azzal a sorrenddel, ahogyan az anya csuklóját és bokáját 
összekötötték. Ez azt jelenti, hogy az illető előre letépett annyi 
szalagdarabot, amennyit szükségesnek ítélt, valószínűleg valamilyen 
bútor szélére tapasztotta a végüket. Amikor elkezdte megkötözni az 
asszonyt, a szalagok már ott voltak a keze ügyében. 

– Csak épp nem sorrendben szedegette – mondta Wesley. 
– Így van – mondta Richards. – Megszámoztam őket abban a 

sorrendben, ahogyan a megkötözéshez használták őket. Megnézik? 
Mondtuk, hogy meg. 
A délutánt az anyagelemző egységnél töltöttük Wesleyvel, 

gázkromatográfok, tömegspektrométerek, pásztázó kaloriméterek és 
egyéb félelmetes, anyagmeghatározásra és olvadáspontok 
megállapítására szolgáló műszerek között. Megálltam egy 
hordozható robbanóanyag-érzékelő mellett, Richards pedig folytatta 
a furcsa ragtapaszról szóló beszámolóját. 
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Elmagyarázta, hogy amikor forró levegő fúvásával szétszedte a 
Black Mountain-i rendőrségtől kapott szalagokat, tizenhét darabot 
számlált meg, amelyek hossza húsz centimétertől negyvennyolc 
centiméterig terjedt. Vastag, átlátszó műanyag lapokra ragasztva, 
kétféle módon is megszámozta a darabokat: az egyikkel azt jelölte, 
milyen sorrendben tépték le őket a tekercsről, a másikkal azt, hogy 
milyen sorrendben használták őket a sértetteken. 

– Az anyán teljesen összevissza sorrendben használta – mondta 
Richards. – Ennek a darabnak kellett volna az elsőnek lennie, ezzel 
szemben ez volt az utolsó. Ezt a darabot itt másodikként szakította le, 
és ezt ragasztotta fel ötödikként. A kislány megkötözésénél viszont 
sorban haladt. Hét darabot használt, ugyanolyan sorrendben tekerte 
őket a gyerek csuklója köré, mint ahogy letépte őket. 

– A gyereket könnyebb lehetett kézben tartani – jegyezte meg 
Wesley. 

– Ez valószínű – mondtam, aztán megkérdeztem Richardsot: – A 
gyerek testéről eltávolított szalagdarabokon is talált 
politúrnyomokat? 

– Nem. 
– Ez érdekes – mondtam; zavart ez az apróság. 
– A szalagdarabokon talált szennyezett csíkokat vettük utoljára. 

Szénhidrogén-származéknak bizonyultak, ami esetünkben a zsír 
elegáns megnevezése. Úgyhogy ezzel nem mentünk sokra, mert a 
zsír az sajnos csak zsír. A szalagon talált zsír esetleg valamilyen 
autótól származhatott. Akár egy arizonai kamiontól is. 
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Fél négykorWesleyvel beültünk a Red Sage-be. Poharazgatáshoz 
ugyan még elég korán volt, de egyikünk sem érezte valami jól magát. 

Most, hogy megint kettesben maradtunk, nehezen tudtam a 
szemébe nézni. Szerettem volna megbeszélni vele a kettőnk között 
történteket. Nem akartam elhinni, hogy ez csak nekem számít. 

– Van helyben főzött csapolt sörük – mondta Wesley, miközben 
én az étlapot tanulmányoztam. – Ha szereted a sört, ez nagyon jó. 

– Csak nyári kánikula idején szeretem egy kétórás edzés után, 
mikor majd’ meghalok a szomjúságtól, és egy vagyont adnék egy 
pizzáért – mondtam. Kicsit rosszulesett, hogy Wesley a jelek szerint 
ezt nem tudta rólam. – Tulajdonképpen nem szeretem a sört, sose 
szerettem. Kizárólag akkor iszom, ha végképp nincs más, és még 
akkor sem esik jól. 

– Ezért még nem érdemes felhúznod magad. 
– Nem húztam fel magam. 
– Pedig olyan a hangod. És nem nézel a szemembe. 
– Semmi bajom. 
– Kay, nekem az a mesterségem, hogy tanulmányozom az 

embereket. Téged bánt valami. 
– Te elmebetegeket tanulmányozol – mondtam –, és nem vezető 

igazságügyi orvos szakértőként dolgozó nőket, akik miután 
végigdolgoztak egy hosszú napot, és ezalatt végig meggyilkolt 
gyerekekre gondoltak, szeretnének lazítani egy kicsit. 
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– Nem könnyű bejutni ebbe az étterembe. 
– Már látom, hogy miért. Köszönöm, hogy ennyit fáradtál érte. 
– Be kellett dobnom a befolyásomat. 
– Efelől biztos vagyok. 
– Akkor bort is iszunk az ebédhez. Nocsak, van Opus One. Talán 

az majd földerít. 
– Túlságosan drága, és olyan, mint a bordeaux-i. Kortyolgatáshoz 

egy kicsit nehéz, egyébként pedig nem is tudtam, hogy itt ebédelünk. 
Két óra múlva indul a gépem. Azt hiszem, nekem elég lesz egy pohár 
Cabernet. 

– Amit óhajtasz. 
E percben nem tudtam, mit óhajtok s mit akarok. 
– Holnap visszamegyek Asheville-be – folytatta Wesley. – Ha itt 

maradnál ma éjszakára, mehetnénk együtt. 
– Miért mégy vissza? 
– A Black Mountain-i rendőrség segítségért fordult hozzánk. Még 

mielőtt Ferguson meghalt, és Mote infarktust kapott. Megígértem 
nekik, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, ha újabb embereket 
is be kell vonni a munkába, azt is megteszem. 

Wesleynek szokása volt, hogy mindig megkérdezte a pincér nevét, 
s attól kezdve a nevén szólította. A mi pincérünket Stannek hívták; 
volt is Stan így meg Stan úgy, mialatt megbeszélték a borokat és a 
specialitásokat. Ez az egyetlen rigolyája volt csak, az egyetlen 
modorossága. Ez alkalommal halálosan idegesített. 

– Nézd, Benton, ettől a pincér még nem érzi a barátodnak magát. 
Sőt én kissé atyáskodónak tartom az ilyesmit. Rádiósok szoktak így 
viselkedni. 

– Hogyan? 
– Hogy a nevén szólítod. Mármint hogy állandóan. 
Nézett rám. 
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– Nem akarlak kritizálni – folytattam még tovább rontva a 
helyzetet. – Csak mint barátod mondom, mert más nem mondaná 
meg neked, pedig tudnod kell róla. Szerintem egy barátnak 
őszintének kell lennie. Legalábbis egy őszinte barátnak. 

– Most teljesen befejezted? – kérdezte. 
– Teljesen – válaszoltam kényszeredett mosollyal. 
– Akkor most elmondod, hogy valójában mi az, ami zavar, vagy 

vitézül kockáztassak meg egy feltevést? 
– A világon semmi sem zavar – feleltem, és elsírtam magam. 
– Az ég szerelmére, Kay! – Odanyújtotta az asztalkendőjét. 
– Nekem is van. – Megtörültem a szemem. 
– Az éjszaka, ugye? 
– Talán nem ártana, ha közölnéd, hogy melyik éjszaka. Lehet, 

hogy neked rendszeresen vannak ilyen éjszakáid. 
Wesley próbálta visszanyelni a nevetését, de nem bírta. Percekig 

egyikünk sem tudott megszólalni, mivel ő nevetett, és meg nem is 
tudtam, hogy nevessek-e vagy sírjak. 

Stan, a pincér meghozta az italt. Több kortyot is ittam, mielőtt 
megszólaltam. 

– Jól van – mondtam végül –, ne haragudj. Fáradt vagyok. 
Kicsinál ez az ügy. Marinóval nem jövünk ki, Lucynak meg zűrjei 
vannak. 

– Ettől bárki könnyekre fakadna – felelte Wesley. Láttam rajta, 
zavarja, hogy nem soroltam a bajaim közé. Perverz módon örültem 
neki. 

– És igenis zavar az, ami Észak-Carolinában történt – fejeztem be 
a felsorolást. 

– Megbántad? 
– Mit számít, ha igent vagy nemet mondok? 
– Örülnék, ha nemmel felelnél. 
– Azt nem mondhatom – válaszoltam. 
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– Hát akkor bánd. 
– A mindenségit, Benton, hagyd már abba. 
– Nem hagyom – mondta. – Én is ott voltam. 
– Tessék? – Nem értettem. 
– A történtek éjszakáján. Emlékszel? Pontosabban inkább 

hajnalban. Amit kettesben csináltunk. Én is ott voltam. Nem te vagy 
az egyetlen, aki napok óta ezen tépelődik. Miért nem kérdezed meg 
te éntőlem, hogy megbántam-e? 

– Nem kérdezem – feleltem. – Te vagy a házas. 
– Ha házasságtörést követtem el, akkor te is. Kettőn áll a vásár. 
– Egy óra múlva indul a gépem. Mennem kell. 
– Erre akkor kellett volna gondolnod, mielőtt belevágtál ebbe a 

beszélgetésbe. Egy ilyet nem lehet csak úgy félbehagyni. 
– Dehogynem. 
– Kay... – mondta halkan, a szemembe nézve. Átnyúlt az asztal 

fölött, és megfogta a kezem. 
 
Kivettem egy szobát aznap éjszakára a Willardban. Wesleyvel még 
nagyon sokáig beszélgettünk, s kellőképp kibogoztuk a helyzetet 
ahhoz, hogy ismét bűnbe essünk. Mikor másnap reggel a szálloda 
halljában kiléptünk a liftből, nagyon visszafogottan és udvariasan 
társalogtunk egymással, mintha csak akkor ismerkedtünk volna meg, 
de sok közös témánk volna. Együtt taxiztunk ki a National reptérre, s 
együtt repültünk Charlotte-ba, ahonnan egy óráig beszéltem 
telefonon Lucyval. – Igen – mondtam. – Keresek neked valakit, már 
beszéltem is az illetővel – mondtam az USAir Club telefonjába. 

– Nekem most kell tennem valamit – ismételte. 
– Kérlek, légy türelemmel. 
– Nem leszek. Tudom, hogy ki csinálja ezt velem, és megpróbálok 

tenni ellene valamit. 
– Ki az? – kérdeztem riadtan. 
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– Ha eljön az ideje, kiderül. 
– Lucy! Ki és mit csinált veled? Kérlek, áruld el, kiről beszélsz. 
– Most nem tehetem. Előbb meg kell csinálnom valamit. Mikor 

jössz haza? 
– Nem tudom. Amint egy kicsit tisztábban látok, felhívlak 

Asheville-ből. 
– Akkor járhatok addig a kocsiddal? 
– Persze. 
– Szóval egy-két napig biztosan nincs rá szükséged? 
– Nem hinném. De miben töröd a fejed? – Egyre idegesebb 

lettem. 
– Lehet, hogy föl kell mennem Quanticóba, és ha igen, akkor ott 

töltöm az éjszakát. Ezért kérdeztem, hogy nem bánod-e. 
– Nem, nem bánom – mondtam. – Nekem csak az számít, hogy 

vigyázz magadra. 
Felszálltunk Wesleyvel egy motoros gépre, amely akkora zajjal 

repült, hogy nem tudtunk tőle beszélgetni. Így aztán ő aludt, és meg 
csak ültem szótlanul, lehunyt szemmel; a napfény betöltötte az 
ablakot, vörösre festette szemhéjam belsejét. Szabadjára engedtem a 
gondolataimat, sok, már-már elfelejtett kép került elő emlékezetem 
poros zugaiból. Láttam apámat s a bal kezén viselt fehérarany 
gyűrűjét; azon az ujján hordta, amelyiken a jegygyűrűt kellett volna, 
de azt elvesztette a tengerparton, másikra meg nem futotta. 

Apám nem járt egyetemre. A középiskolás gyűrűjében egy vörös 
kő fénylett, mindig arra gondoltam, bárcsak rubin volna, mert 
nagyon szegények voltunk. Úgy gondoltam, eladhatnánk, és az 
árából jobban élhetnénk. Nagyot csalódtam, mikor apám egyszer 
közölte, hogy annyit sem ér, amennyibe a benzin kerülne Dél-
Miamiig. Abból, ahogy mondta, azt éreztem ki, hogy valójában a 
jegygyűrűjét sem vesztette el. 
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Eladta, mikor már nem volt más kiút, de anyám belepusztult 
volna, ha ezt megtudja. Hosszú évek óta nem jutott már eszembe 
mindez, de úgy gondoltam, anyámnak biztos megvan valahol apám 
gyűrűje – hacsak el nem temette vele. Lehetséges. Nem emlékeztem, 
mivel csak tizenkét éves voltam, mikor apám meghalt. 

Ahogy ide-oda sodródtam a helyek és az események között, mint 
egy némafilmben, úgy jelentek meg előttem hívatlanul emberek. 
Nagyon furcsa volt. Nem tudtam például, hogy miért jut eszembe 
Martha nővér, aki harmadikban tanított: egyszer csak ott írt előttem 
krétával a táblára. Vagy egy Jennifer nevű lány: jött ki egy ajtón, a 
templomudvaron meg úgy pattogtak a jégeső szemcséi, mint 
milliónyi kis fehér üveggolyó. 

Sorra bukkantak fel s tűntek el múltam figurái. Csaknem 
elaludtam, de a szomorúság visszazökkentett a jelenbe, s Wesley 
karjára terelődött a figyelmem: finoman összeért az enyémmel. 
Mikor odanéztem, éreztem a napon átmelegedett zakója szövetének 
illatát; elegáns kezek hosszú ujjai jelentek meg lelki szemeim előtt, 
zongorákat, töltőtollakat, kandalló előtt forgatott konyakospoharakat 
juttattak eszembe. 

Azt hiszem, pontosan ez volt az a pillanat, mikor rájöttem, hogy 
szerelmes vagyok Benton Wesleybe. Mivel minden férfit 
elvesztettem, akit előtte szerettem, csak akkor nyitottam ki a 
szemem, amikor a légiutas-kísérő szólt, hogy állítsuk ülő helyzetbe 
az üléseket, mert hamarosan leszállunk. 

– Vár minket valaki? – kérdeztem Wesleytől, mintha a levegőben 
töltött egy óra alatt mindvégig ezen gondolkoztam volna. 

Egy hosszú pillanatig rám nézett. Olyan volt a szeme színe, mint a 
palackozott világos söré, mikor egy bizonyos szögben vetül rá a 
fény, aztán az elgondolkodás árnyai ismét arannyal pettyezett 
barnává sötétítették, s mikor már ő sem bírta elviselni a gondolatait, 
egyszerűen elfordította a tekintetét. 
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– Akkor most visszamegyünk a Travel-Eze-be? – kérdeztem. 
Wesley fölvette a táskáját és kikapcsolta az övét, bár még nem 
szóltak, hogy lehet. A stewardess úgy tett, mintha ezt nem venné 
észre, mert Wesley most is leadta szokásos jelzéseit, amelyek a 
legtöbb embert némi félelemmel töltötték el. 

– Elég sokáig beszélgettél Lucyval Charlotte-ban – mondta. 
– Igen. – Egy petyhüdt szélzsák mellett gurultunk el. 
– És? – Ahogy a nap felé fordult, szemébe ismét visszatért a fény. 
– És úgy érzi, tudja, ki áll a mögött, ami történt vele. 
– Mit jelent az, hogy ki áll a mögött? – ráncolta a homlokát. 
– Azt hiszem, a jelentés egyértelmű – feleltem. – Ha nem az, 

akkor csak azért nem az, mert feltételezed, hogy Lucy bűnös. 
– Hajnali háromkor a scanner az ő hüvelykujjlenyomatát olvasta 

le, Kay. 
– Ez egyértelmű. 
– És az is egyértelmű, hogy a hüvelykujj lenyomatát a scanner 

csak úgy tudja leolvasni, ha az a hüvelykujj a számítógép által 
rögzített időpontban fizikailag jelen van, s vele együtt a tulajdonosa 
is. 

– Tisztában vagyok a látszattal – mondtam. 
Wesley föltette a napszemüvegét. Felálltunk s elindultunk kifelé 

az ülések között. 
 
Átköltözhettünk volna a Travel-Eze-ből egy jobb asheville-i 
szállodába is, mire azonban találkoztunk Marinoval a nem egészen 
egyértelmű okok miatt híres Coach House-ban, ez már egyikünk 
számára sem tűnt fontosnak. 

Már akkor elfogott valamilyen furcsa érzés, mikor a Black 
Mountain-i rendőr, aki kijött értünk a reptérre, kitett minket az 
étterem parkolójában, és lassan elhajtott. Marino szupermodern 



184 

Chevroletje a bejárat közelében állt, ő maga egy sarokasztalnál ült 
egyedül odabent, a pénztárral szemben. 

Nem állt fel jöttünkre, csak közömbös tekintettel tudomást vett 
róla, s kavargatta tovább jeges teáját magas poharában. Az a 
nyugtalanító érzésem támadt, hogy az a Marino, akivel évek óta 
dolgozom, a potentátokat és a protokollt szívből gyűlölő, jóindulatú, 
vagány Marino audiencián fogad minket. Wesley hűvös nyugalma 
azt sugallta: ő is érzi, hogy valami nagyon nem stimmel. Marinon 
először is egy szemmel láthatóan új, kék öltöny volt. 

– Pete – mondta Wesley, kihúzva egy széket. 
– Jó napot – mondtam, s leültem egy másikra. 
– Jó a sült csirkéjük – mondta Marino. Nem nézett egyikünkre 

sem. – Meg a séf salátája, már ha nem akarnak nehezet enni – tette 
hozzá, nyilvánvalóan nekem címezve. 

A pincérnő vizet töltött, elénk tette az étlapot, s mielőtt még egy 
szót is szólhattunk volna, eldarálta a specialitásokat. Mire apatikus 
rendelésünket fölvéve távozott, az asztalnál már szinte elviselhetetlen 
volt a feszültség. 

– Sok információt hoztunk a laborból, és azt hiszem, te is 
érdekesnek fogod találni őket – kezdte Wesley. – De talán jobb 
volna, ha te kezdenéd. 

Marino, akit ennél boldogtalanabbnak még sose láttam, megfogta 
a poharát, de aztán nem ivott belőle, visszatette. Végigtapogatta a 
zsebeit a cigarettáját keresve. Míg rá nem gyújtott, nem szólalt meg. 
Nyugtalanított, hogy nem hajlandó ránk nézni. Olyan idegenül 
viselkedett, mintha még sose találkoztunk volna. Korábban 
tapasztaltam ezt a jelenséget egyik-másik munkatársamnál, s tudtam, 
mit jelent: Marino bajban van. Lehúzta lelke ablakának redőnyeit, 
nem akarja, hogy belelássunk. 

– A lényeg jelen pillanatban a pedellus – kezdte, miután kifújta a 
füstöt, s ideges mozdulattal lepöccintette a hamut. – Emily Steiner 
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iskolájáé. Khm. Az illető neve Creed Lindsey, fehér férfi, 
harmincnégy éves, két éve az elemi iskola pedellusa. Korábban a 
Black Mountain-i közkönyvtárban volt portás, előtte meg szintén 
pedellus egy weaverville-i elemiben. Talán érdemes megemlíteni, 
hogy mialatt ott volt, elütöttek és cserbenhagytak egy tízéves fiút. 
Felmerült a gyanú, hogy Lindseynek köze volt hozzá... 

– Álljunk meg egy pillanatra – szólt közbe Wesley. 
– Hogy érti azt, hogy köze volt hozzá? – kérdeztem. 
– Várjunk – mondta Wesley. – Várjunk. Várjunk. Te beszéltél már 

ezzel a Creed Lindseyvel? – Marinóra nézett, aki csak egy pillanatra 
emelte rá a szemét. 

– Épp ezt szeretném mondani. A főszer eltűnt. Abban a 
pillanatban lelécelt, amint megszagolta, hogy beszélni akarunk vele. 
Fogalmam sincs, ki pofázta el neki, de valaki biztosan. Az iskolában 
nem mutatkozott, és a vackán sincs. 

Megint rágyújtott. Amikor a pincérnő hirtelen megjelent mellette 
az újabb pohár jeges teával, úgy intett neki a fejével, mint aki már 
sokszor járt itt, és mindig jó borravalót adott. 

– Meséljen nekem erről a cserbenhagyásról – mondtam. 
– Novemberben volt négy éve – kezdte Marino. – Egy tízéves, 

bicikliző srácot egy kanyarból kijőve és a felezővonalat átlépve 
elcsapott valami barom. Mire a mentő odaért, a gyerek már nem élt. 
A rendőrök csak annyit tudtak kideríteni, hogy a baleset ideje táján 
láttak a környéken egy száguldozó fehér furgont. És a gyerek 
farmerén is fehér festék volt. Creed Lindsey nem sokkal azelőtt 
szerzett egy furgont, egy fehér Fordot. Tudták, hogy azon az úton 
szokott közlekedni, amelyiken a baleset történt, fizetésnap volt, és az 
is kitudódott, hogy járt az italüzletben, véletlenül pont akkor, mikor a 
gyereket elütötték. 

Miközben beszélt, egy pillanatra sem állapodott meg a tekintete. 
Láttam Wesleyn, hogy hozzám hasonlóan egyre idegesebb. 
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– A lényeg, hogy amikor a rendőrök ki akarták hallgatni – 
folytatta Marino –, huss, eltűnt. Csak öt hosszú hét elteltével jelent 
meg ismét. Azt mondta, egy beteg rokonát látogatta meg, vagy 
valami ilyen sódert lökött. Akkorra a furgonja már tiszta bilikék volt. 
Mindenki tudja, hogy ő volt az, de nincs rá bizonyíték. 

– Jó. – Wesley hangja megálljt parancsolt Marinó-nak. – Mindez 
nagyon érdekes, lehet, hogy az illetőnek volt egy cserbenhagyásos 
gázolása. De hova akarsz ezzel kilyukadni? 

– Azt hittem, ez teljesen nyilvánvaló. 
– Nem az. Segíts egy kicsit, Pete. 
– Lindsey kedveli a gyerekeket, ez tény. Mindig gyerekek 

közelében vállal munkát. 
– Én inkább azt hiszem, azért, mert a söprögetésen kívül 

semmihez sem ért. 
– Ugyan. Azt egy zöldségboltban is tehetné, egy öregek 

otthonában vagy akárhol. Ahol eddig dolgozott, ott mindig 
nyüzsögtek a gyerekek. 

– Rendben van, akkor induljunk ki ebből. Tehát olyan helyeken 
söpröget, ahol gyerekek is vannak. 

– És? – Wesley figyelmesen nézett Marinóra, akinek szemmel 
láthatóan volt valamilyen elgondolása, amitől nem hagyta 
eltántorítani magát. 

– És négy éve megöli az első gyereket. Hétszentség, hogy nem 
akarattal. A lényeg, hogy elüti, hogy hazudik, hogy majd’ belegebed 
a bűntudatba, totál megkavarja ez a rettenetes titok, amit hordoz. így 
szoktak kezdődni a dolgok? 

– Milyen dolgok, Pete? – kérdezte Wesley. 
– Hogy bűntudat gyötri a gyerekek miatt. Ott ugrálnak előtte nap 

mint nap, szeretné megsimogatni őket, szeretné, ha megbocsátanának 
neki, szeretné, ha szeretnék, ha vissza lehetne csinálni meg ilyenek. 
Nem tudom. Szóval elragadják az érzelmei, és elkezdi nézegetni azt 
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a kislányt. Kedveskedik neki, bocsánatot remél tőle. Lehet, hogy 
akkor szúrja ki, mikor a gyerek hazafelé igyekszik a templomból. 
Lehet, hogy beszélgetni is szokott vele. Az sem gond, hogy 
megtudja, hol lakik, végül is ez egy kisváros. És már nem tud 
megállni. 

Marino ivott egy korty teát, megint rágyújtott, aztán folytatta. 
– Elviszi a gyereket, mert ha egy ideig ott van nála, meg tudja 

értetni vele, hogy ő soha, senkit sem akart bántani, hogy ő jó ember. 
Szeretne a barátja lenni. Szeretetre vágyik, mert ha megkapja tőle ezt 
a szeretetet, akkor azzal jóvá teszi azt a bizonyos rettenetes dolgot, 
amit művelt. De nem így alakult, a gyerek halálra rémült, és nem 
ment bele. A lényeg, hogy amikor a dolgok nem a fantáziája szerint 
alakulnak, a rém bepörög és megöli. Megöli ezt is. Ezzel már kettő. 

Wesley már szóra nyitotta a száját, de ekkor egy nagy barna tálcán 
megjött az étel. 

A pincérnő, egy idősebb, vastag és fáradt lábú nő nem kapkodta el 
a kiszolgálásunkat. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy 
elnyerje ennek a komoly, városi férfinak a tetszését, aki ezúttal egy 
új, tengerészkék öltönyben érkezett. 

Rengeteg „tessék parancsolni” kíséretében tálalt, és láthatólag 
nagyon örült neki, mikor megköszöntem a salátát, amit nem állt 
szándékomban megenni. Már az a kis étvágyam is elment, ami 
bejövetelünk előtt még megvolt. Biztos voltam benne, hogy 
valamiről híres ez a Coach House, csak az nem jutott eszembe, miről. 
Rá se tudtam nézni a hosszú, keskeny csíkokra vágott sonkára, 
pulykára és cheddar sajtra, és főképp a szeletelt kemény tojásra. 
Kavargott a gyomrom. 

– Lesz még valami? 
– Nem, köszönöm. 
– Ez nagyon jól néz ki, Dot. Hozna még egy kis vajat? 
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– Igen, egy pillanat és itt lesz. És önnek, asszonyom? Esetleg még 
egy kis salátaöntetet? 

– Jaj nem, köszönöm. Ez így tökéletes. 
– Hát akkor köszönöm. Maguk nagyon rendes emberek, örülünk, 

hogy itt vannak. Ugye tudják, hogy vasárnaponként a templom után 
szokott lenni egy kis összejövetel? 

– Nem felejtjük el... – mosolygott a pincérnőre Wesley. 
Én már tudtam, hogy legalább öt dollárt hagyok neki, csak 

bocsássa meg nekem, hogy nem nyúlok az ételhez. 
Wesley próbálta átgondolni, mit is mondjon Marinónak. Még 

sosem tapasztaltam kettejük között ilyesmit. 
– Azon töröm a fejem – szólalt meg végül jelentőségteljesen 

Wesley –, hogy ezek szerint teljesen félredobtad az elméletedet? 
– Milyen elméletemet? – Marino megpróbálta a csirkébe szúrni a 

villáját, majd mikor ez nem sikerült, a tabascóért nyúlt. 
– Temple Gaultot – válaszolta Wesley. – Úgy veszem észre, már 

nem őt keresed. 
– Én ilyet nem mondtam. 
– Mi van ezzel a cserbenhagyásos üggyel, Marino? – kérdeztem. 
Fölemelt kézzel intett a pincérnőnek. – Azt hiszem, kellene egy 

élesebb kés, Dot. A cserbenhagyás azért lényeges, mert az ürge így 
gyakorlatilag priuszos. A helyiek nagyon fújnak rá miatta, meg 
amiatt is, hogy úgy ajnározta Emily Steinert. Én csak mondom, hogy 
mi van. 

– És a Ferguson hűtőjében talált emberi bőrt mivel magyarázza? – 
kérdeztem. – A vércsoport egyébként azonos Emilyével. A DNS-
elemzés még nem készült el. 

– Az se fogja jobban megmagyarázni. 
Dot hozott egy fűrészes élű kést, Marino megköszönte, és 

nyiszálni kezdte a csirkét. Wesley csak piszkálta a főtt lepényhalat, 
sokáig csak a tányérját nézte, mialatt Marino beszélt. 
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– Nézzék – mondta Marino. – Annak alapján, amit most tudunk, 
akár Ferguson is hazavághatta a gyereket. De persze azt sem 
zárhatjuk ki, hogy Gault a városban van, én nem mondtam, hogy 
zárjuk ki. 

– Mit tudunk még Fergusonról? – kérdezte Wesley. – És arról 
tudsz, hogy a harisnyájáról levett ujjlenyomatról kiderült, hogy 
Denesa Steineré? 

– Ez azért van, mert a harisnyát tőle lopta, mikor betört a házba, 
és elmarta a gyereket. Emlékszel? Denesa azt mondta, hogy a 
szekrénybe zárva hallotta, hogy húzogatja a fiókokat, később arra 
gyanakodott, hogy a főszer elvitte valamilyen holmiját. 

– Emiatt meg a miatt a hűtőben tárolt bőr miatt szeretnék alaposan 
a körmére nézni annak a palinak – mondta Wesley. – Elképzelhető, 
hogy valamikor volt valamilyen kapcsolata Emilyvel? 

Közbeszóltam. – A hivatása miatt nyilván tudott a virginiai 
esetekről, Eddie Heathről. Elképzelhető, hogy Emily Steiner 
meggyilkolását valami másnak akarta beállítani. Vagy talán a 
virginiai esetből merítette az ötletet. 

– Ferguson bizarr fazon volt – mondta Marino, miközben 
lefűrészelt egy újabb húsdarabot. – Ennyit nyugodtan ki merek 
jelenteni, de úgy veszem észre, hogy errefelé ennél többet nemigen 
tud már senki. 

– Mióta szolgált Ferguson az SBI-nál? – kérdeztem. 
– Úgy tíz éve. Előtte a lovas rendőrségnél volt, azelőtt meg 

katona. 
– Elvált? – kérdezte Wesley. 
– Azt akarod mondani, hogy létezik ember, aki nem? 
Wesley hallgatott. 
– Kétszer vált el. Az egyik feleségétől Tennessee-ben, a másiktól 

Enkában. Négy gyereke van szanaszét a világban, mind felnőtt. 
– A családja mit mond róla? – kérdeztem. 
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– Ha esetleg nem tudnák, nem fél éve vagyok itt. – Marino megint 
a tabascóért nyúlt. – Egy nap alatt csak néhány emberrel tudok 
beszélni, és velük is csak akkor, ha első vagy második ott jártamkor 
megtalálom őket. Figyelembe véve, hogy maguk nem tartózkodtak 
itt, és az egész az én nyakamba szakadt, talán nem sértődnek meg, ha 
kijelentem: egy nap csak huszonnégy órából áll. 

– Ezt mi is tudjuk, Pete – mondta Wesley a legmeggyőzőbb 
hangján. – Épp ezért vagyunk itt. Nagyon is jól tudjuk, hogy 
rengeteg mindennek kell még utánanézni. Talán még annál is 
többnek, mint eredetileg gondoltam. Sehogy sem akar összeállni a 
kép. Úgy veszem észre, hogy ez az ügy legalább három különböző 
irányba halad egyszerre, és nem látok köztük különösebb 
összefüggést, legfeljebb annyit, hogy komolyan utánanézzek 
Fergusonnak. Vannak bizonyítékaink, amelyek felé mutatnak. A 
szövetdarabok a hűtőjében. Denesa Steiner harisnyája. 

– Jó itt a cseresznyeszörp. – Marino tekintetével a pincérnőt 
kereste. A konyhaajtónál állt, Marinót figyelte, legkisebb jelzését is 
leste. 

– Hányszor járt már itt? – kérdeztem Marinót. 
– Valahol csak kell ennem, nem igaz, Dót? – emelte fel kissé a 

hangját éber pincérnőnk megjelenésekor Marino. 
Wesley meg én kávét rendeltünk. 
– Jaj, drágám, nem ízlett a saláta? – A pincérnő őszintén aggódott. 
– De, nagyon jó – feleltem –, csak nem vagyok olyan éhes, mint 

gondoltam. 
– Csomagoljam be magának? 
– Köszönöm, de ne. 
Miután elvonult, Wesley elmondta Marinónak, mit sikerült 

megtudnunk a laborban. Beszélgettünk egy ideig a bodzabélről és a 
szigetelőszalagról, s mire Marino szörpje megérkezett, megitta és 
megint rágyújtott, gyakorlatilag kimerítettük a témát. Marinónak sem 
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volt több fogalma róla, mint nekünk, hogy mi a jelentősége a 
bodzabélnek meg az élénk narancsszín, lángmentesített 
szigetelőszalagnak. 

– A fene egye meg, ez azért így nagyon bizarr – mondta hogy ne 
legyen semmi, ami bármi máshoz passzolna. 

– A szalag annyira szokatlan – mondta Wesley, akinek figyelme 
már kezdett elkalandozni –, hogy valaki biztos látta már errefelé. 
Valahonnan a környékről származik. Ha pedig mégsem, bízom 
benne, hogy ki tudjuk nyomozni. – Hátralökte a székét. 

– Ezt majd én – mondtam, kézbe véve a számlát. 
– Itt nem fogadják el az American Expresst – mondta Marino. 
– Most tíz perc múlva kettő. – Wesley felállt. – Találkozzunk 

hatkor a szállodában, és dolgozzunk ki valami tervet. 
– Nem szívesen emlékeztetlek rá – mondtam –, de ez nem 

szálloda, hanem egy motel, és pillanatnyilag nincs kocsink. 
– Elfuvarozom magukat a Travel-Eze-be – mondta Marino. – 

Szerintem már ott várja magukat a kocsijuk. És ha úgy gondolod, 
Benton, hogy szükséged van rá, neked is szerezhetünk egyet. – Úgy 
mondta, mintha ő lenne Black Mountain új rendőrfőnöke vagy netán 
a polgármestere. 

– Egyelőre nem tudom, mire lesz szükségem – válaszolta Wesley. 
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Mote hadnagyot átköltöztették egy különszobába, ebéd után 
meglátogattam. Az állapota már stabilizálódott, de még szemmel 
tartották. Mivel nem nagyon ismertem a várost, a kórház 
ajándékboltjához folyamodtam, ahol a hűtő üvegajtaja mögött csak 
szegényes virágcsokor-választék árválkodott. 

– Mote hadnagy! – Tétován megálltam az ajtóban. 
Félig ülő helyzetbe polcolva bóbiskolt, hangosan szólt a tévé. 
– Halló! – mondtam kissé hangosabban. 
Kinyitotta a szemét. Egy pillanatig fogalma sem volt, ki lehetek, 

aztán úgy mosolyodott el, mintha napok óta rólam álmodott volna. 
– Hála a mennyeknek! Scarpetta doktornő! El nem hittem volna, 

hogy még itt van valahol. 
– Bocsásson meg a virágok miatt, sajnos odalent nem túl nagy a 

választék. – Egy vaskos zöld vázába tettem a krizantémokból és 
százszorszépekből összeállított szánalmas csokrot. – Itt jó lesz? 

Az asztalra állítottam a vázát. Sajnálattal tapasztaltam, hogy a már 
ott lévő egyetlen csokor még az enyémnél is siralmasabb. 

– Van itt egy szék, ha leül egy percre. 
– Hogy érzi magát? – kérdeztem. 
Sápadt és beesett volt az arca, elgyötört tekintettel nézett ki az 

ablakon. Szép őszi nap volt. 
– Próbálok úszni az árral, ahogy mondani szokás – felelte. – Itt 

nemigen lehet tudni, mi lesz holnap, de én már a pecázásra meg a 
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famunkákra gondolok. Az a hobbim. Tudja, már évek óta szeretnék 
valahol egy kis faházat építeni. És szeretek hársfából sétapálcákat 
faragni. 

– Mondja, Mote hadnagy... – kezdtem tétován, mert nem akartam 
megbántani. – Meglátogatta már valaki a testülettől? 

– Persze – felelte. Még mindig kibámult a meghökkentően kék 
égre. – Két kolléga beugrott. Vagyis meglátogatott. 

– Mi a véleménye a Steiner-ügy kivizsgálásáról? 
– Nem túl jó. 
– Miért? 
– Hát először is azért, mert én nem vagyok ott. Másodszor azért, 

mert úgy látom, hogy mindenki csak a maga feje után megy. 
– Maga kezdettől fogva részt vett a nyomozásban – mondtam. – 

Biztos nagyon jól ismerte Max Fergusont. 
– Azt hiszem, nem annyira, mint gondoltam. 
– Tudja, hogy gyanúsított? 
– Tudok róla. Mindenről. 
Az ablakon betűző napfényben olyan áttetszőnek hatott a szeme, 

mint a víz. Hunyorgott, és felitatta a könnyeit, amelyeket az érzelmek 
vagy az erős fények csaltak elő. 

Megint megszólalt. – Azt is tudom, hogy erősen szimatolnak 
Creed Lindsey körül. Hogy is mondjam... Egyikük esetében sem túl 
szép dolog. 

– Milyen értelemben? – kérdeztem. 
– Hát merthogy Max nincs itt, hogy védekezni tudjon, doktornő. 
– Hát ő nincs – hagytam rá. 
– Creed meg, ha itt volna is, akkor sem tudná, hogyan 

védekezzen. 
– És hol van? 
– Úgy hallottam, elmenekült valahová. Már nem az első ilyen 

esete. Ugyanezt csinálta akkor is, mikor elgázolták azt a gyereket. 
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Mindenki meg volt győződve róla, hogy ő csinálta. A lényeg, hogy 
eltűnt, aztán megkerült, mint a rossz pénz. Időnként kapja magát, 
beveszi magát a Színesek Városába, így mondták valamikor, és 
valami lebujban leissza magát. 

– Hol lakik? 
– Fenn a Rainbow Mountainon, ez a Montreat Road környékén 

van. 
– Sajnos nem vagyok ismerős errefelé. 
– Kimegy a montreati kapun, és elindul azon az úton, amelyik 

jobbra, a hegynek megy. Valamikor csak a hegyiek laktak arrafelé, 
sötét népség. Az utóbbi húsz évben sokan elköltöztek vagy 
meghaltak, és ilyen Creed-félék költöztek a helyükre. 

Elhallgatott egy percre; tűnődővé, elgondolkodóvá vált a tekintete. 
– Lentről, az utcáról idelátszik a háza. Egy lestrapált mosógép áll a 
tornácán, a szemetét meg kihordja hátra, a fák közé. – Sóhajtott. – Az 
az igazság, hogy Creed nem az a nyílt eszű fajta. 

– Ezen mit kell érteni? 
– Azt, hogy amit nem ért, attól fél. És az olyasmit, ami most 

errefelé folyik, nem érti. 
– Értsem ezt úgy, hogy maga szerint nem volt köze Emily Steiner 

meggyilkolásához? 
Mote lehunyta a szemét. Az ágya fölött lévő monitor hatvanhatos 

pulzust jelzett. Nagyon fáradtnak látszott. – Értse úgy. Egy percig se 
hittem. De szerintem van annak valami oka, hogy menekül, és ez 
nem megy ki a fejemből. 

– Azt mondja, fél. Oknak az is elég. 
– Nekem valami azt súgja, hogy másról van szó. De nem érdemes 

itt rágnom magam miatta, úgysem tehetek semmit. Legföljebb úgy, 
hogy a delikvensek szépen fölsorakoznak itt az ajtóm előtt, én meg 
sorban kikérdezem őket. Erre azonban nem sok esély van. 
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Eredetileg nem akartam Marino felől kérdezni, de most úgy 
éreztem, muszáj. – Na és Marino kapitánytól hallott valamit? 

Mote a szemembe nézett. – Tegnap itt járt két deci Wild 
Turkeyvel. Ott van a szekrényben. 

Egy percig mindketten szótlanul ültünk. 
– Tudom, hogy nem szabad innom – mondta Mote. 
– Szeretnék beszélni az orvosaival, Mote hadnagy. Meg kell 

szoknia ezt az állapotot, és ez azt jelenti, hogy semmi olyasmit nem 
szabad tennie, ami veszélyt jelent a maga számára. 

– Tudom, hogy le kell szoknom a dohányzásról. 
– Le lehet szokni. Én se hittem, hogy képes vagyok rá. 
– Hiányzik még? 
– Az nem hiányzik, ahogy éreztem tőle magam. 
– Én se szeretek semmilyen olyan érzést, ami a rossz szokásokkal 

jár, de ennek a dologhoz semmi köze. 
Elmosolyodtam. – Igen, hiányzik. De egyre kevésbé. 
– Mondtam Pete-nek, nem szeretném látni, hogy ő is itt végzi, 

ahogy én. De kemény a feje, mint a kő. 
Eszembe jutott, hogyan hevert ott a padlón, s hogyan igyekeztem 

megmenteni az életét. Úgy véltem, csak idő kérdése, hogy Marino is 
átessen egy hasonló élményen. Belegondoltam: marhasült, új ruha, új 
kocsi, és furcsa viselkedés... Mindez így együtt olyan látszatot 
keltett, mintha eltökélte volna, hogy engem nem ismer többé, s ezt 
úgy akarja megvalósítani, hogy olyan valakivé változik, akinek 
képében nem ismerem föl. 

– Azt biztos, hogy Marino kapitány sokat dolgozik az ügyön, és 
ez nagyon is igénybe veszi – nyögtem ki. 

– Mrs. Steiner másra se tud gondolni, nem mintha a szemére 
vetném. A helyébe én is bedobnám mindenemet. 

– És Mrs. Steiner mit dob be? – kérdeztem. 
– Sok a pénze – válaszolta Mok. 
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– Ez már nekem is feltűnt. – Az asszony kocsijára gondoltam. 
– Sokat segít a nyomozásban. 
– Segít? – visszhangoztam. – És konkrétan hogyan? 
– Kocsikkal. Például azzal, amelyikkel most Pete jár. Azt 

valakinek ki kellett fizetnie. 
– Én azt hittem, hogy ezek a dolgok a környékbeli kereskedőktől 

származnak. 
– Én inkább úgy mondanám, hogy Mrs. Steiner példája ösztönözte 

a többieket is, hogy dobjanak a kalapba. Az egész környék ezzel az 
üggyel foglalkozik, mindenki sajnálja, és senki sem akarja, hogy egy 
gyerekkel még egyszer ilyesmi történjen. Huszonkét éve vagyok 
rendőr, de ilyet még nem láttam. Viszont az is igaz, hogy ilyen 
ügyem se volt még. 

– Személy szerint Mrs. Steiner fizette azt az autót, amelyikkel én 
járok? – Nagy önuralmat igényelt részemről, hogy ne emeljem föl a 
hangomat, és megőrizzem a nyugalmamat. 

– Mindkét kocsit ő adományozta, a többi cuccot meg 
üzletemberek. A reflektorokat, a rádiókat, a frekvenciakeresőket. 

– Mote hadnagy! Mennyi pénzt adományozott Mrs. Steiner a 
testületnek? 

– Hát úgy egy ötvenest. 
– Ötvenet? – néztem rá hitetlenkedve. – Ötvenezer dollárt? 
– Annyit. 
– És ezzel senkinek semmiféle problémája nem volt? 
– Tudomásom szerint ez pontosan olyan, mint mikor néhány éve a 

villamos erőműtől kaptunk egy kocsit, mert szerették volna, ha 
szemmel tartjuk az egyik transzformátorukat. A Quick Stopokban és 
a 7-Elevenekben meg kávéztatnak minket, úgyhogy minden órában 
benézünk hozzájuk. Segítenek nekünk, hogy mi is segítsünk nekik. 
Nincs ezzel semmi baj, ha senki nem él vissza vele. 
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Mote a szemembe nézve beszélt, keze mozdulatlanul hevert a 
takaróján. – Gondolom, egy olyan nagyvárosban, mint Richmond, 
szigorúbbak a szabályok. 

– A richmondi rendőrségnél egy helyhatósági rendelet alapján 
minden huszonöt dollárnál nagyobb értékű ajándékot jóvá kell 
hagyatni a városi tanáccsal. 

– Elég körülményesnek hangzik. 
– Nyilvánvaló okok miatt annak is kell lennie. 
– Hát igen – mondta Mote. Fáradttá és megtörtté tette a hangját a 

felismerés, hogy többé nem bízhat meg a testében. 
– Meg tudja nekem mondani, hogy az új kocsik vásárlásán kívül 

mire használják ezt az ötvenezer dollárt? – kérdeztem. 
– Kell egy új rendőrfőnök. Eddig én voltam az egyetlen jelölt, de 

őszintén szólva, most nincs túl sok esélyem. De még ha 
visszamehetnék is valamilyen könnyű szolgálatra, akkor is legfőbb 
ideje, hogy ebben a városban egy gyakorlott ember legyen a főnök. 
Ma már nem úgy van, mint régen. 

– Értem – mondtam. Egyre világosabban és egyre zavaróbban 
bontakozott ki előttem a valóság képe. 

– Most már hagyom pihenni. 
– Nagyon örülök, hogy benézett. 
Olyan erővel szorította meg a kezem, hogy fájt. 
Megéreztem elkeseredettségét, amit valószínűleg akkor sem tudott 

volna kifejteni, ha tökéletesen tudatában van. Majdnem meghalni azt 
jelenti: tudni, hogy egy nap tényleg bekövetkezik, s hogy többé 
semmi sem olyan, mint addig volt. 

Mielőtt visszamentem a Travel-Eze-be, kihajtottam a montreati 
kapuhoz, átgurultam alatta, és jobbra kanyarodtam. Próbáltam 
végiggondolni, mit tegyek. A forgalom nagyon gyér volt. Mikor 
fölértem a dombtetőre és megálltam egy kicsit, az arra járók 
valószínűleg eltévedt turistának néztek, vagy azt hitték, hogy Billy 
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Graham házát keresem. Onnan, ahol leálltam, tökéletesen beláttam 
Creed Lindsey szomszédságát. Sőt láttam magát a házát is, s a 
verandán álló régi, kockaforma mosógépet. 

Rainbow Mountain egy ilyen októberi délutánról kaphatta a nevét. 
A vörös, narancsszín s sárga levelek felizzottak a napsütésben, 
színeik az árnyékos részeken még telítettebbekké váltak. Ahogy a 
nap mind alacsonyabbra csúszott, úgy kúsztak mind mélyebben az 
árnyak a nyílásokba és völgyekbe. Tudtam, hogy egy óra múlva már 
sötét lesz. Ha nem látom, hogy Creed házának kőből rakott, ösztövér 
kéményéből füstpamacsok szállongnak, nem is hajtok fel az 
odavezető földúton. 

Áthajtottam az utca túloldalára, rákanyarodtam a keskeny, kijárt 
földútra. Vörös porfátyol akaszkodott a kocsim hátuljára, ahogy 
egyre följebb értem. Barátságtalan környék volt. Úgy rémlett, hogy 
az út csak a hegytetőig tart, onnantól nincs tovább. Két oldalán itt is, 
ott is régi, púpos hátú lakókocsik és festetlen deszkákból s 
gerendákból eszkábált, rozoga házak dülöngéltek. Egyik-másiknak 
kátránypapírból volt a teteje, másoknak bádogból. Autót alig láttam, 
azok is jobbára furcsa mentakrém-zöldre mázolt, ócska furgonok és 
kombik voltak. 

Creed Lindsey birtoka egy fás, de egyébként kopár földdarab volt. 
Behajtottam, és leállítottam a motort. Egy ideig csak ültem, néztem a 
viskót és rozoga, ferde tornácát. Úgy rémlett, mintha fényt látnék 
odabent, de talán csak egy ablakon csillant meg az alacsonyan álló 
nap fénye. Elgondolkodtam ezen az emberen, aki csípős ízű 
fogpiszkálókat árul a gyerekeknek, virágot szed Emilynek, söpri a 
padlót és kihordja a szemetet az iskolában. Nem tudtam eldönteni, 
okos dolog-e, amit most csinálok. 

Úgy indultam ide, hogy megnézem: a presbiteriánus templomhoz 
és a Tomahawk-tóhoz viszonyítva hol helyezkedik el Lindsey háza. 
Most, hogy bizonyos kérdésekre választ kaptam, mások merültek föl. 
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Egyszerűen nem hajthattam el csak úgy egy olyan háztól, ahol a 
kandallóban tűz lobog, noha a tulajdonosa állítólag elmenekült. 
Egyre csak Mote szavai jártak a fejemben, és persze a Meteorok, 
amiket találtam. Tulajdonképpen ez volt a fő ok, amiért beszélni 
akartam ezzel a Creed nevű emberrel. 

Sokáig kopogtattam az ajtón. Úgy rémlett, mintha járkálna valaki 
odabent, s éreztem, hogy figyelnek. De senki sem nyitott ajtót, 
hangos köszönéseimre sem kaptam választ. A tőlem balra lévő, 
piszkos ablakon nem volt függöny. Odabent egy sávnyi sötét padlót 
láttam, meg egy favázas szék egy részét, egy kis lámpa világította 
meg, amely egy asztalon állt. 

Nem gondoltam ugyan, hogy egy égő lámpa feltétlenül azt jelenti, 
hogy van otthon valaki, de fafüstöt éreztem, s eszembe jutott a 
tornácon magasan feltornyozott, frissen aprított gyújtós. Megint 
bekopogtam, és úgy éreztem, mintha megrezdült volna az ajtó, 
mintha nem kellene nagyot belerúgni ahhoz, hogy felpattanjon. 

– Halló! – kiáltottam. – Van itt valaki? 
Szélrázta fák susogása válaszolt. Az árnyékos részékén hűvös 

volt. Rothadó, penészedő, szétesőben lévő tárgyak szaga érződött. Az 
egy-két helyiségből álló viskó rozsdásodó tetején elgörbült 
tévéantenna díszelgett, a két oldalán magasodó fák között hevert az 
avar által jótékonyan belepett, évek alatt fölgyülemlett szemét. 
Jobbára mállott papírokat láttam, műanyag tejesdobozokat és kólás-
üvegeket, mely utóbbiak elég ideje feküdtek már ott, hogy címkéjük 
egészen kifakuljon. 

Mindebből arra következtettem, hogy a ház ura az utóbbi időben 
felhagyott a szemét eltávolításának e helytelen módjával, mivel a 
hulladék egyetlen darabja sem látszott frissnek. Ahogy 
elgondolkoztam ezen, egyszer csak megéreztem, hogy valaki van 
mögöttem. Olyan tapinthatóan éreztem a hátamba fúródó tekintetet, 
hogy miközben lassan megfordultam, lúdbőrös lett a karom. 
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Furcsa jelenség volt a kislány, ahogy állt ott az úton a kocsim 
hátsó lökhárítójánál. Mozdulatlanul állt; mint egy szarvas, nézett a 
sűrűsödő szürkületben; fénytelen, barna haja tartás nélkül lógott 
keskeny, sápadt arca körül. Kissé bandzsított. Úgy állt, mint egy 
kőszobor. Hosszú, vékony tagjai feszüléséből éreztem, hogy bármely 
hirtelen mozdulatra vagy hangra egy pillanat alatt eltűnik. Hosszú 
ideig csak nézett. Álltam a tekintetét, mint aki elfogadja e szokatlan 
találkozás szükségességét. Csak akkor mertem megszólalni, mikor 
megmoccant egy kicsit, pislogott, s láthatóan megint lélegezni 
kezdett. 

–Tudnál nekem segíteni? – kérdeztem halkan. 
Zsebre dugta a kezét: fekete szövetkabátja több számmal kisebb 

volt a kelleténél. Sárgásbarna nadrágja hullámokba gyűrődött a 
bokájánál, lábán lehordott, barna bőrcsizma volt. Tizenegy-tizenkét 
éves lehetett, nehéz lett volna pontosan megmondani. 

– Nem vagyok idevalósi – folytattam a próbálkozást –, és nagyon 
fontos volna, hogy megtaláljam Creed Lindseyt. Tudomásom szerint 
itt lakik, ebben a házban. Tudnál segíteni? 

– Minek keresi? – A kislány vékony hangja bendzsóhúrok 
pengésére emlékeztetett. Tudtam, hogy ha rászánja magát, nem lesz 
könnyű megérteni, mit mond. 

– Mert szeretném a segítségét kérni – válaszoltam nagyon lassan. 
Néhány lépéssel közelebb jött; egy pillanatra se vette le rólam a 

szemét. Világoskék s kissé keresztbe álló szeme volt, mint egy 
sziámi macskának. 

– Tudom, ő most azt hiszi, hogy néhány ember keresi – folytattam 
halálos nyugalommal –, de én nem ezek közé tartozom. Semmi 
közöm hozzájuk. Nem akarok rosszat neki. 

– Magát hogy hívják? 
– Az én nevem dr. Kay Scarpetta. 
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Még alaposabban megnézett magának, mintha egy nagyon 
érdekes titkot árultam volna el. Felötlött bennem, hogy ha tudja is, 
mi az a „doktor”, akkor is elképzelhető, hogy még sose látott olyan 
„doktort”, aki nő lett volna. 

– Tudod, mi az az orvosdoktor? – kérdeztem. 
A kocsimra nézett, mintha az cáfolná a szavaimat. 
– Vannak doktorok, akik segítenek a rendőrségnek, ha valakinek 

baja történt – folytattam. – Én is ezzel foglalkozom. Az itteni 
rendőröknek segítek. Ezért járok ilyen autóval. Arra az időre kaptam, 
amíg itt vagyok, mert különben egy másik városban lakom. 
Virginiában, Richmondban. 

Elhallgattam. A kislány még mindig a kocsimat méregette, nekem 
pedig az a rossz érzésem támadt, hogy túl sokat mondtam, és 
mindent elrontottam. 

Sose fogom megtalálni Creed Lindseyt. Rettentő ostoba voltam, 
mikor akár csak egy percig is azt képzeltem, hogy képes leszek 
kommunikálni valakivel, akit nem ismerek és alig értek. 

Már azon voltam, hogy beülök a kocsiba és elmegyek, mikor a 
kislány váratlanul odajött hozzám. Meglepetésemre megfogta a 
kezem, és szó nélkül húzni kezdett az autó felé. Az ülésen heverő 
fekete orvosi táskámra mutatott. 

– Az az orvosi táskám – mondtam. – Kivegyem? 
– Vegye – mondta. 
Kinyitottam az ajtót, és kivettem a táskát. Nem tudtam, 

egyszerűen csak kiváncsi-e, de ekkor kihúzott a földútra, oda, ahol 
először megpillantottam. Szó nélkül elindult velem fölfelé a dombon. 
Továbbra is erősen és eltökélten szorította a kezemet; tenyere durva 
és száraz volt, mint a kukoricacsutka. Élénken lépkedtünk. 

– Megmondod, hogy hívnak? – kérdeztem. 
– Deborah-nak. 
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Rosszak voltak a fogai, keszeg teste koránál többnek mutatta; 
tipikus esete volt a rosszul tápláltságnak, amit gyakran tapasztaltam 
azoknál a rétegeknél, amelyeknél az étel nem mindig jelent 
megoldást. Úgy sejtettem, hogy Deborah családja oly sok másokhoz 
hasonlóan, amelyekkel a szegénynegyedekben találkoztam, azokon 
az üres kalóriákon él, amelyeket az élelmiszer-utalványokért kapni 
lehet. 

– Milyen Deborah? – kérdeztem. Egy kis viskó felé közeledtünk, 
amelyet mintha fűrésztelepi hulladékokból eszkábáltak volna. 
Téglautánzatú kátránypapír borította. 

– Deborah Washburn. 
Rozoga falépcsőn léptünk fel a viharvert verandára, ahol a tűzifán 

kívül csak egy kifakult, türkiz hintakanapét láttam. A kislány 
kinyitott egy festését levedlett, színét rég elfelejtett ajtót, és behúzott. 
Idejövetelünk célja nyomban nyilvánvalóvá vált. 

Két kis koravén gyerekarcocska nézett föl rám a padlóra fektetett, 
csupasz matracról. Mellettük egy vérző férfi ült rongyokkal az 
ölében: elvágott jobb hüvelykujját próbálta összeölteni. Egy 
üvegkancsó állt mellette a padlón, félig tele valamilyen átlátszó 
folyadékkal, amit nem mertem volna víznek nevezni. A férfinak egy 
szokványos varrótűvel és cérnával már sikerült egyet-kettőt öltenie a 
seben. Egy pillanatig meredten néztük egymást a mennyezetről függő 
csupasz villanykörte fényében. 

– Ez doktor – mondta neki Deborah. 
A férfi egy ideig még méregetett. Az ujjából csöpögött a vér. 

Huszonöt-harminc évesnek néztem. Hosszú fekete haja volt, szeme 
környéke betegesen sápadt, mintha sose érte volna nap. Magas volt, 
átlagos testalkatú; zsír, izzadság és alkohol érződött rajta. 

– Honnan kerítetted? – kérdezte a férfi a kislánytól. 
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A másik két gyerek üres tekintettel bámulta a tévét, amely így első 
pillantásra a meztelen villanykörtén kívül az egyetlen elektromos 
készülék volt a házban. 

– Ott volt – felelte Deborah. Úgy gondoltam, ez az ott csak Creed 
Lindsey házára vonatkozhat. 

– Minek hoztad ide? – A férfin nem látszott, hogy különösebben 
izgatná magát vagy félne. 

– Fáj neked. 
– Hogyan vágta el a kezét? – kérdeztem a férfitól, táskámat 

nyitva. 
– A késemmel. 
Megvizsgáltam... Egy jókora lifegő bőrdarabot emelt föl. 
– A varrás itt nem a legjobb megoldás – mondtam. Sebhintőport, 

sebbenzint és gézt vettem elő. – Mikor történt? 
– Délután. Egy konzervet akartam kinyitni. 
– Emlékszik rá, hogy mikor kapott utoljára tetanuszoltást? 
– Nem. 
– Holnap be kellene adatnia magának egyet. Én beadnám, de 

nincs nálam semmi ilyesmi. 
Körülnéztem, van-e papírtörülköző. A konyha mindössze egy 

fafűtéses kályhából állt, a vizet a mosogatóba szerelt szivattyú 
szolgáltatta. Leöblítettem a kezem, leráztam róla a vizet, amennyire 
tudtam, letérdeltem mellé a matracra, és megfogtam a kezét. Kérges, 
erős keze volt, a körmei piszkosak, betöredezettek. 

– Ez egy kicsit fájni fog – mondtam. – Nálam nincs semmilyen 
fájdalomcsillapító. Ha magának van valamije, akkor csak rajta – 
néztem az átlátszó folyadékkal teli kancsóra. 

Ő is lenézett rá, aztán az ép kezével érte nyúlt. Ivott egy kortyot; a 
kukoricapálinka vagy akármi volt is, könnyeket csalt a szemébe. 
Megvártam, míg iszik még egy kortyot, aztán kitisztítottam a sebét, s 
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tapasszal rögzítettem a lifegő darabot. Nagyot fújt, mikor befejeztem. 
Gézzel kötöttem be a hüvelykujját; sebtapaszom sajnos nem volt. 

– A mamád hol van? – kérdeztem Deborah-t, miközben a 
csomagolóanyagokat és a tűt visszatettem a táskámba – 
szemétgyűjtőt nem láttam. 

– A Burger Hutba. 
– Ott dolgozik? 
A kislány bólintott, egyik kistestvére pedig felállt, és másik 

csatornára kapcsolta a tévét. 
– Maga Creed Lindsey? – kérdeztem minden különösebb 

hangsúly nélkül a páciensemet. 
– Miért érdekli? – kérdezett vissza ugyanabban a tónusban. Mote 

hadnagy figyelmeztetése ellenére sem láttam, hogy tompa eszű 
volna. 

– Beszélnem kell vele. 
– Minek? 
– Mert szerintem semmi köze ahhoz, ami Emily Steinerrel történt, 

de úgy gondolom, tud valamit, aminek segítségével megtalálhatjuk a 
tettest. 

A kancsóért nyúlt. – És mit tudhat? 
– Épp ezt szeretném megkérdezni tőle – mondtam. – Gondolom, 

szerette Emilyt, és nagyon felzaklatták a történtek. Azt is sejtem, 
hogy amikor így felzaklatja valami, elrejtőzik az emberek elől, ahogy 
most is. Főleg, ha úgy érzi, hogy valamilyen veszély fenyegeti. 

A kancsót nézte, lassan lötyögtette a tartalmát. 
– Semmit se csinált vele aznap este. 
– Úgy érti, aznap este, mikor Emily eltűnt? 
– Látta, hogy ott megy a gitárjával, és lelassította a kocsiját, hogy 

köszönjön neki. De nem csinált semmit. Nem vitte el a kocsiján vagy 
ilyen. 

– Nem is ajánlotta, hogy elviszi? 
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– Nem, mert úgyse fogadta volna el. 
– Miért nem? 
– Mert nem szereti. Nem szereti Creedet, pedig az mindenfélét 

szók adni neki. – Remegett az alsó ajka. 
– Úgy hallottam, hogy Creed nagyon kedves volt hozzá. Hogy 

virágokat adott neki az iskolában. Meg cukorkát. 
– Nem adott nekije cukort, mert úgyse fogadta volna el. 
– Nem fogadta volna el? 
– Nem. Még azt se, amelyiket szerette. De láttam, hogy másoktól 

igen. 
– Meteort? 
– Wren Maxwell szók velem cserélni fogpiszkálóér, és láttam, 

hogy Wren adott neki cukort. 
– Egyedül volt aznap este Emily, mikor hazafelé ment a 

gitárjával? 
– Úgy. 
– Hol? 
– Az úton. Úgy másfél kilométernyire a templomhoz. 
– Nem a tó körüli ösvényen ment? 
– Az úton ment. Sötét volt. 
– És hol voltak a társai? 
– Hát úgy mögötte, akiket láttam. Nem láttam csak három-négyet. 

Ő meg gyorsan ment és sírt. De azér csak ment, ment. Én még 
néztem ötet egy darabig, mer féltem, hogy valami baja van. 

– Ezt miből gondolta? 
– Sírt. 
– Addig figyelte, míg haza nem ért? 
– Igen. 
– Tudja, hol lakik? 
– Tudom, hol. 
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– És aztán mi történt? – kérdeztem. Pontosan tudtam, miért keresi 
Lindseyt a rendőrség. Megértettem gyanakvásukat, és tudtam, hogy 
ez a gyanakvás csak elmélyülne, ha hallhatnák, miket mond most 
nekem. 

– Bement a házukba. 
– Emily látta magát? 
– Nem... Egy ideig nem kapcsoltam föl a lefrektort. 
Édes istenem, gondoltam. – Mondja, Creed, tudja, mit akarnak 

magától a rendőrök? 
Megint meglötyögtette egy kicsit az italt, szokatlan színű, 

barnászöld szeme néhány pillanatig a semmibe révedt. 
– Én nem csináltam neki semmit se – mondta. Hittem neki. 
– Csak figyelte, mert látta, hogy sír – mondtam. – Maga szerette. 
– Igen, láttam, hogy sír. – Lindsey ivott egy kortyot. 
– Tudja, hol találták meg? Hogy hol találta meg az a horgász? 
– Tudom. 
– Maga járt ott. 
Hallgatott. 
– Maga elment oda, és hagyott ott neki cukorkát. Miután meghalt. 
– Sok nép jár oda. Mennek nézni. De a rokona nem megy. 
– A rokona? Az anyjára gondol? 
– Az nem megy. 
– Látta magát valaki, mikor ott járt? 
– Nem. 
– Maga hagyott ott néhány szem cukorkát. Emilynek szánta. 
Megint remegni kezdett az alsó ajka, szeme elfátyolosodott. – 

Metero... Meteorokat vittem neki. – Nehezen mondta ki a szót. 
– És miért oda vitte? Miért nem a sírjához? 
– Nem akartam, hogy meglássanak. 
– Miért nem? 
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Szótlanul nézte a kancsót. Nem kellett válaszolnia. Tudtam az 
okát. El tudtam képzelni, milyen nevekkel gúnyolták az iskolások, 
mikor a folyosót söprögette. El tudtam képzelni a gúnyos vigyorokat 
és a röhögést, azt a rettenetes heccelődést, ha észrevették, hogy 
Creed Lindseynek tetszik valaki. És Emily tetszett neki. Emilynek 
meg Wren. 

Már teljesen besötétedett, mikor eljöttem és visszamentem a 
kocsimhoz; Deborah nesztelen macskaléptekkel jött velem. A szó 
szoros értelmében sajgott a szívem, mintha meghúzódott volna 
néhány izom a mellemben. Szerettem volna pénzt adni neki, de 
tudtam, hogy nem szabad. 

– Ügyelj rá, hogy vigyázzon a kezére, és tartsa tisztán – mondtam, 
s kinyitottam a Chevrolet ajtaját. – És hívj hozzá orvost. Van itt 
orvosotok? 

Megrázta a fejét. 
– Akkor szólj a mamádnak, hogy keressen neki egyet. Valaki a 

Burger Hutban biztos tud ajánlani neki. Szólsz neki? 
Rám nézett, és megfogta a kezem. 
– A Travel-Eze-ben felhívhatsz, Deborah. A számot nem tudom, 

de benne van a telefonkönyvben. Tessék a névjegyem, hogy ne 
felejtsd el a nevem. 

– Nincsen telefonunk – mondta feszülten figyelve az arcomat és a 
kezemet szorongatva. 

– Tudom, hogy nincs, de ha kell, ugye találsz telefonfülkét? 
Bólintott. 
Egy kocsi jött fölfelé a domboldalon. 
– Az a mamám. 
– Hány éves vagy, Deborah? 
– Tizenegy. 
– Ide jársz a Black Mountain-i általánosba? – kérdeztem; 

megdöbbentett, hogy ugyanannyi idős, mint Emily volt. 
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Megint bólintott. 
– Ismerted Emily Steinert? 
– Fölöttem járt. 
– Nem ugyanabba az évfolyamba, mint te? 
– Nem. – Elengedte a kezem. 
Odaért mellénk a kocsi, egy öreg, rozoga Ford. Az egyik 

fényszórója be volt törve. Egy másodpercig láttam a benne ülő, 
felénk pillantó nőt. Sose fogom elfelejteni azt a petyhüdt arcot, azt a 
besüppedt szájat, hálóba fogott haját. Deborah az anyja után vetette 
magát, én meg becsaptam az ajtót. 
 
A motelbe érve sokáig áztattam magam a forró vízben, aztán úgy 
gondoltam, eszem valamit. Miközben azonban a szobaszolgálat 
menüjét néztem, azon kaptam magam, hogy csak bámulok magam 
elé. Elhatároztam, hogy inkább olvasok. Fél tizenegykor a telefon 
ébresztett. 

–Tessék. 
– Kay? – Wesley volt az. – Beszélnem kell veled. Nagyon fontos. 
– Átmegyek hozzád. 
Átmentem és bekopogtam. – Kay vagyok – mondtam. 
– Egy pillanat – hallatszott Wesley hangja bentről. 
Szünet, majd nyílt az ajtó. Wesley arca megerősítette, hogy 

valami rettenetes baj történt. 
– Mi van? – Bementem. 
– Lucy. 
Becsukta az ajtót. Az íróasztala látványából arra következtettem, 

hogy az egész délutánt telefonálgatással töltötte: mindenütt telefirkált 
jegyzetlapok hevertek. Nyakkendője az ágyon hevert, az inge nem 
volt betűrve. 

– Baleset érte – mondta. 
– Micsoda? – Meghűlt bennem a vér. 
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Nagyon feldúltnak látszott. 
– Mi van Lucyval? – Nem tudtam gondolkozni. 
– Ma este történt a 95-ösön, Richmond határában. Elment 

Quanticóba, utána megebédelt, és jött visszafelé. Az Outbackben 
evett, tudod, az az ausztrál vendéglő Virginia északi részén. Még 
annyit tudni, hogy Hanoverben megállt a fegyverüzletnél, a Green 
Topnál, és miután onnan eljött, akkor történt a baleset. – Wesley 
beszéd közben fel-alá járkált. 

– Benton! Jól van? – Nem tudtam mozdulni. 
– A Virginia Klinikán ápolják. Nagyon csúnya volt, Kay. 
– Uramisten. 
– A jelek szerint az Atlee/Elmont-i lehajtónál leszaladt az útról, és 

túlkorrigált. Mikor a papírokból kiderült, hogy tiéd a kocsi, a 
helyszínelők felhívták az intézetet, ott Fielding megmondta nekik, 
hol vagy. Engem hívott, mert nem akarta veled telefonon közölni a 
hírt. A lényeg, hogy mivel ő kórboncnok, félt, hogy ha elkezdi neked 
mondani, hogy Lucyt baleset érte, neked az első reakciód az lesz... 

– Benton! 
– Bocsáss meg. – A vállamra tette a kezét. – Jézusom. Olyan 

hülye tudok lenni, mikor... Szóval, ha rólad van szó. Felületes 
sérüléseket szenvedett, és agyrázkódást kapott. Pokoli szerencse, 
hogy életben maradt. A kocsi átpördült néhányszor. A te kocsid. 
Totálkáros. Lángvágóval kellett kiszedni belőle, mentőhelikopter 
vitte be. Őszintén megvallva, a kocsi láttán nem hitték, hogy van 
benne élő ember. Egyszerűen hihetetlen. 

Lehunytam a szemem, és leültem az ágy szélére. 
– Ivott? – kérdeztem. 
– Igen. 
– Mondj el mindent. 
– Ittas vezetéssel vádolják. A klinikán magas véralkoholszintet 

állapítottak meg. Szám szerint nem tudom. 
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– Más nem sérült meg? 
– Nem ütközött senkivel. 
– Hála az égnek. 
Leült mellém, masszírozni kezdte a nyakszirtemet. – Kész csoda, 

hogy addig megúszta baleset nélkül. Azt hiszem, sokat ihatott ahhoz 
az ebédhez. – Fél karral átölelt, és magához vont. – Már foglaltam 
neked repülőjegyet. 

– Mit keresett a Green Topban? 
– Vett egy pisztolyt. Egy Sig Sauer P 230-as típust. Megtalálták a 

kocsiban. 
– Azonnal haza kell mennem. 
– Csak kora reggel megy gép, Kay. Addig várhat. 
– Fázom – mondtam. 
Odament a zakójáért, s a vállamra terítette. Reszketés jött rám. A 

rémület, amely Wesley arcát megpillantva és hangja feszültségét 
érzékelve átjárt, azt az éjszakát idézte föl bennem, amikor 
megtudtam, mi történt Markkal. 

Akkor is abban a pillanatban, amint meghallottam Wesley hangját 
a telefonban, tudtam, hogy nagyon nagy baj van, aztán már mondta 
is, hogy Londonban pokolgép robbant a pályaudvaron, Mark meg 
pont akkor ment el mellette, semmi köze nem volt hozzá, nem ellene 
irányult, de meghalt. A gyász úgy ért, mint egy szívroham, és úgy 
megrázott, mint vihar a falevelet. Annyira kimerültem, mint addig 
még soha életemben, még akkor sem, mikor apám halt meg. 
Akkoriban, az ő halála idején még nagyon fiatal voltam, nem 
reagáltam le, hogy anyám csak sír, s úgy tűnik, minden elveszett. 

– Nem lesz semmi baj – mondta most Wesley, és felállt, hogy 
töltsön nekem egy pohárral. 

– Mit tudsz még? 
– Semmi mást, Kay. Tessék, ez segít. – Whiskyt nyomott a 

kezembe, tisztán. 
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Fia van a szobában cigaretta, rágyújtok. Eddig tartott volna az 
önfegyelmem és az elszántságom. 

– Tudod, ki az orvosa? És mije sérült meg? Nem fúvódtak fel a 
légzsákok? 

Megint masszírozni kezdte a nyakszirtemet. Nem válaszolt a 
kérdéseimre, mivel már mondta, hogy nem tud többet. Gyorsan 
megittam a whiskyt, mert éreztem, hogy rám fér. 

– Akkor reggel megyek – mondtam. 
Ujjai a hajam tövén matattak. Csodálatos egy érzés volt. 
Belekezdtem a délután történtek elmesélésébe, s közben 

lecsukódott a szemem. Elmondtam, hogy jártam a kórházban Mote-
nál. Beszámoltam neki a Rainbow Mountain-i emberekről, a vézna 
kislányról és Creedről, aki tudta, hogy Emily Steiner nem a rövidebb 
úton ment haza a templomból. 

– Egészen elszomorított, mert ahogy mesélte, szinte láttam 
magam előtt – mondtam; Emily naplója jutott eszembe. – Úgy volt, 
hogy Emily a hittan előtt találkozik Wrennel, de Wren persze nem 
jött, és amikor végül megérkezett, rá se hederített. Emily ezért nem is 
várta ki a végét, hanem előreszaladt. Sértettnek és megalázottnak 
érezte magát, és nem akarta, hogy észrevegyék rajta. Creed épp 
akkor hajtott arrafelé a kocsijával. Észrevette Emilyt, és meg akart 
győződni róla, hogy rendben hazaér, mert látta, hogy sír. Távolról 
szerette Emilyt, ahogyan Emily Wrent. És akkor Emily szörnyű 
módon meghal. Úgy rémlik, ez az egész történet olyan emberekről 
szól, akik viszonzatlanul szeretnek. Meg az elfojtott fájdalomról. 

– Ez minden gyilkosságnál így van. 
– Marino merre jár? 
– Nem tudom. 
– Ostobaságot csinál. Ennél neki több esze van. 
– Azt hiszem, egy kicsit megégette magát Denesa Steinerrel. 
– Tudom. 
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– Én már előre tudom, mi lesz. Pete magányos, nincs szerencséje 
a nőkkel, sőt mióta Doris elhagyta, fogalma sincs róluk. Denesa 
Steiner teljesen ki van borulva, támogatásra szorul, és ez csábítólag 
hat Pete sértett férfiúságára. 

– Úgy tudom, annak az asszonynak sok pénze van. 
– Én is. 
– És miből? Az elhunyt férje iskolai tanár volt. 
– Tudomásom szerint a férje családja elég tehetős. Olajjal vagy 

valami ilyesmivel foglalkoznak valahol nyugaton. El kell mesélned 
Pete-nek, mit intéztél Creed Lindseyvel. Szagos lesz neki. 

Ezt én is tudtam. 
– Sejtem, mit érzel ezzel kapcsolatban, Kay, de még abban sem 

vagyok teljesen biztos, hogy én elhiszem-e ezt a történetet. Engem az 
zavar, hogy leoltotta a fényszóróját, s úgy követte Emilyt. Zavar, 
hogy tudta, hol lakik a gyerek, és hogy állandóan figyelte az 
iskolában. És nagyon zavar, hogy elment arra a helyre, ahol a 
holttestet megtalálták, és cukorkát hagyott ott. 

– És hogy került az a szövetdarab Ferguson hűtőjébe? Mi köze 
ehhez Creed Lindseynek? 

– Vagy Ferguson tette oda, vagy valaki más. Ilyen egyszerű. És 
szerintem nem Ferguson tette oda. 

– Miért nem? 
– Mert nem volt az a fajta, aki ilyet csinál. Ezt te is tudod. 
– És Gault? 
Nem válaszolt. 
Felnéztem rá, mert már megtanultam érteni a hallgatásait. Úgy ki 

tudtam tapintani ezeket a csöndeket, mint egy barlang hűvös falait. – 
Te elhallgatsz előttem valamit – mondtam. 

– Nemrég kaptam egy telefont Londonból. Úgy néz ki, megint 
gyilkolt. Most ott. 

Lehunytam a szemem. – Édes istenem, ne! 
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– Most egy fiút. Egy tizennégy évest. Valamikor a napokban. 
– Ugyanúgy, ahogy Eddie Heatht? 
– Eltávolított harapásnyomok, fejlövés, közszemlére tett holttest. 

Nagyon hasonló. 
– Ez nem jelenti, hogy Gault nem járhatott Black Mountainban – 

mondtam. 
– E pillanatban nem jelenthetjük ki, hogy nem járhatott itt. Bárhol 

járhatott. Nem tudom. Sok hasonlóság van Eddie Heath és Emily 
Steiner esete között, de sok különbség is akad. 

– Különbségek azért vannak, mert az esetek is különbözők – 
mondtam. – És én nem hiszem, hogy Creed Lindsey tette volna azt a 
szövetdarabot Ferguson hűtőszekrényébe. 

– Nézd, azt nem tudhatjuk, miért volt ott. Nem tudhatjuk, nem 
hagyta-e valaki a küszöbön, és a reptérről hazaérkező Ferguson nem 
találta-e meg rögtön. Tegyük fel. Betette a hűtőbe, mint bármely jó 
nyomozó tette volna, de már nem élt addig, hogy bárkinek is szóljon. 

– Arra akarsz célozni, hogy Creed megvárta, míg Ferguson 
hazaér, és akkor odatette? 

– Én arra szeretnék célozni, hogy nem ártana, ha a rendőrség 
megvizsgálná ezt a lehetőséget is. 

– És miért tette volna? 
– A bűntudat miatt. 
– Gault pedig azért, hogy hülyét csináljon belőlünk. 
– Ahogy mondod. 
Hallgattam egy percig, csak azután szólaltam meg. – Ha ezt az 

egészet Creed csinálta, akkor mivel magyarázod, hogy a Ferguson 
lábán lévő harisnyán Denesa Steiner ujjlenyomatát találtuk meg? 

– Ha Fergusonnak fetisista hajlamai voltak, el is lophatta azt a 
harisnyát. Emily ügyével kapcsolatban jó néhányszor járt a házban. 
Könnyen ellophatott valamilyen fehérneműt, amit aztán 
onanizáláskor magára húzott. 
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– Ezt komolyan gondolod? 
– Nem tudom, mit gondoljak komolyan. Csak azért hajigálom 

eléd ezeket a dolgokat, mert tudom, hogy mi lesz. Tudom, hogy 
Marinónak mi lesz az álláspontja. Creed Lindsey gyanúsított. 
Olyannyira az, hogy azok után, amit Emily Steiner hazakíséréséről 
mondott neked, indokolt a háza és a kocsija átkutatása. Ha találunk 
valamit, és ha Denesa Steiner is azt mondja, hogy a külseje vagy a 
hangja emlékezteti arra az emberre, aki aznap éjjel betört a házukba, 
Creedet gyilkossággal fogják vádolni. 

– És mi van a tárgyi bizonyítékokkal? – kérdeztem. – Jött már 
valami a laborból? 

Wesley felállt, beszéd közben tűrködte nadrágjába az ingét. – 
Sikerült egészen a NewYork-i Attica börtönig visszanyomoznunk a 
narancsszín szigszalagot. A jelek szerint valamelyik börtönigazgató 
elunta, hogy állandóan elhordják a szigszalagokat, és úgy döntött, 
gyártat valami olyat, amit nem olyan könnyű megcsapni. Ezért 
választotta a narancsszínt, egyébként az elítéltek ruhája is ilyen ott. A 
börtönben mindenféle javítgatásokra használják a szalagot, például a 
matracokéra, s ezért lényeges, hogy lángmentesítve legyen. A 
Shuford Millsben csak egyetlen sorozatot gyártottak belőle, azt 
hiszem, nyolcszáz doboznyit, még valamikor nyolcvanhatban. 

– Ez nagyon bizarr. 
– Ami a Denesa Steiner megkötözéséhez használt szalagdarabokat 

illeti, a rajtuk talált politúrról megállapították, hogy azonos az 
asszony szobájában lévő fésülködőasztaléval. Ez nem túlságosan 
meglepő, tekintve, hogy az illető a szobájában kötözte meg. 
Úgyhogy ezzel nem sokra megyünk. 

– Gault ugye sosem ült az Atticában? – kérdeztem. 
Wesley a tükör előtt állt, a nyakkendőjét kötötte. 
– Nem. De ez nem jelenti, hogy más módon nem tehetett szert a 

szalagra. Lehet, hogy kapta valakitől. A richmondi börtönben elég jól 
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összejött a börtönigazgatóval... azzal, akit aztán meggyilkolt. Talán 
nem ártana utánanézni, nem keveredett-e valahogy oda a szalag. 

– Megyünk valahová? – kérdeztem, látva, hogy Wesley tiszta 
zsebkendőt csúsztat a hátsó zsebébe, s pisztolyát a derékszíján 
hordott tokba dugja. 

– Elviszlek vacsorázni. 
– És ha én nem akarok? 
– Akarsz. 
– De nagyon magabiztos vagy. 
Odahajolt hozzám, s miközben lekanyarította vállamról a zakóját, 

megcsókolt. – Nem akarlak most magadra hagyni. – Fölvette a zakót; 
a maga pedáns, komoly módján nagyon jóképű volt. 

Találtunk egy nagy, fényesen kivilágított kamionosvendéglőt, 
ahol a bélszíntől a kínai büféáruig mindent kapni lehetett. Tojáslevest 
és főtt rizst ettem, mert nem éreztem jól magam. Farmernadrágos, 
csizmás férfiak pakoltak bordákat, sülteket, sűrű narancsmártásban 
úszó rákokat a tányérjukra, s úgy néztek ránk, mintha az Oz-ból 
bukkantunk volna elő. A szerencsesütim haszonleső barátokat jósolt, 
Wesleynek házasságot ígért. 

Mire nem sokkal éjfél után hazaértünk a motelba, Marino már várt 
ránk. Elmondtam neki, amit tudtam – nem örült neki. 

– Bárcsak ne ment volna oda – mondta. Wesley szobájában 
beszélgettünk. – Itt nem magának kell kihallgatnia az embereket. 

– Jogosult vagyok bármely erőszakos halálesetet teljes mértékben 
kivizsgálni, s olyan kérdéseket föltenni, amilyeneket csak akarok. 
Nevetséges, hogy egyáltalán képes ilyesmit kiejteni a száján, Marino. 
Évek óta együtt dolgozunk. 

– Egy csónakban evezünk, Pete – mondta Wesley. – Ezért hoztuk 
létre ezt az egységet. Ezért vagyunk itt. És nem akarom játszani az 
agyam, de az én szobámban ne gyújts rá. 
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Marino zsebre tette a cigarettáját és az öngyújtóját. – Denesa azt 
mondja, hogy Emily többször is panaszkodott neki Creedre. 

– Denesa tudja, hogy a rendőrség keresi Lindseyt? – kérdezte 
Wesley. 

– Denesa elutazott – felelte kitérőleg Marino. 
– Hova ment? 
– Van egy beteg nővére Marylandben, fölment hozzá néhány 

napra. A lényeg, hogy Creed a frászt hozta Emilyre. 
Lelki szemeim előtt megjelent a matracon ülő Creed, amint 

sebesült ujját varrja. Sunyi tekintetét és püffedt, tésztaszín arcát látva 
nem lepett meg, hogy egy kislány esetleg megijedhetett tőle. 

– Sok kérdésre nincs még válasz – mondtam. 
– Viszont már elég sokra választ kaptunk – vetette ellen Marino. 
– Szerintem semmi értelme feltételezni, hogy ezt Creed Lindsey 

tette – mondtam. 
– Napról napra több értelme van. 
– Van tévé annak az embernek a házában? – kérdezte Wesley. 
Gondolkodtam egy kicsit. – Biztosan. Arrafelé nem sok holmijuk 

van az embereknek, de úgy vettem észre, tévéjük, az van. 
– Lehet, hogy Creed látta a tévében az Eddie Heathszel foglalkozó 

tudósításokat. Elég sok részletet elárultak az ügyről. 
– Franc a pofájukat – mondta Marino. – Tele volt velük az egész 

mindenség. 
– Én lefekszem – mondtam. 
– Hát akkor én nem is zavarok tovább – meresztette ránk a szemét 

Marino, és felállt. – A világért se szeretnék alkalmatlankodni. 
– Torkig vagyok már a gyanúsítgatásaival – mondtam; felforrt 

bennem a méreg. 
– Nem gyanúsítgatom én semmivel, csak nevükön nevezem a 

dolgokat. 
– Ebbe ne menjünk bele – mondta higgadtan Wesley. 
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– De csak menjünk. – Fáradt voltam, ideges, és dolgozott bennem 
a whisky. – Menjünk bele most rögtön, itt, ebben a szobában, 
hármasban. Merthogy ez az egész mindhármunkat érint. 

– Frászt érint hármunkat – mondta Marino. – Ebben a szobában 
csak két embernek van viszonya, és egyik sem én vagyok. Hogy mi a 
véleményem, az az én dolgom, és jogom van véleményt formálni. 

– A maga véleménye szemforgató és rosszindulatú! – dühöngtem. 
– Úgy viselkedik, mint egy szerelmes kamasz. 

– Életemben nem hallottam még ekkora marhaságot – felelte sötét 
arccal Marino. 

– Annyira a tulajdonaként kezel és féltékeny, hogy az őrületbe 
kerget vele. 

– Álmában. 
– Hagyja ezt abba, Marino. Csak tönkreteszi a kapcsolatunkat. 
– Nem is tudtam, hogy van ilyesmink. 
– Késő van – szólt közbe Wesley. – Mindenki ideges. Ki vagyunk 

facsarva. Kay, ez most nem alkalmas időpont az ilyesmire. 
– Pont ez a legalkalmasabb időpont – mondtam. – A fene essen 

magába, Marino, engem érdekel a sorsa, de maga eltaszít magától. 
Olyan dolgokba mászik itt bele, amikkel halálra rémít. Még csak 
abban sem vagyok biztos, hogy tudja, mit csinál. 

– Hadd mondjak én magának valamit. – Marino úgy nézett rám, 
mintha gyűlölne. – Nem hiszem, hogy maga abban a helyzetben van, 
hogy kijelentse, hogy én benne vagyok valamiben. Először is 
fogalma sincs semmiről. Másodszor pedig én legalább nem kefélek 
olyannal, akinek házastársa van. 

– Elég legyen, Pete! – csattant fel Wesley. 
– Én is pontosan ezt mondom! – Marino kiviharzott, úgy bevágta 

az ajtót, hogy érzésem szerint az egész motelban hallották. 
– Édes istenem – mondtam. – Ez egyszerűen rémes. 
– Te rúgtad el magadtól, Kay, attól pörgött be. 
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– Én nem rúgtam el magamtól. 
Wesley idegesen járkált. – Tudtam, hogy vonzódik hozzád. Évek 

óta tudom. Csak azt nem tudtam, hogy ennyire. Halvány fogalmam 
se volt róla. 

Nem tudtam, mit mondjak. 
– Ez az ember nem hülye – folytatta Wesley. – Csak idő kérdése 

volt, hogy rájöjjön. De nem gondoltam volna, hogy ez így érinti. 
– Lefekszem – ismételtem. 
Aludtam egy kicsit, aztán teljesen éber lettem. Néztem ki a 

sötétbe, Marinón törtem a fejem, és hogy mit csináljak. Viszonyom 
volt, de lelkifurdalásom nem, és nem érdekelt, miért nincs. Marino 
tudta, hogy viszonyom van, és őrülten féltékenykedett. Képtelen 
lettem volna beleszeretni. Megmondhattam volna neki, de nem 
tudtam elképzelni olyan helyzetet, amelyben sor kerülhetett volna 
egy ilyen beszélgetésre. 

Négykor fölkeltem, kiültem a hidegbe a verandára, nézegettem a 
csillagokat. A Göncölszekér csaknem pontosan a fejem fölött 
ragyogott. Lucy jutott eszembe, hogy kiskorában attól félt, ha sokáig 
áll alatta, elgázolja. Lelki szemeim előtt megjelentek tökéletes 
vonásai, tökéletes bőre, és az a hihetetlenül zöld szeme. Megjelent 
előttem, hogyan nézett Carrie Grethenre, és úgy éreztem, itt siklottak 
ki a dolgok. 
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Lucyt nem különszobába tették, először túl is mentem rajta, nem 
ismertem meg. Hajába beleszáradt a vér, vörösen meredezett, a 
szeme környéke kékesfeketén sötétlett. Félig ülő helyzetbe polcolva 
feküdt, a gyógyszerektől olyan állapotban, hogy nem volt se itt, se 
ott. Odamentem hozzá, és megfogtam a kezét. 

– Lucy! 
Épp csak felnyitotta a szemét. – Szia – mondta elhalóan. 
– Hogy érzed magad? 
– Nem túl rosszul. Ne haragudj, Kay néni. Hogy kerültél ide? 
– Kocsit béreltem. 
– Milyet? 
– Egy Lincolnt. 
– Biztos olyat, amelyiknek mindkét oldalon van légzsákja. – 

Bágyadtan elmosolyodott. 
– Mi történt, Lucy? 
– Csak arra emlékszem, hogy voltam egy étteremben, aztán már 

csak arra, hogy valaki varrta a fejemet az ambulancián. 
– Agyrázkódásod van. 
– Állítólag bevertem a fejem búbját a kocsi tetejébe, amikor 

átpördült. Úgy sajnálom a kocsidat. – A szeme megtelt könnyel. 
– A kocsival ne törődj. Nem fontos. Egyáltalán emlékszel 

valamire a balesettel kapcsolatban? 
Nemet intett a fejével, és elővett egy papír zsebkendőt. 
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– Arra emlékszel, hogy az Outbackben ebédeltél, vagy hogy jártál 
a Green Topban? 

– Ezt honnan tudod? Ja, persze. – Néhány pillanatra elhagyta 
magát, elnehezült a szemhéja. – Négy óra tájban mentem a 
vendéglőbe. 

– Kivel találkoztál? 
– Csak egy barátnőmmel. Hétkor indultam hazafelé. 
– Sokat ittál – mondtam. 
– Szerintem nem olyan sokat. Nem tudom, miért futottam le az 

útról, de azt hiszem, történt valami. 
– Ezt hogy érted? 
– Nem tudom. Nem emlékszem, de úgy rémlik, történt valami. 
– És a fegyverüzlet? Emlékszel rá, hogy jártál ott? 
– Arra nem emlékszem, hogyan jöttem ki. 
– Vásároltál egy harmincnyolcas félautomata pisztolyt, Lucy. Erre 

emlékszel? 
– Azt tudom, hogy ezért mentem oda. 
– Tehát előbb ittál, aztán bementél egy fegyverüzletbe. Meg 

tudnád mondani, mit akartál? 
– Nem akartam védtelenül maradni a házadban. Pete mondta, 

hogy szerezzek valami fegyvert. 
– Marino? – kérdeztem döbbenten. 
– Tegnap felhívtam. Azt mondta, vegyek egy Siget, és hogy ő 

mindig a hanoveri Green Topba jár. 
– Marino Észak-Carolinában van – mondtam. 
– Én nem tudtam, hol van. A csipogóját hívtam, ő meg 

visszahívott. 
– Nekem van fegyverem. Miért nem kértél tőlem? 
– Mert sajátot akartam, és már elég idős vagyok. – Nem tudta 

tovább nyitva tartani a szemét. 
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Mielőtt eljöttem, megkerestem az osztályos orvost, és beszéltem 
vele. Nagyon fiatal volt, és úgy beszélt velem, mint egy aggódó 
anyával vagy nagynénivel, aki még azt sem tudja, mi a különbség a 
vese és a lép között. Szótlanul, rezzenéstelen arccal hallgattam, 
amikor nagy lendülettel magyarázni kezdte, hogy az agyrázkódás 
alapjában véve egy komoly ütés miatt bekövetkező agykárosodás. 
Elvörösödött, mikor egy mellettünk elhaladó medika a nevemen 
üdvözölt. 

A kórházból az intézetbe mentem; már több mint egy hete nem 
voltam bent. Az asztalom olyan képet mutatott, mint amilyentől 
tartottam. A következő néhány órát azzal töltöttem, hogy 
megpróbáltam letakarítani, és közben telefonon nyomoztam az után a 
helyszínelő után, aki Lucy baleseténél kint járt. Hagytam neki egy 
üzenetet, aztán felhívtam Gloria Lovingot az anyakönyvi hivatalban. 

– Kiderült valami? – kérdeztem. 
– El se hiszem, hogy egyetlen hét alatt kétszer is beszélek veled. 

Megint itt vagy szemben? 
– Igen. – Önkéntelenül elmosolyodtam. 
– Eddig nem volt szerencsénk, Kay – mondta Gloria. – 

Kaliforniában semmiféle nyilvántartásban nem találtunk olyan Mary 
Jo Steinert, aki hirtelen csecsemőhalálban hunyt volna el. Most több 
más módon próbáljuk kódolni a halál okát. Meg tudod esetleg 
szerezni a halál helyét és időpontját? 

– Meglátom, mit tehetek – feleltem. 
Először fel akartam hívni Denesa Steinert, aztán csak ültem, és 

meredten néztem a telefont. Már épp tárcsázni akartam, amikor 
Reed, akit már próbáltam elérni az állami rendőrségnél, visszahívott. 

– Át tudná faxolni nekem a jelentését? – kérdeztem. 
– Az a helyzet, hogy Hanover kapott egy csomót. 
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– Én úgy tudtam, hogy a baleset a 95-ösön történt – mondtam, 
mert az államközi út a helytől függetlenül az állami rendőrség 
hatáskörébe tartozik. 

– Sinclair rendőr pont akkor ért oda, mint én, és segített. Mikor 
kiderült, hogy magáé a kocsi, gondoltam, nem árt ellenőrizni. 

Furcsa módon csak most jutott eszembe, hogy szép kis kavarodást 
okozhatott, mikor ez kiderült. 

– Sinclair rendőrnek mi a keresztneve? – kérdeztem. 
– Emlékezetem szerint A. D. a rövidítése. 
Nagy szerencsém volt, hogy mikor ezután felhívtam Sinclairt, 

bent találtam. Elmondta, hogy Lucy balesete más gépjárművet nem 
érintett, és akkor történt, mikor nagy sebességgel hajtott déli irányba 
a 95-ősön, közvetlenül Henrico megye északi határa előtt. 

– Mennyivel ment? – kérdeztem. 
– Száztízzel. 
– Na és a féknyomok? 
– Találtunk egyet azon a helyen, ahol a jelek szerint beletaposott a 

fékbe, mielőtt leszaladt az útról. Kilenc méter hetven volt. 
– És miért kellett neki fékezni? 
– Nagy sebességgel és alkoholos befolyásoltság alatt közlekedett, 

doktornő. Lehet, hogy elaludt, és hirtelen utolért valakit. 
– Biztos úr! Ahhoz, hogy száztíz kilométeres sebességre lehessen 

visszakövetkeztetni, százméteres féknyom kell. Maguk egy alig 
tízmétereset találtak. Nem tudom, hogy ennek alapján hogyan jött ki 
maguknak a száztíz kilométer. 

– Azon a szakaszon száz kilométer a megengedett sebesség. – 
Ennél többet nem tudott mondani. 

– Mennyi volt a véralkoholja? 
– Nulla-tizenkettő. 
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– Szeretném megkérni, hogy amilyen gyorsan csak lehet, faxolja 
át nekem a helyszínrajzokat és a jelentéseket, és árulja el, hová 
vontatták a kocsit. 

– Hanoverbe, a Covey-féle Texaco-kúthoz. Az 1-es útnál. 
Totálkáros, doktornő. Ha megadja a faxszámát, rögtön átküldöm a 
jelentéseket. 

Egy óra múlva jöttek meg, s a helyszínrajzok és a kódok 
összevetése után úgy láttam, hogy Sinclair következtetése szerint 
Lucy ittasan elaludt a kormánynál. Mikor hirtelen fölriadt és 
beletaposott a fékbe, a kocsi megfarolt, Lucy elvesztette fölötte az 
uralmát, leszaladt az útról, és túlkormányzott. Ennek következtében 
kivágódott az útra, két forgalmi sávon keresztülbucskázott, majd 
fejjel lefelé nekiütközött egy fának. 

Komoly ellenvetéseim voltak e következtetéssel szemben, valami 
pedig különösen szemet szúrt: a Mercedesemnek blokkolásgátló 
fékje volt. Mikor tehát Lucy beletaposott a fékbe, nem hagyhatott 
olyanfajta féknyomot, mint amilyenről Sinclair beszélt. 

Lementem a boncterembe. A három rozsdamentes asztalnál 
Fielding, a helyettesem és két fiatal patológus – két nő – dolgozott, 
akiket egy éve vettem föl. A vízzubogás, generátorzümmögés és a 
légbefúvás kísérőzenéjéből a fémhez csikorduló fém éles szólója 
emelkedett ki. Hangos cuppanással nyílt a hűtő rozsdamentes, 
hatalmas ajtaja: egy boncmester újabb halottat gurított ki. 

– Megnézné ezt, Scarpetta doktornő? – kérdezte Wheat doktornő, 
s az arcát óvó, vérrel pettyezett műanyag lap mögött felém fordította 
intelligens, szürke szemét. 

Odamentem a boncasztalhoz. 
– Pernye volna ez itt a sebben? – Véres, gumikesztyűs ujjával a 

holttest nyakszirtjén látható, golyó ütötte sebre mutatott. 
Odahajoltam. – A pereme perzselt, úgyhogy valószínűleg 

megégett. Ruházata volt? 
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– Ing nem volt rajta. A lakásán történt. 
– Nem egyértelmű... Mikroszkóppal is meg kell nézni. 
– Bemeneti vagy kimeneti? – kérdezte Fielding saját esetének 

sebét nézve. – Szeretném hallani a véleményét, amíg itt van. 
– Bementi – mondtam. 
– Szerintem is. Bent lesz még egy ideig? 
– Rohangálok összevissza. 
– Itt a városban, vagy közben el is utazik? 
– Is-is. De nálam van a csipogóm. 
– Na és halad a dolog? – kérdezte Fielding; hatalmas bicepsze 

kidudorodott, ahogy vágta át a bordákat. 
– Egy rémálom – válaszoltam. 

 
Fél órába telt, mire eljutottam a huszonnégy órás autómentő 
szolgálatot is üzemeltető Texaco-benzinkúthoz. Mercedesemet a 
drótkerítés egyik szögletében pillantottam meg: a látványtól elszorult 
a gyomrom. Még a térdem is elgyengült. 

A kocsi eleje egészen felgyűrődött, a vezető felőli oldal fogatlan 
szájként tátongott. Hidraulikus eszközökkel feszítették föl az ajtókat, 
majd a merevítőoszloppal együtt el is távolították őket. Kalapáló 
szívvel mentem közelebb, s összerezzentem a mögöttem megszólaló 
mély, vontatott hang hallatán. 

– Segíthetek? 
Megfordultam: egy őszülő hajú, idősebb férfi állt mögöttem, 

kifakult vörös sapkája ellenzője fölött a PURINA szó volt olvasható. 
– Ez az én kocsim – mondtam. 
– Nagyon remélem, hogy nem maga vezette. 
Láttam, hogy egyik kerék sem lapos, és mindkét légzsák 

felfúvódott. 
– Nagy kár érte – nézegette a férfi fejét csóválva a rettenetesen 

megnyomorodott kocsit. – Úgy higgye meg, hogy ez az első ilyen, 
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amit látok. Egy 500E. Van itt egy srác, az ismeri a Mercedeseket, és 
azt mondja, hogy a Porsche is besegített a motorja tervezésébe, és 
nem túl sok rohangál belőlük a világban. Melyik is ez? 93-as? 
Gondolom, nem itt vette a férje. 

Észrevettem, hogy a bal hátsó lámpa összetört, és a közelében egy 
karcolás látszik, ami valamilyen zöld festéknek látszó anyaggal van 
elmaszatolva. Közelebb hajoltam, hogy jobban megnézzem. Idegeim 
megfeszültek, bizseregni kezdtek. 

A férfi tovább locsogott. – Bár az is igaz, hogy ha ilyen kevés 
kilométert nyomott bele, akkor inkább 94-es. Már ne haragudjon, de 
mégis megkérdezem: mennyibe fáj egy ilyen kocsi? Egy ötvenesbe? 

– Maga vontatta be? – Fölegyenesedtem, tekintetemmel sorra 
pásztáztam a riasztó nyomokat. 

– Toby hozta be az este. Gondolom, maga nem tudja, hány lóerős. 
– Pontosan ugyanígy találták a helyszínen? 
A férfi némiképp értetlenül nézett rám. 
– Például a telefon nincs a tartóján – folytattam. 
– Gondolom, ez már csak így van, mikor egy kocsi fölbucskázik, 

és egy fa állítja meg. 
– A hátsó napellenző meg fel van húzva. 
Odahajolt, és szemét összehúzva benézett a hátsó szélvédőn. 

Megvakarta a nyakát. – Azt hittem, azért sötét, mert színezett üveg. 
Nem vettem észre. Az ember nem gondol rá, hogy valaki éjszaka 
fölhúzza a napellenzőt. 

Óvatosan behajoltam a kocsiba, megnéztem a belső 
visszapillantót. Föl volt billentve, hogy a vezetőt ne vakítsák a 
mögötte jövő kocsi fényszórói. Kivettem a retikülömből a kulcsot, és 
oldalvást beültem a vezetőülésre. 

– A maga helyében ezt nem tenném – figyelmeztetett a férfi. – 
Azok a fémek ott bent élesek, mint a kés. És az ülések meg minden 
tele van vérrel. 
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Helyére tettem a kocsitelefont, és elfordítottam a slusszkulcsot. A 
telefon egy bippel jelezte, hogy működik, figyelmeztető vörös 
lámpácskák gyúltak ki, hogy ne merítsem le az akkut. A rádió és a 
CD-lejátszó ki volt kapcsolva. A fényszóró és ködlámpa be. 
Fölvettem a telefont, és lenyomtam az újratárcsázás gombját. 
Kicsengett, azután egy női hang szólt bele. 

– Kilenc-tizenegy. 
A rendőrség hívószáma. Letettem. Éreztem, hogyan lüktet 

nyakamon az ér, hátamon végfutott a hideg, fel egészen a hajam 
tövéig. Végignéztem a vörössel fröcskölt sötétszürke bőrüléseken, a 
műszerfalon, a kardánboxon, és az egész kocsibelsőn. Túlságosan 
vörösnek s ragacsosnak látszottak a foltok. Imitt-amott 
spagettidarabkák ragadtak a kárpitozásba. 

Elővettem egy körömreszelőt, és lekapartam a zöld festéket a 
kocsi hátsó részéről. A festékpikkelyeket egy papír zsebkendőbe 
csomagoltam, aztán megpróbáltam lefeszegetni a sérült hátsó lámpát. 
Mikor nem sikerült, elküldtem a férfit egy csavarhúzóért. 

– 92-es évjárat – mondtam, miközben gyors léptekkel távolodtam; 
a férfi leesett állal bámult utánam. – Háromszázötven lóerő, 
nyolcvanezer dollár. Csak hatszáz van belőle az országban. 
Richmond-ban vettem McGeorge-nál. Férjem nincs. – Egészen 
kifulladtam, mire a Lincolnhoz értem. – Ez nem vér, ami benne van, 
a szentségit! A keserves szentségit! – morogtam. Bevágtam az ajtót 
és indítottam. 

Csikorgó gumikkal kanyarodtam föl az országúira, s száguldottam 
visszafelé a 95-ösön. Közvetlenül az Atlee/Elmont kijárónál 
lelassítottam, és lehúzódtam az útról. Olyan távol álltam meg az 
úttesttől, amennyire csak lehetett, így is meg-megcsaptak a mellettem 
elhúzó autók és kamionok keltette léglökések. 

Sinclair azt írta a jelentésében, hogy a Mercedes a nyolcvanhatos 
kilométerkő után mintegy huszonöt méterrel tért le az útról. Legalább 
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hatvan méterrel elhagytam már a kilométerkövet, mikor a jobb oldali 
sávban, nem messze a hátsó lámpa szilánkjaitól, észrevettem egy 
csúszásnyomot: körülbelül hatvan centiméteres volt, az útra 
merőleges irányú, és mintegy háromméternyire lehetett attól a 
ponttól, ahol a két egyenes, párhuzamos, kb. tíz méter hosszú 
féknyom kezdődött. A forgalom szüneteit ki-kihasználva, 
összeszedegettem az üvegszilánkokat. 

Továbbindultam, s mintegy harminc méter megtétele után értem 
azokhoz az aszfaltra rajzolt jelekhez, amelyeket Sinclair a 
jelentésében feltüntetett. Kihagyott egy ütemet a szívem, úgy 
meredtem döbbenten a fekete gumicsíkokra, amelyeket az én Pirelli 
gumijaim hagytak két napja. Nem féknyomok voltak, hanem 
gyorsítás nyomai, olyanok, amilyeneket a hirtelen kipörgő kerekek 
hagynak, amilyeneket én is hagytam a Texaco-kúttól eljövet. 

Lucy csak ezek után a nyomok után vesztette el uralmát a kocsi 
fölött s szaladt le az útról. Láttam a kerekek lenyomatát a földön, a 
gumifelkenődést azon a helyen, ahol túlkormányzott, és a gumit 
elkapta az aszfalt pereme. Szemügyre vettem azokat a mély 
karcolásokat, amelyeket egy felbucskázó autó vájt a burkolatba, 
megnéztem az elválasztósávban álló fa homorú sebét, a mindenütt 
szétszóródott fém- és műanyag darabkákat. 

Visszahajtottam Richmondba. Nem tudtam, mit tegyek, nem 
tudtam, kinek telefonáljak. De aztán eszembe jutott McKee, az 
állami rendőrség nyomozója. Sok végzetes kimenetelű közlekedési 
baleset helyszínén dolgoztunk együtt, sok órát töltöttünk a 
szobámban addig tologatva a Matchbox kocsikat az íróasztalon, míg 
úgy nem éreztük, hogy sikerült rekonstruálnunk a baleset 
körülményeit. Hagytam egy üzenetet az irodájában, s nem sokkal 
azután, hogy hazaértem, visszahívott. 

– Nem kérdeztem Sinclair-től, hogy kiöntette-e azokat a 
nyomokat, amelyeket az útról letérő kocsi hagyott, de el nem tudom 
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képzelni, hogy megtette – mondtam, miután nagy vonalakban 
ismertettem vele a helyzetet. 

– Hát azt én sem – mondta McKee. – Sok mindent hallottam már 
az esetről, doktornő. Beszélnek mindenfélét. Főleg arról, hogy mikor 
Reed odaért, először a kocsi azonosítótábláján lévő alacsony szám 
szúrt szemet neki. 

– Futólag már beszéltem Reeddel. Nem sok vizet zavart. 
– Ez igaz. Normál körülmények között, mikor az a hanoveri 

kolléga... khm... Sinclair megjelent, Reed közölte volna vele, hogy 
kézben tartja a dolgokat, és maga készítette volna a vázlatot, ő 
méricskélt volna. De az első, amit meglátott, a maga háromjegyű 
azonosító száma volt, és átpasszolta az ügyet, mert az alacsony 
rendszámból rögtön tudta, hogy valamilyen magas beosztású 
közhivatalnokkal van dolga. Úgyhogy Sinclair a dolgához látott, s 
Reed meg eközben rászállt a rádióra meg a telefonra, felhívott egy 
főfelügyelőt, és SOS lefuttatta a számot. Kijött, hogy a kocsi a 
magáé, neki meg az első gondolata az volt, hogy maga van benne. 
Úgyhogy el tudja képzelni, mi lehetett ott. 

– Cirkusz. 
– Ahogy mondja. Kiderült az is, hogy ez a Sinclair csak most jött 

a rendőriskolából. A maga kocsija volt a második esete. 
– Még ha a huszadik lett volna is, akkor is érteném, hogy miért 

tévedett. Semmi oka nem volt rá, hogy hatvan méterre attól a helytől, 
ahol Lucy lement az útról, féknyomokat keressen. 

– És maga biztos benne, hogy megcsúszás nyomát látta? 
– Száz százalékig. Ha megcsináltatja azokat a kiöntéseket, látni 

fogja, hogy az útról leszaladó, illetve a visszatérő keréknyomok 
egyeznek. Azt a csúszásnyomot vagy farolásnyomot csak úgy 
hagyhatta, ha valamilyen külső erő hirtelen irányváltoztatásra 
kényszerítette a kocsit. 
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– És ehhez még hatvan méterrel odébb a gyorsítási nyomok – 
gondolkodott hangosan McKee. – Lucyt meglökik hátulról, belelép a 
fékbe, de megy tovább. Egy másodperccel később hirtelen gyorsít, és 
elveszti a kocsi fölötti uralmát. 

– Körülbelül ugyanekkor hívhatta a 911-et – mondtam. 
– Beszólok a telefonosoknak, megkérdezem tőlük a hívás pontos 

idejét, aztán megkeressük a szalagon. 
– Valaki jött mögötte felkapcsolt fényszóróval, és Lucy 

fölbillentette a visszapillantót, végül pedig felhúzta a hátsó 
napellenzőt, hogy ne vakítsa. Nem volt bekapcsolva se a rádió, se a 
CD, mert erősen összpontosított. Teljesen éber volt, és félt, mert 
valaki üldözte. Ez a valaki – folytattam az eset rekonstruálását – 
végül nekiment hátulról, és Lucy fékezett. Továbbhajtott, de látta, 
hogy az illető megint jön utána. Pánikba esett, padlóig nyomta a gázt, 
aztán kicsúszott a kezéből az irányítás. Ez az egész másodpercek 
alatt játszódhatott le. 

– Ha a nyomok olyanok, mint mondja, akkor pontosan így 
történhetett. 

– Utánanéz? 
– Természetesen. A festékkel mi lesz? 
– A hátsó lámpával és minden egyébbel együtt beadom a laborba, 

és megkérem őket, hogy siessenek vele. 
– Írja rá a nevem a papírra, hogy amint megvannak, azonnal 

hívjanak. 
 
Öt óra volt már és sötét, mikor végre befejeztem a telefonálgatást az 
emeleti szobámban. Kábán néztem körül, idegennek éreztem magam 
a házamban. Éhség mardosta a gyomromat, ezt émelygés követte; 
üvegből ittam rá a Mylantát, és feltúrtam az orvosságos szekrénykét 
Zantac után. A nyár folyamán eltűnt a fekélyem, de a régi 
szerelmekkel ellentétben, mindig visszatért. 
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Mindkét vonal egyszerre csöngött, mindkettőt a rögzítő vette föl. 
Mialatt a kádban ázva bort kortyolgattam a gyógyszerre, hallottam, 
hogy bekapcsol a fax. Rengeteg dolgom volt. Tudtam, hogy a 
húgom, Dorothy azonnal ide akar majd jönni. Válsághelyzetek 
alkalmával mindig megjelent, éhezte a drámákat. Ezekből merített. 
Semmi kétség, hogy a következő gyerekkönyvének egyik szereplője 
autóbalesetet fog szenvedni. A kritikusok meg majd megint 
áradoznak az érzékenységéről és a bölcsességéről. Dorothy sokkal 
különb anyja volt az általa elképzelt embereknek, mint egyetlen hús-
vér lányának. 

A faxot ő küldte, azt írta, holnap délután érkezik a gépe, és itt 
marad nálam Lucyval. 

– Ugye nem lesz bent sokáig a kórházban? – kérdezte, mikor 
néhány perc múlva felhívtam. 

– Remélem, délután már hazahozhatom – válaszoltam. 
– Rettenetesen nézhet ki. 
– Autóbalesetek után legtöbben úgy szoktak. 
– De történt valami maradandó? – Szinte suttogott. – Ugye nem 

lesz nyomorék? 
– Nem, Dorothy, nem lesz nyomorék. Tudsz róla, hogy iszik? 
– Honnan tudnék én ilyesmiről? Ott van a közeledben abban az 

iskolában, és úgy veszem észre, nem is akar nagyon hazajönni. 
Amikor meg itthon van, nem bízik se bennem, se a nagyanyjában. 
Szerintem ha van valaki, akinek tudnia kell róla, akkor te vagy az. 

– Ha elmarasztalják ittas járművezetésért, elvonókúrára is 
kötelezhetik – mondtam olyan türelemmel, amilyenre csak futotta 
tőlem. 

Csönd. 
Aztán: – Istenem. 
Folytattam. – De ha nem kötelezik, akkor sem ártana, két ok miatt 

sem. Az egyik ok nyilvánvaló: le kell küzdenie ezt a problémát. 
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Másodszor pedig elképzelhető, hogy a bíró nagyobb rokonszenvvel 
szemléli az esetét, ha önként ajánlkozik a kezelésre. 

– Nézd, én ezt mindenestül rád bízom. Te vagy az orvos meg az 
ügyvéd a családban. De ismerem én az én kislányomat, ő nem lesz 
hajlandó. El nem tudom képzelni, hogy bevonuljon valami 
idegosztályra, ahol nincsenek számítógépek. Soha többé nem tudna 
senkinek a szemébe nézni. 

– Nem vonul be semmiféle idegosztályra, és a világon semmi 
szégyellnivaló nincs abban, hogy valaki kezelteti magát, mert le akar 
szokni az alkoholról vagy a kábítószerről. A szégyen az, ha valaki 
hagyja, hogy ezek tegyék tönkre az életét. 

– Én a harmadik pohár bor után mindig megállok. 
– Sokféle szenvedélybetegség létezik – mondtam. – A tiéd 

történetesen a férfi. 
– Jaj, Kay...! – Nevetett. – Ilyet is csak te tudsz mondani. Erről jut 

eszembe: van valakid? 
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Frank Lord szenátornak a fülébe jutott, hogy egy autóroncsból 
szedtek ki, és másnap még napkelte előtt felhívott. 

– Nem – feleltem félig felöltözötten, az ágy szélén ülve. – Lucy 
ült a kocsimban. 

– Egek...! 
– Felépül, Frank. Délután már hozom is haza. 
– Az egyik itteni lap állítólag azt írta, hogy te szenvedtél balesetet, 

és fölmerült a gyanú, hogy az alkoholnak is van köze a dologhoz. 
– Lucyt egy ideig nem tudták kiszedni a kocsiból. Miután kiderült, 

hogy enyém a kocsi, valamelyik rendőr azt hihette, hogy én vagyok 
benne, és a vége az lett, hogy egy lapzárta előtt álló riporter leadta. – 
Sinclair jutott eszembe: megtudja majd, mi a véleményem egy 
ekkora melléfogásról. 

– Segíthetek valamit, Kay? 
– Sikerült valamennyivel előbbre jutni abban, mi is történhetett az 

MKK-ban? 
– Van néhány érdekes fejlemény. Nem beszélt neked Lucy egy 

Carrie Grethen nevű nőről? 
– Kolléganője. Találkoztam vele. 
– Állítólag kapcsolatban áll egy kémfelszereléseket árusító bolttal, 

tudod, egy olyannal, ahol azokat a hipermodern 
megfigyelőeszközöket árulják. 

– Ezt nem mondhatod komolyan. 
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– Pedig komoly. 
– Ezek után nyilvánvaló, hogy miért akart az MKK-hoz bejutni. 

Engem csak az döbbentett meg, hogy az Iroda hajlandó volt ilyen 
háttérrel alkalmazni. 

– Senki sem tudott róla. A bolt állítólag a barátjáé. Csak azért 
tudjuk, hogy gyakran jár oda, mert megfigyelés alatt tartják. 

– Egy férfival jár? 
– Tessék? 
– A bolt tulajdonosa férfi? 
– Igen. 
– És ki mondja, hogy a barátja? 
– Állítólag ő maga, miután látták a boltban, és kikérdezték. 
– Tudsz még valamit mondani róluk? 
– Egyelőre nem sokat, viszont ha tudod tartani egy percig, 

megmondom a bolt címét. Előkaparom. 
– Mi ennek a nőnek meg a barátjának a lakáscíme? 
– Sajnos ezzel nem szolgálhatok. 
– Akkor mondd azt, amit tudsz. 
Kerestem egy ceruzát, és írtam. A bolt neve Eye Spy volt, és 

közvetlenül a 95-ös államközi mellett, a Springfield Maliban 
működött. Úgy saccoltam, hogy ha most elindulok, tíz óra tájban ott 
lehetek, és még időben visszaérek, hogy hazahozzam Lucyt a 
kórházból. 

– Csak hogy tudd – folytatta Lord. – Carrie Grethent a kémbolttal 
fenntartott kapcsolata miatt, amit nyilvánvalóan elfelejtett feltüntetni 
a jelentkezési lapján, elbocsátották az MKK-ból. E pillanatban 
azonban semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy bármi köze volna a 
betöréshez. 

– Indítéka volt rá, az biztos. – Igyekeztem visszanyelni a dühömet. 
– Az MKK egy olyan embernek, aki kémfelszereléseket árul, olyan, 
mint egy gyereknek a játékbolt. – Gondolkodtam egy kicsit. – Azt 
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tudod, hogy mikor vették föl az Irodához? Ő kérte ide magát vagy az 
MKK szervezte be? 

– Várjunk csak... itt van a jegyzeteimben. Itt az áll, hogy idén 
áprilisban adta be a jelentkezését, és augusztus közepén kezdett. 

– Lucy is körülbelül akkor került oda. És előtte mivel foglalkozott 
ez a Carrie? 

– Úgy néz ki, hogy világéletében számítógépekkel. Hardware, 
software, programozás. És tervezés. Főleg ez utóbbi miatt érdekelte 
az Irodát. Roppant kreatív és törekvő, de sajnos nem becsületes. Elég 
sok embert meghallgattak az ügy kapcsán, és a válaszból egy olyan 
nő portréja rajzolódik ki, aki évek óta hazugságok és csalás révén tör 
a csúcs felé. 

– Az is lehet, Frank, hogy azért lépett be az MKK-hoz, hogy a 
kémboltnak kémkedjen – mondtam. – Lehet, hogy gyűlöli az FBI-t. 

– Mindkettő elképzelhető – felelte Lord. – Már csak a bizonyíték 
hiányzik. Ha találunk is, de az nem bizonyosodik be, hogy elvitt 
valamit, nem lehet vád alá helyezni. 

– Még mielőtt ez az egész történt, Lucy mondta nekem, hogy az 
MKK-nál benne van egy kutatási programban, amely az MKK 
biometrikus zárrendszerével foglalkozik. Tudsz erről valamit? 

– Nem tudok semmiféle ilyen jellegű kutatásról. 
– De ha volna ilyen, te feltétlenül tudnál róla? 
– Ez elég valószínű. Elég sok részletes tájékoztatást kapok a 

Quanticóban folyó titkos kutatásokról és fejlesztésekről... A 
költségvetési pénz miatt, amit igyekszem az Irodának kibrusztolni. 

– Azért elég furcsa, hogy Lucy azt állítja, hogy részt vesz egy 
fejlesztésben, ami a jelek szerint nem is létezik – mondtam. 

– Sajnos, ez csak még gyanúsabbá teszi. 
Tudtam, hogy igaza van. Bármilyen gyanúsnak látszott is Carrie 

Grethen, a Lucy iránti gyanakvás még megalapozottabbnak látszott. 
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– Frank – folytattam –, azt nem tudod véletlenül, hogy ez a Carrie 
Grethen és a barátja milyen kocsival jár? 

– Ezt természetesen ki tudjuk deríteni. De miért érdekel? 
– Okom van feltételezni, hogy Lucy balesete nem volt véletlen, és 

hogy komoly veszély fenyegeti. 
Lord hallgatott egy ideig. – Nem kellene egy időre az Akadémia 

biztonsági szintjén elhelyezni? 
– Más körülmények között ez tökéletes megoldás volna – feleltem 

–, de azt hiszem, jelenleg jobb, ha a közelébe se megy az 
Akadémiának. 

– Értem. Igazad van. De vannak más helyek is, ha gondolod. 
– Például az én házam. 
– Én holnap elutazom Floridába, de neked megvan az ottani 

számom. 
– Megint támogatókat toborzol? – Tudtam, hogy fáradt, mivel már 

csak egy hét volt hátra a választásig. 
– Azokat is. Meg a szokásos pofavizitek. A nőszövetség megint 

ráspolyozza a körmeit, az ellenfelem pedig kézzel-lábbal igyekszik 
bizonyítani, hogy szarvas-patás nőgyűlölő vagyok. 

– Nem ismerek még egy embert, aki annyit tett volna a nőkért, 
mint te – mondtam. – Főleg értem. 
 
Befejeztem az öltözködést, és fél nyolckor már az első kávémat ittam 
bérelt kocsimban. Borongós, hűvös idő volt, észak felé hajtva szinte 
alig láttam valamit a tájból. 

Ahhoz, hogy egy biometrikus zárrendszeren keresztül 
illetéktelenül bejusson valaki, azt a rendszert – ahogy bármilyen más 
zárat – föl kell piszkálni. Vannak zárak, amelyekhez elegendő egy 
hitelkártya, másokhoz esetleg egy hajtű vagy egy álkulcs kell. Egy 
olyan zárrendszerhez azonban, amely ujjlenyomatok alapján 
működik, nem elegendőek az ilyen egyszerű mechanikus eszközök. 
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Eltöprengtem az MKK-ban elkövetett betörésen, számos gondolat 
futott át az agyamon. 

Lucy ujjlenyomatát körülbelül hajnali háromkor olvasta be a 
rendszer, s ez csak úgy lehetséges, ha ott volt az ujja – vagy az 
ujjának a hasonmása. Akkor már hosszú évek óta jártam a 
Nemzetközi Azonosítási Szövetség konferenciáira, s tudtam, hogy 
sok megrögzött bűnöző próbálta már megváltoztatni az 
ujjlenyomatait. 

John Dillinger, az első számú közellenség savat csöpögtetett 
ujjbegye rajzolatainak hurkaira és deltáira, a kevésbé hírhedt Roscoe 
Pitts sebészetileg távolíttatta el az ujjlenyomatot minden ujja első 
ízéről. Ezek a módszerek ugyanúgy csődöt mondtak, mint a többiek, 
s az illető urak jobban jártak volna, ha minden fölösleges fájdalom 
nélkül megmaradtak volna azoknál az ujjlenyomatoknál, amelyeket 
teremtőjüktől kaptak. Megváltoztatott ujjlenyomataik egyszerűen 
bekerültek abba a nyilvántartásba, ahol az FBI a megcsonkított 
lenyomatokat tárolja – onnan ráadásul jóval könnyebb is volt 
előkeresni őket. Arról nem is beszélve, hogy ha valaki történetesen 
gyanúsított, a megégett vagy fölsértett ujjak láttán rögtön szagot 
kapnak az igazság szolgái. 

De legélénkebben egy évekkel ezelőtti eset élt az 
emlékezetemben, egy rendkívül találékony betörőé, akinek az öccse 
egy ravatalozóban dolgozott. A betörő, aki már többször ült, 
megpróbált magának egy olyan kesztyűt készíteni, amely valaki más 
ujjlenyomatát hordozza. A halott kezét többször folyékony gumiba 
mártotta, egymás után vitte föl rá a rétegeket, mígnem a „kesztyűt” le 
lehetett húzni. 

Ez az elképzelés sem igen működött, és legalább két ok miatt 
nem. A betörő elmulasztotta kisimítani a légbuborékokat a kesztyű 
rétegei közül, s emiatt a következő házban, ahová betört, 
meglehetősen furcsa ujjlenyomatok maradtak utána. Az sem jutott 
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eszébe, hogy utánanézzen, kinek az ujjlenyomatait tulajdonította el. 
Ha ezt megteszi, megtudja, hogy az elhunyt egy rovott múltú illető, 
akit épp feltételesen szabadságra bocsátottak, és eközben szenderült 
békésen jobblétre. 

Felidéztem magamban azt a napsütéses délutánt, amikor az MKK-
ban jártam; mintha sok éve történt volna. Éreztem akkor, hogy Carrie 
Grethen nem örült, amikor valamilyen viszkózus folyadékot 
kavargatva belépett a szobájába, és meglátott minket. A folyadék így 
visszatekintve lehetett folyékony szilikon vagy gumi is. E látogatás 
alkalmával tett említést Lucy a biometrikus zárral kapcsolatos 
kutatásról, amelyben „ő is épp benne van”. Lehet, hogy betű szerint 
igaz volt, amit mondott. Lehet, hogy Carrie Grethen épp abban a 
percben akart gumilenyomatot készíteni Lucy hüvelykujjáról. 

Tudtam, hogy ha ez igaz, akkor be lehet bizonyítani. Nem tudtam, 
miért nem jutott eddig egyikünknek sem eszébe föltenni egy 
pofonegyszerű kérdést: a biomechanikus rendszerbe beolvasott 
ujjlenyomat fizikailag egyezik-e Lucyéval, vagy egyszerűen csak 
elhisszük a számítógépnek? 

– Én feltételezem – mondta Benton Wesley, mikor felhívtam a 
kocsiból. 

– Persze hogy feltételezed. Mindenki feltételezi. De ha valaki 
lenyomatot készített Lucy hüvelykujjáról, és azt olvastatta be a 
rendszerbe, akkor az a lenyomat a negatívja annak, amit az Iroda 
ujjlenyomat-nyilvántartása őriz. 

Wesley néhány másodpercig hallgatott. – A jó életbe. De nem 
utasított volna vissza a leolvasó egy ilyen fordított ujjlenyomatot? 

– Nagyon kevés leolvasó tud különbséget tenni egy ujjlenyomat 
és annak a negatívja között. Egy ember azonban tud. A biometrikus 
zárrendszerbe beolvasott ujjlenyomatnak digitálisan tárolva meg kell 
lennie az adatbázisban. 
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– Ha ez Carrie Grethen műve, nem gondolod, hogy törölte volna 
az ujjlenyomatot az adatbázisból? – kérdezte Wesley. 

– Kétlem – válaszoltam. – Az a nő nem ujjlenyomat-elemző. Nem 
valószínű, hogy eszébe jutna, hogy minden ujjlenyomat tükörkép, és 
csak azért egyezik a hagyományos nyilvántartással, mert az is 
tükörképeket tartalmaz. Ha viszont valaki lenyomatot készít egy 
ujjról, és azzal hagy lenyomatot, akkor gyakorlatilag a negatív 
negatívját állítja elő. 

– Tehát az a lenyomat, amelyet erről a gumiujjról készítenek, a 
negatívja lenne annak, amit az illető igazi ujjáról készítenek. 

– Pontosan. 
– Sajnos nem vagyok egy észkombájn az ilyen dolgokban. 
– Emiatt ne rágd magad, Benton. Tudom, hogy kissé zavarosnak 

hangzik, de becsületszavamra így van. 
– Tudod, hogy mindig hiszek neked. Ezek szerint be kell 

szereznünk egy papírmásolatot a kérdéses ujjlenyomatról. 
– Feltétlenül és haladéktalanul. De van még valami, amit 

szeretnék megkérdezni tőled. Tudsz te olyan kutatási programról, 
amelyik az MKK biometrikus zárrendszerével foglalkozik? 

– Mármint hogy az Irodának van-e ilyen? 
– Igen. 
– Nem tudok ilyen programról. 
– Én is így gondoltam. Köszönöm, Benton. 
Mindketten hallgattunk, vártuk, hogy a másik fölvessen 

valamilyen személyes témát. Nem tudtam, mit mondhatnék még. 
Rengeteg minden kavargott bennem. 

– Vigyázz magadra – mondta Wesley, aztán elköszöntünk. 
Alig fél óra múltán egy autóktól és emberektől nyüzsgő óriási 

bevásárlóközpontban megtaláltam a kémüzletet. Az Eye Spy belül 
volt, egy Ralph Lauren és egy Crabtree & Evelyn mellett. A kis bolt 
kirakatába a törvény által nem tiltott kémkedés legkorszerűbb 
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eszközei voltak kitéve. Biztonságos távolságban kivártam, míg a 
pénztárnál fizető vevő kimegy, s ezáltal láthatóvá válik a pult mögött 
álló eladó. Idősebb, kövér férfi volt, épp telefonált, rendelést adott 
fel. El nem tudtam képzelni, hogy ő volna Carrie Grethen szeretője. 
A nő nyilván ebben is hazudott. 

A vevő távoztával már csak egyetlen másik maradt, egy 
bőrdzsekis fiatalember, aki a hangra bekapcsoló magnókat és a 
hordozható beszédhangelemzőket nézegette. A pult mögött álló 
kövér férfi vastag szemüveget és aranyláncokat viselt, s azt a 
benyomást keltette, hogy mindig mindenkinek tud ajánlani 
valamilyen nagyszerű lehetőséget. 

– Bocsásson meg – mondtam a lehető leghalkabban. – Carrie 
Grethent keresem. 

– Kiugrott kávéért, egy perc és itt lesz. – A férfi figyelmesen 
nézegette az arcomat. – Szolgálhatok valamivel? 

– Körülnézek, amíg vissza nem ér. 
– Tessék. 
Már kezdtem komolyan érdeklődni egy különleges diplomatatáska 

iránt, amely egyebek között rejtett magnót, lehallgatásjelzőt, 
telefonbeszélgetés-rejtjelezőt és éjjel látó eszközöket tartalmazott, 
mikor megjött Carrie Grethen. Láttomra megtorpant, s egy feszült 
pillanatig azt hittem, arcomba löttyenti a kávét. A tekintete úgy 
fúródott a szemembe, mint két acélszög. 

– Beszélnem kell magával – mondtam. 
– Sajnos ez most nem alkalmas időpont. – Megpróbált 

mosolyogni és udvarias lenni, mert ekkor már négy vevő bóklászott a 
kis boltban. 

– Már hogyne volna alkalmas. – Álltam a tekintetét. 
– Jerry! – nézett a kövér férfira Carrie Grethen. – Tudod tartani a 

frontot néhány percig? 
A férfi úgy nézett rám, mint egy ugrásra kész véreb. 
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– Nem tart sokáig – csillapította Grethen. 
– Jól van – mondta férfi a megbízhatatlan emberek 

bizalmatlanságával. 
Kimentünk a boltból. Az egyik szökőkútnál találtunk egy üres 

padot. 
– Hallottam, hogy Lucyt baleset érte, és nagyon sajnálom. 

Remélem, már jól van – mondta hidegen Carrie Grethen, és 
belekortyolt a kávéjába. 

– Magát a legkevésbé sem érdekli, hogyan érzi magát Lucy – 
mondtam. – Nem érdemes pazarolnia rám a kedvességét, mert én 
már kiismertem magát. Tudom, hogy mit csinált. 

– Maga nem tud semmit – mosolygott rám fagyos mosolyával. A 
levegő a víz csobogásának hangjaival volt tele. 

– Tudom, hogy lenyomatot készített Lucy hüvelykujjáról. Az 
azonosító számának a megszerzése nem okozott gondot, hiszen annyi 
időt töltöttek egymással. Nem volt más teendője, mint figyelni és 
följegyezni a kódszámot, mikor beütötte. Így jutott keresztül aznap 
hajnalban az MKK biometrikus zárján. 

– Nahát, magának aztán élénk fantáziája van! – Carrie Grethen 
felkacagott, de a tekintete még ridegebbé vált. – Hadd 
figyelmeztessem, hogy legyen nagyon óvatos az ilyesféle vádak 
hangoztatásakor. 

– Nem vagyok kíváncsi a tanácsaira, Miss Grethen. Inkább én 
ajánlok magának valamit. Hamarosan bebizonyosodik, hogy nem 
Lucy tört be az MKK-ba. Maga ügyes volt, de nem elég ügyes, és 
elkövetett egy végzetes hibát. 

Hallgatott, de láttam, hogy fagyos álarca mögött pörög az agya. 
Kíváncsisága a kétségbeesés kíváncsisága volt. 

– Nem tudom, miről beszél – mondta inogni látszó 
magabiztossággal. 
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– Lehet, hogy a számítógépekhez ért, de a bűnügyekben viszont 
nem szakértő. Az eset nagyon egyszerű. – Azzal a magabiztossággal 
ismertettem vele az elméletemet, mint bármelyik jó ügyvéd, aki érti a 
dolgát. – Maga megkérte Lucyt, hogy legyen a segítségére egy 
állítólagos kutatási programban, amely az MKK biometrikus 
zárrendszerével foglalkozik. 

– Miféle kutatási programban? Nincs ilyen kutatási program – 
sziszegte gyűlölködve. 

– Pontosan erről beszélek, Miss Grethen. Nincs ilyen kutatási 
program. Maga hazudott Lucynak, hogy folyékony gumival 
lenyomatot vehessen a hüvelykujjáról. 

Kurtán felkacagott. – Jóságos ég! Maga túl sok James Bond-filmet 
néz. Csak nem képzeli, hogy bárki is hajlandó komolyan venni ezt 
a... 

A szavába vágtam. – Ezt a gumiujjat használta ezután a 
biometrikus zárnál, hogy egyedül vagy valaki mással együtt 
elkövesse ezt az ipari kémkedésnek minősülő cselekedetet. De 
elkövetett egy hibát. 

Halálsápadt lett. 
– Óhajtja meghallgatni, mi volt ez a hiba? 
Még mindig nem szólt, de látszott, hogy érdekli. Hőként 

érzékeltem a belőle sugárzó gyűlöletet. 
– Tudja, Miss Grethen – folytattam ugyanazon a tárgyilagos 

hangon –, mikor lenyomatot készít egy ujjról, az a lenyomat az 
eredeti negatívja lesz. Így tehát a maga gumi hüvelykujja Lucy 
ujjlenyomatának a negatívja. Más szavakkal: ami az ő ujján 
kidomborodik, az a maga másolatán bemélyed. Ezt teljesen 
egyértelműen ki fogja mutatni a vizsgálat. 

Nagyot nyelt, és amit ezek után mondott, igazolta elképzelésemet. 
– Nem tudják bizonyítani, hogy én tettem. 
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– Dehogynem tudjuk. És mondok én magának valamit, ami még 
ennél is fontosabb. – Közelebb hajoltam hozzá, éreztem kávéillatú 
leheletét. – Maga visszaélt az unokahúgom érzéseivel. Visszaélt a 
fiatalságával, a naivitásával és a szemérmességével. 

Annyira közel hajoltam hozzá, hogy szinte összeért az arcunk. – 
Soha többé ne menjen Lucy közelébe. Soha többé ne beszéljen vele. 
Soha többé ne hívja fel. Még csak ne is gondoljon rá többé.  

Kabátom zsebében szorongattam a harmincnyolcasomat. Szinte 
örültem volna, ha rákényszerít a használatára. 

– És ha rájövök, hogy maga taszította le az útról – folytattam 
halkan, olyan hangon, amely hidegen csengett, mint a sebészeti 
műszerek –, én magam megyek maga után. Soha többé nem lesz 
nyugta tőlem ebben a nyomorult életében. Ha feltételesre akarják 
engedni, én mindig ott leszek. Sorra elmondom mindegyik 
bizottságnak, mindegyik kormányzónak, hogy maga veszélyt jelent a 
társadalom számára. Megértette? 

– Menjen a pokolba! – csattant fel. 
– Én nem kerülök a pokolba – feleltem. – De maga biztosan. 
Felpattant, és hosszú, indulatos léptekkel visszament a boltba. Egy 

férfi követte, s láttam, hogy beszél hozzá. Kalimpáló szívvel ültem a 
padon. Nem tudtam, miért maradt ott ez az ember. Első pillantásra 
volt valami éles profiljában, karcsú, erős hátának V-jében, és sima, 
hátrafésült hajának természetellenes feketeségében. Ragyogó, éjkék 
selyemöltöny volt rajta, a kezében egy krokodilbőrnek látszó 
aktatáska. Már épp el akartam menni, mikor felém fordult, s egy 
felszikrázó pillanatra találkozott a tekintetünk. Átható, kék szeme 
volt. 

Nem szaladtam el. Olyan voltam ott, mint út közepén a mókus, 
amelyik hol ide ugrik, hol oda, s a végén ott van, ahol kezdte. 
Felálltam, és amilyen gyors léptekkel csak tudtam, elindultam, aztán 
futásnak eredtem. A zubogó víz hangja léptek zajának képzetét 
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keltette bennem, azt hittem, a férfi fut utánam. Nem mentem be 
telefonfülkébe, mert nem mertem megállni. A szívem úgy kalapált, 
hogy azt hittem, megszakad. 

Keresztülrohantam a parkolón, remegő kézzel kinyitottam a kocsi 
ajtaját. Csak akkor nyúltam a telefonért, mikor már felgyorsult a 
kocsi, s a férfit sehol sem láttam. 

– Benton! Hála az égnek! 
– Te vagy az, Kay? Jézusom! Mi van? – A riadt hang rettenetesen 

recsegett a telefonban, mivel Virginia északi részén közismerten 
rengeteg mobiltelefon használja az éter hullámait. 

– Gault! – kiáltottam elfúló hangon, és beletapostam a fékbe, mert 
kis híján belefutottam egy Toyotába. – Láttam Gaultot! 

– Gaultot? Hol? 
– Az Eye Spyban. 
– A miben? Hogy mondtad? 
– Abban a boltban, amelyikben Carrie Grethen dolgozik. Vele áll 

kapcsolatban az a nő. Gault ott volt, Benton! Már jöttem el, mikor 
észrevettem, hogy bemegy a boltba. Beszélni kezdett a nőhöz, de 
aztán meglátott, én meg elfutottam. 

– Lassíts egy kicsit, Kay! – mondta feszült hangon Wesley. Még 
sose hallottam ilyennek a hangját. 

– Most hol vagy? 
– A 95-ös déli szakaszán. Semmi bajom. 
– Csak hajts tovább, az isten szerelmére! Ne állj meg semmiképp. 

Nem tudod, látta Gault, hogy beszállsz a kocsiba? 
– Nem hiszem. A fene egye meg, nem tudom! 
– Kay – mondta Wesley utasításszerűen –, higgadj le. – Lassan 

beszélt. – Nyugodj meg. Nehogy valami balesetbe keveredj. Én 
rögtön elkezdek telefonálni. Elkapjuk. 

Én azonban tudtam, hogy nem kapjuk el. Tudtam, hogy mire az 
első egyenruhás vagy az első nyomozó veszi a hívást, Gault már 
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eltűnik. Megismert. Láttam abban a hideg, kék szemében. Pontosan 
tudja, mit csinálok most, és megint eltűnik. 

– Mintha azt mondtad volna, hogy Angliában van – panaszoltam 
ostobán. 

– Azt mondtam, hogy állítólag. 
– Hát nem veszed észre, Benton? – folytattam, mert az agyam 

sehogy sem akart leállni: egyfolytában összefüggéseket keresett. – 
Gault benne van. Benne van abban, ami az MKK-ban történt. Még az 
is lehet, hogy ő küldte Carrie Grethent, hogy ő vette rá erre az 
egészre. Lehet, hogy ez a nő az ő kéme. 

Wesley némán emésztette a hallottakat. A gondolat annyira 
rettenetes volt, hogy nem akart rágondolni. 

Kezdett halkulni a hangja. Tudtam, hogy rajta is kezd úrrá lenni az 
idegesség, mert az ilyen beszélgetéseket nem szabad egy 
kocsitelefonon lebonyolítani. – És mire vette rá? – recsegte. – Mi 
kellett onnan neki? 

Én tudtam. Pontosan tudtam. – A CAIN – válaszoltam, és 
megszakadt a vonal. 
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Richmondba visszaérve már nem éreztem a sarkamban Gault 
fenyegető árnyékát. Úgy gondoltam, más teendői vannak, más 
démonokkal kell megküzdenie, nem ér rá velem foglalkozni. Ennek 
ellenére amint hazaértem, átállítottam a riasztót. Egy lépést se tettem 
revolver nélkül, még a fürdőszobába se mentem nélküle. 

Néhány perccel kettő után értem a kórházba, Lucy tolószékben 
gurult a kocsihoz. Mindenáron maga akarta hajtani, hiába 
győzködtem, hogy olyan óvatosan tolom, amennyire csak egy szerető 
nagynénitől telik. Nem hagyott segíteni. Mikor azonban hazaértünk, 
megadta magát: ágyba dugtam, felpolcolt háttal szundikált. 

Föltettem egy fazék zuppa di aglio frescó-t. Ez a fajta friss 
fokhagymaleves Brisighella hegyei közt népszerű, ahol hosszú-
hosszú idő óta adják csecsemőknek és idősebbeknek. Ez meg az édes 
tökkel és dióval töltött ravioli megteszi a hatását. Jobb kedvre 
hangolt a nappaliban lobogó tűz és a levegőben terjengő csodás illat. 
Mikor már hosszabb ideje nem főztem, egyébként szép lakásom 
mindig olyan érzést keltett, mintha senki sem lakná. Mintha 
beleszomorodott volna a ház. 

Később, mikor kihajtottam a húgom elé a reptérre, végig lógott az 
eső lába. Már jó ideje nem láttam Dorothyt. Megváltozott. 
Látogatásról látogatásra változott, mert nagyon bizonytalan volt. 
Ezért viselkedett időnként olyan csúnyán, s ezért váltogatta 
rendszeresen a frizuráját és az öltözéke stílusát. 
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Késő délutánra járt, ott álltam az US Air kijáratánál, pásztáztam a 
harmonikafolyosó felől közeledő arcokat, igyekeztem felidézni 
magamban az állandó jegyeket. Az orráról s az álla gödröcskéjéről 
ismertem föl, mert ezeket nem lehetett könnyen megváltoztatni. A 
haja ezúttal rövid és fekete volt, úgy simult a koponyájára, mint egy 
bőrsisak; szemét nagy szemüveg mögé rejtette, nyaka köré egy 
élénkvörös sálat kanyarított. Lovaglónadrágban és fűzős csizmában, 
divatosan soványan, lendületes léptekkel egyenesen odajött hozzám, 
és arcon csókolt. 

– Úgy örülök, hogy látlak, Kay. Fáradtnak látszol. 
– Anya hogy van? 
– A csípője, tudod. Milyen kocsival vagy? 
– Egy bérelttel. 
– Mert nekem az volt az első gondolatom, hogy mi lesz veled a 

Mercedes nélkül. Én el nem tudnám képzelni, mit csinálnék az 
enyém nélkül. 

Dorothynak egy 190E-je volt, akkoriban tett rá szert, mikor egy 
miami rendőrt szerencséltetett. A kocsit egy kábítószer-kereskedőtől 
kobozták el, s bagóért adták egy árverésen. Sötétkék autó volt, 
spoilerekkel, egyedi csíkokkal. 

– Csomagod van? – kérdeztem. 
– Csak ez. Milyen gyorsan hajtott Lucy? 
– Nem emlékszik semmire. 
– Te azt nem tudod elképzelni, mit éreztem, mikor megszólalt a 

telefon. Szó szerint megállt a szívem. 
Már esett, és nem vittem esernyőt. 
– Ezt csak az értheti, aki már élt át ilyesmit. Azt a pillanatot. Egy 

olyan rémes pillanatot, mikor még nem tudod pontosan, mi történt, 
csak azt, hogy valami rossz egy olyan valakivel, akit szeretsz. 
Remélem, nem állsz túl messze. Talán jobb volna, ha itt 
megvárnálak. 
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– Ki kell állnom, fizetni, aztán az egészet megkerülni. – Onnan, 
ahol álltunk a járdán, láttam a kocsit. – Tiz-tizenöt perc. 

– Azt pont jó. Engem ne félts. Majd bent megállok, figyellek. 
Muszáj kimennem a mosdóba. Olyan jó volna egyszer már végre 
nem idegeskedni valami miatt. 

Amikor már bent ült a kocsiban, rátért a részletekre. 
– Szedsz hormonokat? 
– Minek? – Zuhogott, a kövér cseppek úgy dobogtak a tetőn, mint 

egy apró állatokból összeverődött, megvadult nyáj. 
– A változás miatt. – Dorothy egy műanyag tasakot vett elő a 

retiküljéből, s gyömbéres süteményt kezdett majszolgatni. 
– Miféle változás miatt? 
– Tudod... Hőhullámok, hangulatok. Ismerek egy nőt, az abban a 

pillanatban szedni kezdte, mihelyt negyvenéves lett. A pszichének 
ereje van. 

Bekapcsoltam a rádiót. 
– Valami rémes szendvicset kínáltak, s tudod, milyen vagyok, 

mikor nem eszem. – Megint bekapott egy süteményt. – Ez csak 
huszonöt kalória, és nyolcat engedélyezek belőle magamnak naponta, 
úgyhogy majd meg kell állnunk venni. És persze almát. Te nagyon 
szerencsés alkat vagy. Úgy veszem észre, neked egyáltalán nem kell 
aggódnod a súlyod miatt, persze, gondolom, hogy ha én is azzal 
foglalkoznék, amivel te, valószínűleg nekem se lenne valami nagy 
étvágyam. 

– Van egy klinika a Rhode Islanden, szeretnék veled beszélni róla, 
Dorothy. 

Felsóhajtott. – Betegre idegesítem magam Lucy miatt. 
– Ez egy négyhetes kúra. 
– Egyszerűen nem tudom, hogy képes volnék-e elviselni a 

gondolatot, hogy egész idő alatt ott van bezárva. – Megint bekapott 
egy süteményt. 
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– Pedig ezt el kell viselned, Dorothy. Ez most nagyon komoly. 
– Nem hiszem, hogy belemegy. Ismered, milyen makacs tud lenni. 

– Gondolkozott egy percig. – Hát igen. Lehet, hogy használna. – 
Megint sóhajtott. – Talán amíg ott van, el tudok intézni néhány más 
dolgot. 

– Miféle más dolgot, Dorothy? 
– Azt hiszem, neked megmondhatom, hogy nem is tudom, mit 

csináljak ezzel a lánnyal. Egyszerűen nem értem, hogyan fajulhattak 
így el a dolgok. – Sírva fakadt. – Minden tiszteletem a tiéd, de te 
akkor sem tudod elképzelni, milyen érzés, mikor valakinek a 
gyerekéből ez lesz. Nem tudom, hogy mi is történt. Az biztos, hogy 
otthon nem ezt látta. Vannak dolgok, amikért vállalom a felelősséget, 
de ezért nem. 

Kikapcsoltam a rádiót, és ránéztem. – Elárulnád, miről beszélsz? – 
Megint megdöbbentett, mennyire nem szeretem a húgomat. Nem 
értettem, hogy lehet a húgom, mikor az anyánkon és azon kívül, 
hogy valamikor egy fedél alatt éltünk, semmi közös nincs bennünk. 

– El se tudom képzelni, hogy te nem gondolkoztál ezen. Persze 
lehet, hogy neked ez valahogy normálisnak tűnik... – Érzelmei egyre 
szélesebb utat törtek maguknak. – Nem volnék őszinte, ha nem 
mondanám meg, hogy engem ezt a dolgot illetően aggaszt a te 
hatásod, Kay. Nem mintha ítélkezni akarnék fölötted, mert a 
magánéleted a te dolgod, és léteznek tőled független dolgok. – 
Kifújta az orrát, potyogtak a könnyei. Az eső zuhogott. – A fene egye 
meg! Olyan nehéz. 

– Az ég áldjon meg, Dorothy! Mi a fenéről beszélsz? 
– Minden mozdulatodat figyeli. Ha te egy bizonyos módon mosod 

a fogad, nyugodt lehetsz, hogy ő is úgy fogja. És szeretném veled 
közölni, hogy én még olyan dolgokban is nagyon megértő vagyok, 
amilyenekben nem mindenki volna. Kay néni így, Kay néni úgy. 
Évek óta ez megy. 
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– Dorothy... 
– Egyetlenegyszer sem panaszkodtam, egyetlenegyszer sem 

próbáltam, hogy úgy mondjam, elrángatni mellőled. Én mindig csak 
Lucy javát néztem, ezért elnéztem neki ezt a kis bálványimádást. 

– Dorothy... 
– Fogalmad sincs róla, mekkora áldozat ez. – Harsányan kifújta az 

orrát. – Mintha nem lett volna elég, hogy az iskolában mindig hozzád 
hasonlítgattak, és otthon is te voltál a bezzeggyerek, mert te 
mindenben olyan tökéletes voltál. És ezt most komolyan mondom. 
Főztél, szereltél, karbantartottad a kocsit, fizetted a számlákat. Egész 
gyerekkorunkban te voltál a férfi a családban. És aztán, és ezzel 
tetted föl a koronát, valóságos apja lettél a lányomnak. 

– Dorothy! 
De nem hagyta abba. 
– Én ezzel nem tudok konkurálni. Én nem tudok Lucynak 

az apja lenni. Elismerem, hogy több benned a férfias vonás, mint 
bennem. Elismerem. Ezt a versenyfutást fejhosszal nyered, 
Scarpetta lovag úr. Teszek rá. Ez olyan igazságtalan! Dagadhat a 
melled! A család férfijának dús keble! 

– Fogd be a szád, Dorothy. 
– Nem fogom be! – sziszegte dühödten. 
Megint ott voltunk a kis szobában, a kis közös ágyban, ahol szép 

csöndben megtanultuk gyűlölni egymást, mialatt apánk haldoklott. 
Megint ott ültünk a konyhaasztalnál, szótlanul ettük a makarónit, 
apánk meg eközben a folyosó túlsó végén, betegágyában fekve is 
uralta életünket. Most pedig az én házamba tartottunk, ahol a 
balesetet szenvedett Lucy feküdt. Csodáltam, hogy Dorothy még 
nem ismerte föl a forgatókönyvet, amely ugyanolyan régi és 
kiszámítható volt, mint mi magunk. 

– Konkrétan mi az, amit a szememre vetsz? – kérdeztem a 
garázsajtót nyitva. 
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– Megmondom. Azt, hogy Lucy nem foglalkozik fiúkkal, nem 
tőlem tanulta. Az egyszer biztos. 

Leállítottam a motort és ránéztem. 
– Énnálam aztán senki se tartja többre és senki sem élvezi jobban 

a férfiakat, s mielőtt legközelebb kritizálsz mint anyát, nem árt, ha 
belegondolsz szépen, milyen részed van Lucy fejlődésében. Nézd 
csak meg, kire hasonlít! 

– Lucy nem hasonlít senki olyanra, akit ismerek – feleltem. 
– Na ne. Kiköpött képmásod. És most meg már iszik, és szerintem 

meleg is. – Megint könnyekre fakadt. 
– Azt akarod mondani, hogy leszbikus vagyok? – Kis híján 

szétrobbantam. 
–Valakitől csak tanulta. 
– Azt hiszem, jobb lesz, ha most bemégy. 
Dorothy kinyitotta a kocsiajtót, és meglepetten vette tudomásul, 

hogy én nem szállok ki. – Te nem jössz? 
Odaadtam neki a kulcsot, és megmondtam a riasztó kódját. – 

Veszek ennivalót – mondtam. 
Vettem gyömbérsüteményt és almát, és bolyongtam egy kicsit a 

polcok között, mert nem volt kedvem hazamenni. Sose élveztem 
Lucy társaságát akkor, mikor az anyja is ott volt, ráadásul Dorothy 
mostani látogatása még a szokásosnál is rosszabbul indult. Bizonyos 
mértékben megértettem az érzelmeit. Se a sértéseivel, se a 
féltékenységével nem lepett meg nagyon, mivel egyiket se most 
kezdte. 

Nem is az ő magatartása töltött el rossz érzésekkel, hanem hogy 
megint eszembe juttatta: egyedül vagyok. A sütemények, édességek, 
mártások, ömlesztett sajtok előtt sétálgatva arra gondoltam, bárcsak 
egy nagy zabálással kikúrálhatnám a bajomat. Ha whiskyvel 
feltölthettem volna a bennem tátongó űrt, azt is megtettem volna. 
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Ehelyett hazamentem egy kis bevásárlózacskóval, és 
megvacsoráztattam szánalmasan kicsi családomat. 

Vacsora után Dorothy leült egy fotelba a kandalló elé. 
Olvasgatott, Rumple Minze-et kortyolgatott. Én ezalatt 
felkészítettem a lefekvéshez Lucyt. 

– Fáj? – kérdeztem. 
– Nem nagyon. De nem bírok ébren maradni. Állandóan 

lecsukódik a szemem. 
– Most az a legjobb, ha alszol. 
– Mindig olyan borzasztókat álmodom. 
– Nem akarod elmondani nekem? 
– Valaki jön utánam, üldöz, többnyire kocsival. És akkor hallom 

azokat a zajokat, és fölébredek. 
– Milyen zajokat? 
– Csörömpölést. A légzsák felfúvódását. Szirénázást. Néha olyan, 

mintha álmodnék, de hiába nem alszom, ezek a képek akkor is ott 
táncolnak előttem. Forgó vörös fényeket látok az aszfalton, meg 
sárga esőköpenyes embereket. Én meg csapkodok és izzadok. 

– Szokványos baleseti utóhatás. Lehet, hogy eltart egy ideig. 
– Le fognak tartóztatni, Kay néni? – Ijedt szemmel nézett rám; 

belesajdult a szívem, ahogy arca kék-zöld zúzódásaira néztem. 
– Nem lesz semmi baj, viszont szeretnék tanácsolni valamit, 

amiért valószínűleg nem fogsz lelkesedni. 
A Rhode Island-i, newporti magánklinikáról beszéltem neki. Sírva 

fakadt. 
– Nézd, Lucy. Ha elítélnek ittas vezetésért, több mint valószínű, 

hogy az ítélet erre amúgy is kötelezni fog. Nem volna jobb 
önszántadból túlesni rajta? 

Óvatosan felitatta a könnyeit. – Nem akarom elhinni, hogy velem 
ilyesmi történik. Minden álmomnak lőttek. 
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– Távolról sem. Élsz. Rajtad kívül senki sem sérült meg. A 
problémáid megoldhatók, segítek neked. Csak bízz bennem, és 
hallgass rám. 

Lucy a takarón nyugvó kezét nézte. Csorogtak a könnyei. 
– És szeretném, ha őszinte lennél hozzám. 
Nem nézett rám. 
– Lucy, te nem ebédeltél az Outbackben. Náluk nincs spagetti. Az 

egész kocsi tele volt spagettivel. Gondolom, nem tudtad mind 
megenni, és becsomagoltattad a maradékot. Hol jártál aznap este? 

– Az Antonióban. 
– Staffordban? 
Bólintott. 
– Miért hazudtál? 
Nemet intett a fejével. – Ez nem tartozik ide. 
– Carrie Grethennel voltál ott, igaz? Néhány hete pedig rávett, 

hogy segíts neki egy kis kutatási programban. Emiatt kerültél most 
ilyen helyzetbe. Amikor meglátogattalak az MKK-ban, akkor is 
folyékony gumit kavargatott. 

Elfordította a tekintetét. 
– Miért nem mondod el nekem az igazságot? 
Egy könnycsepp siklott le az arcán. Láttam, hogy Carrie-ről nem 

lehet vele beszélgetni. Vettem egy mély lélegzetet, és folytattam. – 
Lucy, én azt hiszem, hogy téged valaki megpróbált lelökni az útról. 

Kikerekedett a szeme. 
– Megnéztem a kocsit és a helyszínt, és találtam egy sereg nagyon 

zavaró dolgot. Emlékszel rá, hogy hívtad a 911-et? 
– Nem. Hívtam? – Hitetlenkedve nézett rám. 
– Aki utoljára használta a telefont, hívta. Feltételezem, hogy te 

voltál. A rendőrségen már keresik a szalagot. Abból majd kiderül, 
hogy mikor telefonáltál, és mit mondtál. 

– Istenem. 
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– Ezenkívül arra is utalnak jelek, hogy valaki jött mögötted 
felkapcsolt fényszóróval. A visszapillantód föl volt billentve, a hátsó 
napellenző felhúzva. Nem tudok más okot elképzelni arra, hogy egy 
sötét országúton felhúzd a napellenzőt, csak azt, hogy zavart a 
hátulról érkező fény. – Elhallgattam, Lucy döbbent arcát fürkésztem. 
– Emlékszel valami ilyesmire? 

– Nem. 
– Emlékszel valamilyen zöld kocsira? Lehet, hogy világoszöld 

volt. 
– Nem. 
– Ismersz valakit, akinek ilyen színű kocsija van? 
– Ezen gondolkodnom kell. 
– Carrie-nek? 
A fejét rázta. – Neki egy lenyitható tetejű BMW-je van. Vörös. 
– És annak a férfinak, akinél dolgozik? Beszélt neked egy Jerry 

nevű illetőről? 
– Nem. 
– Csak azért, mert egy kocsi zöldes színű festéket hagyott a 

kocsim benyomott hátsó részén, és a hátsó lámpát is betörte. A 
lényeg, hogy miután eljöttél a Green Topból, valaki követett, és 
hátulról beléd hajtott. Ezután hirtelen felgyorsítottál, elvesztetted az 
uralmat a kocsi fölött, és leszaladtál az útról. Nézetem szerint 
körülbelül egy időben gyorsítottál és hívtad a 911-et. Megijedtél. 
Lehet, hogy megint ott volt a sarkadban az az illető, aki beléd hajtott. 

Lucy az álláig húzta a takarót. Sápadt volt. – Valaki meg akart 
ölni. 

– Kis híján sikerült is neki. Emiatt teszek föl neked 
bizalmaskodónak hangzó kérdéseket. Valakinek föl kell tennie 
ezeket a kérdéseket. Nem akarod inkább magadtól elmondani? 

– Eleget tudsz. 
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– Látsz összefüggést az MKK-ban és az országúton történtek 
között? 

– Persze hogy látok! – csattant fel. – Ezt az egészet csak rám 
kenték, Kay néni. Be se tettem a lábam az épületbe hajnali háromkor. 
Én nem loptam el semmiféle titkot! 

– Ezt be kell bizonyítanunk. 
Szúrós szemmel nézett rám. – Nem vagyok biztos benne, hogy 

hiszel-e nekem. 
Hittem, de ezt most nem mondhattam meg neki. Nem 

mondhattam el neki, hogy találkoztam Carrie Grethennel. Minden 
önfegyelmemre szükségem volt, hogy e percben ügyvéd módjára 
tárgyaljak az unokahúgommal, mert tudtam, hogy nem volna 
célszerű támpontokat adni neki. 

– Ha nem vagy őszinte, én azon nemigen segíthetek – mondtam. – 
Én tőlem telhetőleg igyekszem távol tartani magamtól az 
előítéleteket, és igyekszem tiszta fejjel gondolkodni, de őszintén 
megvallva, most nem tudom, mire gondoljak. 

– Én nem hiszem, hogy te... Nem érdekel, teszek rá. Gondolj, amit 
akarsz. – A szeme megtelt könnyel. 

– Kérlek, ne légy dühös rám. Ezek nagyon komoly dolgok, és 
egész életedre kihat, hogyan kezeljük őket. Van két nagyon is fontos 
pont. Az egyik a biztonságod. Azok után, amiket most a baleset 
kapcsán elmondtam, talán jobban megérted, miért szeretnélek a 
klinikán tudni. Senkinek sem mondom meg, hol vagy. Teljes 
biztonságban leszel. A másik, hogy kigabalyítsunk téged ebből a 
zűrzavarból, hogy a jövődet semmi se veszélyeztesse. 

– Sose leszek FBI-ügynők. Már késő. 
– Ha tisztázzuk a neved Quanticóban, és ha rá tudjuk venni a 

bírót, hogy ejtse el az ittas vezetés vádját, akkor nem késő. 
– Hogyan? 



255 

– Kértél, hogy szerezzek neked egy nagyágyút... Azt hiszem, 
sikerült. 

– Kit? 
– Egyelőre elég, ha csak annyit tudsz, hogy ha rám hallgatsz, és 

azt teszed, amit mondok, jók az esélyeid. 
– Úgy érzem magam, mintha egy fegyintézetbe kellene 

bevonulnom. 
– A terápia jót fog tenni neked. Több szempontból is. 
– Inkább nálad maradnék. Nem akarom, hogy egész életemre 

alkoholistának bélyegezzenek. Szerintem különben sem vagyok az. 
– Lehet, hogy nem. Mindenesetre nem árt, ha elgondolkodsz azon, 

hogy miért iszol annyit. 
– Talán egyszerűen csak jólesik, hogy nem vagyok itt. Itt úgysem 

kellettem soha senkinek – mondta keserűen. 
Beszélgettünk még egy ideig, aztán ráültem a telefonra: 

légitársaságokat és kórházi embereket hívtam, aztán egy helyi 
pszichiátert, aki jó ismerősöm volt. Edgehill, a köztiszteletben álló 
newporti klinika már másnap délután tudta fogadni Lucyt. Én 
akartam elkísérni, de Dorothy hallani sem akart róla. Ilyenkor egy 
anyának a lánya mellett a helye, jelentette ki, az én jelenlétem nem 
szükséges s nem is kívánatos. Nagyon rossz hangulatban voltam, 
mikor éjfélkor megszólalt a telefon. 

– Remélem, hogy nem ébresztettelek föl – mondta Wesley. 
– Örülök, hogy hívtál. 
– Igazad volt az ujjlenyomattal. Tényleg a negatívja. Lucy ezt 

csak akkor használhatta volna, ha maga öntötte volna ki magának. 
– Jaj, istenem, hát természetesen nem ő csinálta – mondtam 

türelmetlenül. – Reméltem, hogy ezen már túl vagyunk, Benton. 
– Még nem egészen. 
– Gaulttal mi van? 
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– Eltűnt. Az Eye Spyban meg az az ökör tagadja, hogy látta volna. 
– Szünetet tartott. – Biztos, hogy te láttad? 

– Bíróság előtt is hajlandó vagyok rá megesküdni. 
Bárhol fölismertem volna Temple Gaultot. Álmomban időnként 

láttam a szemét, úgy csillogott, mint a kék üveg, nézett rám egy 
résnyire nyitott ajtó mögül egy különös, sötét, és bűzös szobából. 
Többször is megjelent előttem Helen, az egyenruhás, lefejezett 
börtönőr, ott ült a széken, ahol Gault hagyta. Többször is eszembe 
jutott az a szerencsétlen gazdaember, aki elkövette azt a hibát, hogy 
belenézett a földjén talált sporttáskába. 

Elmondtam Wesleynek, hogy Lucyt elküldöm Rhode Islandre. 
Elmondtam neki mindent, amiről úgy gondoltam, hogy nem 
mondtam még el. Amikor aztán ő kezdett beszélni, lekapcsoltam az 
éjjeli-szekrényen álló lámpát, úgy hallgattam a sötétben. 

– Errefelé nem valami jól alakulnak a dolgok. Ahogy már 
mondtam, Gault eltűnt. Szórakozik velünk. Nem tudjuk, mihez van 
köze és mihez nincs. Ott van ez az észak-carolinai eset, meg most az 
az angliai, aztán hirtelen Springfieldben bukkan föl, és úgy néz ki, 
hogy köze van az MKK elleni kémkedéshez. 

– Ez nem csak úgy néz ki, Benton. Ez belemászott az Iroda 
agyába. A kérdés csupán az, hogy mit teszünk ezzel kapcsolatban. 

– Az MKK-ban most változtatják a kódokat, a jelszavakat meg az 
ilyesmiket. És reménykedünk, hogy nem hatolt túlságosan mélyre. 

– Hát csak reménykedjetek. 
– Kay... Black Mountain házkutatási parancsot adott ki Creed 

Lindsey házára és kocsijára. 
– Megtalálták? 
– Nem. 
– És Marino mit szól ehhez? 
– Tudja a fene. 
– Nem vagy kapcsolatban vele? 
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– Nemigen. Azt hiszem, az ideje nagy részét Denesa Steinernél 
tölti. 

– Azt hittem, ő elutazott. 
– Megjött. 
– Mennyire komoly ez az ügy, Benton? 
– Pete be van zsongva. Még sose láttam ilyennek. Nem hiszem, 

hogy el tudnánk vonszolni innen. 
– Na és te? 
– Én egy darabig hol itt leszek, hol máshol, nehéz megmondani. – 

Csüggedtnek hangzott a hangja. – Nem tudok más csinálni, Kay, 
csak tanácsot adni, de a rendőrök Pete-re hallgatnak, Pete meg nem 
hallgat senkire. 

– És Denesa Steiner mit mond Lindseyről? 
– Azt mondja, lehet, hogy ő járt a házában aznap éjjel, de nemigen 

nézte meg. 
– A beszédmódja eléggé jellegzetes. 
– Ezt is mondtuk neki. Azt felelte, hogy alig emlékszik az illető 

hangjára, csak arra, hogy a hangja alapján fehérnek érezte. 
– Lindseynek elég erős testszaga is van. 
– Nem tudhatjuk, hogy aznap éjjel is volt-e. 
– Kétlem, hogy van olyan éjszaka, amikor változta a higiénés 

szokásain. 
– A lényeg, hogy mivel Denesa nem biztos a dolgában, ezzel csak 

megerősíti a Lindsey elleni gyanút. A rendőrségre meg egymás után 
futnak be a Lindsey-vel kapcsolatos telefonhívások. Hogy látták itt 
meg ott, s gyanús dolgokat művel, például megbámult egy kissrácot, 
aki mellett lassan elhajtott. Meg hogy nem sokkal Emily eltűnése 
után egy olyasféle furgont láttak a Tomahawk-tó közelében, mint 
amilyen az övé. Tudod, milyenek az emberek, mikor beáll valamire 
az agyuk. 
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– És a te agyad mire állt be? – Sötét, megnyugtató takaróként 
borult rám a sötétség, s érzékeltem Wesley hangjának minden 
árnyalatát. Karcsú, izmos hangja volt. Akárcsak a termete, 
szépségében és erejében nagyon árnyalt volt ez is. 

– Ez a Creed nevezetű pali nem illik a képbe, és engem még 
mindig zavar Ferguson. Egyébként megkaptuk a DNS-eredményt: a 
bőr Emilyé. 

– Nem nagy meglepetés. 
– Ferguson körül egyszerűen nem stimmel valami. 
– Megtudtál valami újat róla? 
– Tartok néhány vasat a tűzben. 
– És Gaultról? 
– Őt sem hagyhatjuk ki a számításból. Hogy ő ölte meg Emily 

Steinert. – Hallgatott egy ideig. – Szeretnélek látni. 
Nehéz volt a szemhéjam, s ahogy feküdtem ott a párnáimon a 

sötétben, álmatagnak éreztem a hangom. – Nekem át kell mennem 
Knoxville-be. Az nincs nagyon messze tőled. 

– Katzhez mégy? 
– Hozzá és Shade doktorhoz. Most futtatnak nekem egy 

vizsgálatot. Lehet, hogy már végeztek is vele. 
– A Kemping az egyetlen hely, ahová semmi kedvem ellátogatni. 
– Ha jól értelek, akkor azt mondod, hogy nem akarsz ott találkozni 

velem. 
– De nem ez az oka. 
– Hazautazol hétvégére – mondtam. 
– Reggel. 
– Minden rendben van? – Kínos volt a családja felől érdeklődni, a 

feleségét egyikünk se igen hozta szóba. 
– A gyerekek szerencsére már kinőttek a Halloweenből, úgyhogy 

legalább az ő bulijaikkal meg a jelmezkészítéssel nem kell 
foglalkozni. 
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– A Halloweenből senki sem nő ki soha. 
– Tudod, ez a hagyományos műsor a mi házunkban azelőtt nagy 

szám volt. Állandóan kiskrapekokat kellett hajkurásznom. 
– Gondolom, pisztollyal a kezedben, és megröntgenezted a 

cukorkájukat – mondtam. 
– Élmény veled beszélgetni. 
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Szombaton kora reggel becsomagoltam a knoxville-i útra, és 
segítettem Dorothynak összeválogatni azokat a holmikat, amelyekre 
egy olyan helyen, mint ahová Lucy készült, szükség van. Nem volt 
könnyű megértetni vele, hogy Lucynak nem kellenek oda elegáns 
ruhák, se olyanok, amelyek vegytisztítást és vasalást igényelnek. 
Mikor nyomatékosan közöltem vele, hogy semmilyen értéktárgyat 
nem szabad vinni, felháborodott. 

– Édes istenem, ez így olyan, mintha börtönbe menne! 
A hálószobában pakoltunk, ott aludt, hogy föl ne ébressze Lucyt. 
Betettem egy összehajtott melegítőt az ágyon lévő nyitott 

bőröndbe. – Nézd – mondtam –, drága ékszereket még egy jobb 
szállodába sem ajánlatos vinni. 

– Nekem egy csomó drága ékszerem van, és állandóan járok jobb 
szállodákba. A különbség csak annyi, hogy nem mászkálnak 
narkósok a folyosón. 

– Narkósok mindenütt vannak, Dorothy. Nem kell ahhoz 
Edgehillbe menni. 

– Idegrohamot fog kapni, ha rájön, hogy nincs ott a notebookja. 
– Majd én megmagyarázom neki, hogy ezt ott nem engedik. 

Bízom benne, hogy meg fogja érteni. 
– Én meg azt hiszem, hogy nem. 
– Az egésznek a lényege az, hogy Lucy ott önmagával 

foglalkozzon, és ne számítógépprogramokkal. 



261 

Ahogy kezembe vettem Lucy Nike-jait, a quanticói öltöző jutott 
eszembe, ahogy áll a Yellow Brick Road-i rohampályáról érkezetten, 
véresen, lehorzsoltam tetőtől talpig sárosan. Milyen boldognak 
látszott akkor... és lehetett is volna. Összeszorult a gyomrom a 
gondolatra, hogy miért nem tudtam már hamarabb a problémáiról. 
Bárcsak több időt töltöttem volna vele, akkor talán ez az egész meg 
se történt volna. 

– Szerintem ez akkor is nevetséges – mondta Dorothy. – Ha 
nekem kellene egy ilyen helyre mennem, engem ugyan nem 
akadályoznának meg az írásban. Nekem az a legjobb kúra. Nagy kár, 
hogy Lucynak nincs valami ilyesmije, mert ha volna, nekem 
meggyőződésem, hogy nem lenne ilyen sok problémája. Miért nem 
inkább a Betty Ford Klinikára visszük? 

– Nem látom értelmét, hogy Lucyt a nyugati partra küldjük, és 
tovább is tart oda bekerülni. 

– Azt sejtettem, hogy elég nagy lehet előttük a sorban állás. – 
Dorothy elgondolkodva összehajtogatott egy kifakult farmert. – 
Gondolj csak bele... Előfordulhat az is, hogy filmsztárok 
társaságában töltesz egy hónapot. Akár beléd is szerethet valamelyik, 
és mire föleszmélsz, már Malibuban laksz. 

– Lucynak egyelőre nem arra van szüksége, hogy filmsztárokkal 
találkozzon – feleltem ingerülten. 

– Nem is érdekes, csak remélem, tudod, hogy nem ő az egyetlen, 
akinek törődnie kell a külsejével. 

Félbehagytam a csomagolást, és ránéztem. – Néha szeretnélek 
istenesen fölképelni. 

Dorothy meglepettnek és egy kicsit ijedtnek látszott. Sosem 
tapasztalta még, hogy szabad folyást engedtem volna dühömnek. 
Sosem tartottam tükröt nárcisztikus, pepecselő élete elé, hogy úgy 
lássa magát, ahogyan én látom. Nem mintha látta volna – épp ez volt 
a bökkenő. 
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– Nem neked jelenik meg hamarosan könyved! Csak napok 
kérdése, és megint körútra indulok. Mégis mit mondjak majd, ha 
valamelyik riporter a lányom felől érdeklődik? Mégis mit gondolsz, 
mit fog szólni ehhez a kiadóm? 

Körülnéztem, hogy mit kell még bepakolni. – Fütyülök rá, hogy 
mit szól hozzá a kiadód. Őszintén szólva, Dorothy, akármiről legyen 
is szó, engem a te kiadód véleménye egyáltalán nem érdekel. 

– Egyszerűen rontja a munkám hitelét – folytatta, mintha nem is 
hallott volna. – Ezt egyszerűen muszáj megmondanom a kiadómnak, 
hogy legyen ideje kidolgozni a legjobb stratégiát. 

– Egy szót se merészelj neki szólni Lucyról. 
– Kezdesz nagyon erőszakos lenni, Kay. 
– Lehet. 
– Gondolom, ez afféle szakmai ártalom olyasvalakinél, aki 

naphosszat embereket szabdal – csattant fel. 
Lucynak szüksége lesz majd a saját szappanára, mert a klinikán 

nem lesz az a fajta, amit szeret. Kimentem a fürdőszobába, és hoztam 
a Lazlo-féle iszapszappanát meg a Chanelt; Dorothy hangja oda is 
követett. Bementem Lucy szobájába, már ült az ágyán. 

– Nem tudtam, hogy ébren vagy. – Megcsókoltam. – Én néhány 
perc múlva elrohanok. Nemsokára jön érted meg anyádért egy kocsi. 

– És mi lesz a fejemen lévő öltésekkel? 
– Néhány nap múlva előjönnek, és akkor majd valaki a klinikán 

kezelésbe vesz. Ezeket a dolgokat már megbeszéltem velük. 
Pontosan tudják, mi van veled. 

– Fáj a hajam. – Lucy megérintette a feje búbját, és elfintorodott. 
– Van egy kis idegi sérülésed. Előbb-utóbb az is elmúlik. 

 
Kihajtottam a reptérre. Megint esett az eső. Felpuhult müzliként 
borították a levelek az aszfaltot, a hőmérséklet harapós tizenegy 
fokra csökkent. 
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Charlotte-ban szálltam ki először a gépből, mert Richmondból 
szinte sehová sem lehet úgy repülni, hogy ne kelljen közben 
átszállni. Mikor jó néhány óra múlva megérkeztem Knoxville-be, 
ugyanolyan idő fogadott, mint az induláskor – csak hidegebb volt, és 
közben besötétedett. 

Taxiba szálltam. A vezetője, egy helybeli, aki Cowboynak hívatta 
magát, elmondta, hogy mikor nem taxizik, olyankor dalokat ír és 
zongorázik. Mire a Hyatthez ért velem, már tudtam, hogy a felesége 
kedvéért évente egyszer elmegy Chicagóba, és hogy rendszeresen 
hoz hölgyeket Johnson Cityből, akik az itteni bevásárlóközpontokba 
járnak ezért-azért. Azt az ártatlanságot idézte föl bennem, amelyet a 
hozzám hasonlók már elvesztettek; szokatlanul nagy borravalót 
adtam neki. Megvárta, míg bejelentkezem és elfoglalom a szobámat, 
aztán elvitt a Tennessee-folyóra néző Calhounhoz, ahol az Államok 
legjobb bordájával kecsegtettek. 

Minden asztal foglalt volt, a bárpultnál kellett várnom. Mint 
kiderült, az egyetemen hosszú víkendjük volt a diákoknak. Bármerre 
néztem, mindenütt élénk narancsszín zakókat és pulóvereket láttam, 
diákokat: ittak, nevettek, még mindig a délutáni mérkőzés lázában 
égtek, mindenfelé annak a jeleneteit emlegették. Folyamatos 
harsogás és nevetés hallatszott. 

A Tennesse-Knoxville Egyetem legyőzte a Harci Kakasokat: az 
összecsapás volt olyan fontos, mint a világtörténelem bármelyik 
csatája. A felém forduló egyetemi sapkás emberek egyetértést kereső 
pillantásaira meggyőző őszinteséggel bólogattam, mivel beismerni, 
hogy nem voltam kint, akkor és ott nyilvánvalóan hazaárulásnak 
számított volna. Már este tízre járt, mire asztalhoz jutottam, s addigra 
rendesen megjött az étvágyam. 

Nem ettem olasz kosztot, se más normális ételt, mivel már napok 
óta épp csak bekaptam valamit itt-ott, s most már úgy éreztem, éhen 
halok. Báránybordát rendeltem sült burgonyával és salátával, s mikor 
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a Tennessee Sunshine borsszósz üvegén megláttam a „Kóstolj meg!” 
feliratot, megkóstoltam. Megkóstoltam a Jack Daniel-féle 
gyümölcstortát is. Csodálatos vacsora volt. Tiffany-lámpák fényében 
ültem egy folyóra néző, csöndes sarokban. A víz tükre szinte élt a 
hídról érkező s visszatükrözött, különböző hosszúságú és intenzitású 
fénysávoktól, úgy hatott, mintha valamilyen számomra nem hallható 
muzsika elektronikus szintjeit mérné. 

Igyekeztem nem gondolni bűnözésre. A rikító narancsszín 
azonban rőzsetüzekként lángolt körülöttem, s egyszer csak megjelent 
előttem Emily vékony csuklója a köréje tekert szigetelőszalaggal. 
Aztán a betapasztott szája. Az Atticában raboskodó szörnyetegekre 
gondoltam, majd Gaultra és a hozzá hasonlókra. Mire megkértem a 
pincért, hogy hívjon nekem egy taxit, Knoxville már ugyanolyan 
ijesztőnek tűnt föl előttem, mint bármely m^s város, ahol valaha is 
jártam. 

Nyugtalanságom csak fokozódott, mikor negyed, majd fél órát 
várakoztam az étterem előtt Cowboyra. Más égtájakon hajózhatott. 
Éjfélkor, végignézve a szakács és a pincérek távozását, még mindig 
ott álltam magamra hagyatva. 

Visszamentem az étterembe. 
– Várom a taxit, amit már több mint egy órája hívott nekem – 

mondtam a bárpultot törülgető fiatalembernek. 
– Hosszú víkend van, hölgyem, az a gond.  
– Ezt értem, de nekem vissza kell jutnom a szállodába. 
– Hol szállt meg? 
– A Hyattben. 
– Nekik van saját kocsijuk... Próbáljam meg azt? 
A szállodai kocsi egy kisbusz volt. A fiatal, fecsegős sofőr 

összevissza kérdezgetett a rögbimeccsről, amit nem is láttam. 
Közben arra gondoltam, milyen könnyen előfordulhat, hogy egy 
készséges idegenről kiderül, hogy afféle Bundy- vagy Gault-típus. 
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Így halt meg Eddie Heath. Az anyja átküldte a közeli boltba zacskós 
levesért, és egy óra múlva meztelenül, megcsonkítva és golyóval a 
fejében találtak rá. Az ő esetében is használtak szigetelőszalagot. 
Lehetett bármilyen színű, mert azt sose láttam. 

Gault fejbe lőtte Eddie-t, utána összekötözte a csuklóját, majd 
mielőtt megszabadult a holttesttől, eltávolította a szigetelőszalagot. 
Sose derült ki egyértelműen, miért csinálta ezt. A beteges fantázia 
számos megnyilvánulásában ritkán látunk világosan. Miért 
bakóhurok, miért nem egy egyszerű, biztonságos csúszóhurok? Miért 
épp rikító narancsszín szigetelőszalag? Elgondolkodtam, hogy 
Gaultnak tetszene-e egy ilyen rikító narancsszín szigetelőszalag. Úgy 
éreztem, igen. Ő is kirívó személyiség. És szereti a megkötözést. 

Ferguson meggyilkolása, s hogy Emily bőrének egy darabját a 
hűtőszekrényben találtuk, szintén rá vall. Az azonban, hogy a 
gyereket megerőszakolták, nem, és ez a gondolat nem hagyott 
nyugodni. Gault eddig két nőt gyilkolt meg, és nem mutatott irántuk 
szexuális érdeklődést. A fiút vetkőztette le, őt harapdálta össze. 
Eddie volt az, akit ösztönösen kiválasztott perverz kedve töltésére. 
Angliában is egy fiúval történt valami hasonló. 

A szálloda bárja tömve volt, az előcsarnok is tele volt emberekkel. 
A szobám felé tartva innen is, onnan is nevetést hallottam. Már azon 
voltam, hogy megnézek valamilyen filmet, mikor a 
fésülködőasztalon vibrálni kezdett a csipogóm. Azt hittem, Dorothy 
vagy talán Wesley próbál elérni, a jelzett szám azonban 704-gyel, 
Észak-Carolina nyugati részének kódjával kezdődött. Marino, 
gondoltam; meglepett és izgatott a dolog. Leültem az ágyra, és 
felhívtam a számot. 

– Halló! – szólt bele egy puha női hang. 
Egy pillanatra annyira meglepett, hogy meg se tudtam szólalni. 
– A csipogómon kerestek – mondtam végül –, és ez a szám volt 

megadva. 
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– Ó. Maga Scarpetta doktornő? 
– Kivel beszélek? – kérdeztem, de tudtam már. Begley bírónál és 

Denesa Steiner házában hallottam ezt a hangot. 
– Denesa Steiner vagyok – mondta. – Bocsásson meg, hogy ilyen 

későn zavarom, de annyira örülök, hogy sikerült utolérnem. 
– Ki adta meg magának a személyhívóm számát? – A 

névjegyemre nem írattam rá, különben állandóan hívogattak volna. 
Csak nagyon kevés embernek árultam el. 

– Pete mondta meg. Marino kapitány. Rettenetes időszakot élek 
át, és mondtam neki, hogy talán segítene, ha beszélhetnék magával. 
Bocsásson meg a zavarásért. 

Megdöbbentett, hogy tehetett ilyet Marino; ez is csak azt mutatta, 
mennyire megváltozott. Érdekelt volna, hogy vajon most is ott van-e. 
És hogy mi az a fontos, ami miatt ez a nő ilyenkor felhív. 

– Miben állhatok a rendelkezésére, Mrs. Steiner? – kérdeztem, 
mert nem akartam udvariatlanul bánni ezzel a sokat szenvedett 
asszonnyal. 

– Hát... hallottam az autóbalesetéről. 
– Tessék? 
– És úgy örülök, hogy nem esett baja. 
– Nem velem történt a baleset – feleltem értetlenül és nyugtalanul. 

– Más vezette a kocsimat. 
– Úgy örülök. Az Úr őrködik maga fölött. De van egy 

gondolatom, amiről szerettem volna... 
– Honnan szerzett tudomást a balesetről, Mrs. Steiner? – 

kérdeztem a szavába vágva. 
– Megírta az itteni újság, és a szomszédok is beszélték. Tudják, 

hogy maga segít Pete-nek. Meg hogy az a férfi a FBI-tól, az is. Mr. 
Wesley. 

– És mi állt abban a cikkben? 
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Mrs. Steiner tétovázott egy kicsit, mintha zavarban lett volna. – 
Hát sajnos valami olyasmi, hogy magát letartóztatták ittas vezetésért, 
és hogy leszaladt az útról. 

– Ezt írta az asheville-i újság? 
– Igen, meg aztán a Black Mountain News, és valaki hallotta a 

rádióban is. Annyira megkönnyebbültem, hogy jól van. Tudja, a 
balesetek rettenetesen hatnak, és akinek még nem volt része 
ilyesmiben, el sem tudja képzelni, milyen érzés. Mikor még 
Kaliforniában laktam, nekem is volt egy nagyon csúnya balesetem, 
még ma is rémálmok gyötörnek miatta. 

– Ezt sajnálattal hallom – mondtam, mert nem tudtam, mi egyebet 
mondhatnék. Az egész beszélgetést bizarrnak találtam. 

– Éjszaka történt. Az a férfi sávot váltott, és azt hiszem, pont a 
vakfoltjára kerültem, mert hátulról belém rohant. Nem tudtam 
irányítani a kocsit, több sávon is keresztülvágtam, és összeütköztem 
egy másik kocsival. Annak a vezetője abban a pillanatban meghalt. 
Egy szerencsétlen idős asszony egy Volkswagenben. Máig se tudtam 
túltenni magam rajta. Az ilyen emlékek nagyon fölsebzik az embert. 

– Igen – mondtam. – Előfordul. 
– Meg amikor eszembe jut, hogy mi történt Zoknissal. 
– Zoknissal? 
– Tudja... A cicával, akit az az ember megölt. 
Hallgattam. 
– Mert ezt ő csinálta. Maga is tudja, hogy kaptam telefonokat. 
– Még mindig kap ilyeneket, Mrs. Steiner? 
– Jött néhány. Pete azt mondja, szerezzek be egy hívóazonosítót. 
– Talán nem ártana. 
– Szóval csak azt akarom mondani, hogy ugye történtek ezek a 

dolgok velem, s azután Ferguson nyomozóval meg Zoknissal, és 
akkor maga meg most balesetet szenved. Félek, hogy ezeknek valami 
közük van egymáshoz. Mondtam is Pete-nek, hogy vigyázzon 
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magára, főleg miután tegnap elesett. Épp törölte föl a konyhát, 
amikor egyszerűen kiment alóla a lába. Mintha csak valamilyen 
bibliai átok ülne rajtunk. 

– Nem történt baja? 
– Egy kicsit megütötte magát, de alakulhatott volna rosszabbul is, 

mert azt a nagy pisztolyt mindig ott hordja hátul a nadrágja korcában. 
Nagyon rendes ember. Nem is tudnám, mit csinálnék nélküle 
ezekben az időkben. 

– Hol van most? – kérdeztem. 
– Azt hiszem, alszik – felelte Denesa Steiner, nekem meg feltűnt, 

milyen ügyesen kerüli meg a kérdéseket. – Majd megmondom neki, 
hogy hívja fel magát, ha megmondja, hol érheti el. 

– Tudja a hívóm számát – mondtam. Rövid hallgatásából 
kiéreztem: tudja, hogy nem bízom benne. 

– Ja persze. Tényleg. 
Nem aludtam jól ez után a beszélgetés után, és végül felhívtam 

Marino csipogóját. Néhány perc múlva megszólalt a telefonom, de 
még mielőtt fölvehettem volna, el is hallgatott. Leszóltam a portára. 

– Maga kapcsolt nekem az előbb egy hívást? 
– Igen, asszonyom. Azt hiszem, az illető letette. 
– Nem tudja, ki volt az? 
– Nem, asszonyom. Sajnos fogalmam sincs. 
– Férfi volt vagy nő? 
– Nő. 
– Köszönöm. 
Az ijedség egy pillanat alatt teljesen éberré tett: rájöttem, mi 

történt. Láttam magam előtt Marinót, amint Denesa Steiner ágyában 
alszik, a csipogója az asztalon, és a kéz, amelyik a csipogóért nyúl a 
sötétben, az asszony keze. Denesa Steiner egyszerűen meg akarta 
tudni, hol vagyok, és most már tudta is. A fene...! Knoxville kétórás 
autóútra van Black Mountaintól. Ugyan már, nyugtatgattam magam, 
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nem fog idejönni. De ideges voltam, és nem mertem követni 
gondolataimat azokba a sötét zugokba, amelyek felé araszoltak. 

Amint fölkelt a nap, telefonálgatni kezdtem. Először McKee-t 
hívtam, a Virginiai Állami Rendőrség nyomozóját. Éreztem a 
hangján, hogy legmélyebb álmából ébresztettem. 

– Scarpetta doktornő vagyok. Bocsásson meg a korai zavarásért. 
– Ó. Egy pillanat. – Megköszörülte a torkát. – Jó reggelt. Jó is, 

hogy hívott. Van egy hírem a maga számára. 
– Nagyszerű – mondtam; hatalmas kő gördült le a szívemről. – 

Ebben nagyon bíztam. 
– Akkor mondom. A hátsó lámpa metilakrilátból készült, mint 

manapság a legtöbb, de a szilánkok illenek ahhoz a lámpához, amit a 
kocsijáról leszerelt. Az egyiken még egy Mercedes-embléma részlet 
is van. 

– Igen – mondtam –, sejtettem. És a fényszóró üvege? 
– Az egy kicsit cifrább, de szerencsénk volt. Nekiálltak 

mindenfélére megnézni a szilánkokat, megvizsgálták a törésmutatót, 
a sűrűséget, a formát, az emblémát meg a többit, és kijött, hogy egy J 
30-as Infinitiből valók. Ez a festék eredetének meghatározásában is 
segített. Elkezdtük nézegetni a J 30-as Infinitiket. Van egy 
modelljük, amit egy bambuszködnek nevezett halványzöld festékkel 
dukkóztak. Rövidre fogva: a maga kocsijával, doktornő, egy 93-as, 
bambuszködzöld Infiniti J 30-as ütközött. 

Döbbenten tátogtam. – Úristen... – suttogtam; egész testemen 
végigfutott a hideg. 

– Ismerős? – McKee hangja meglepettnek hangzott. 
– Ez nem lehet igaz. – És én még Carrie Grethenre gyanakodtam, 

őt fenyegettem. De annyira biztos voltam benne. 
– Ismer valakit, akinek ilyen kocsija van? – kérdezte McKee. 
– Igen. 
– Ki az? 
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– Annak a tizenegy éves kislánynak az anyja, akit Észak-
Carolinában meggyilkoltak. Én is foglalkozom az üggyel, és 
többször is találkoztam vele. 

McKee nem válaszolt. Tudtam, hogy őrültségnek hangzik, amit 
mondtam. 

– És a baleset idején nem volt Black Mountain-ban – folytattam. – 
Állítólag beteg nővérét látogatta meg északon. 

– Az a kocsi megsérült – mondta McKee –, és ha a nő csinálta, 
akkor lehet, hogy már javíttatja is. Sőt lehet, hogy már ki is 
javították. 

– Még ha így állunk is, a kocsimon hagyott festéket akkor is össze 
lehet vetni az övével – mondtam. 

– Reméljük. 
– Úgy hallom, kétli. 
– Ha a nő kocsijának dukkózásához még nem nyúltak, mióta lejött 

a szerelőszalagról, problémás lehet. A festési technológia 
megváltozott. A legtöbb autógyár átállt egy tiszta alapbevonatra, ami 
egyfajta poliuretán zománc. Olcsóbb, de sokkal drágábbat mutat. 
Viszont nincs annyi rétege, márpedig egy kocsi festésének 
egyediségét a rétegek sorrendje adja. 

– Tehát ha akkortájt tízezer bambuszköd színű Infmiti jött le a 
szerelőszalagról, meg vagyunk lőve. 

– De nagyon. Egy védőügyvéd azt mondaná, hogy nem tudjuk 
bizonyítani, hogy a festék a nő kocsijáról származik, főleg mivel a 
baleset egy államközin történt, ahol az egész országból járkálnak 
kocsik. Még azzal se mennénk sokra, ha megpróbálnánk utánajárni, 
hogy hány ilyen színű Infinitit szállítottak bizonyos körzetekbe. A nő 
egyébként sem a baleset környékén lakik. 

– A 911-es szalagjával mi van? – kérdeztem. 
– Meghallgattam. A hívás nyolc-negyvenhétkor történt, és a maga 

unokahúga azt mondta: „Életveszélyben vagyok.” Eddig jutott, aztán 
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már csak csörömpölést és recsegést hallani. Olyan volt a hangja, 
mintha nagyon meg volna ijedve. 

Rettenetes volt a történet, és attól sem éreztem magam jobban, 
hogy amikor felhívtam Wesleyt, a felesége vette föl. 

– Várj egy pillanatot, hívom. – Ugyanolyan kedves és barátságos 
volt, mint mindig. 

Várakozás közben groteszk gondolataim támadtak. Külön 
szobában alszanak? Vagy Connie egyszerűen csak korábban kelt föl, 
és ezért kellett neki valahova átmennie, hogy szóljon neki? 

Persze az is lehet, hogy Connie ágyban van még, és Wesley pedig 
már a fürdőszobában... Pörögtek agyamban a kerekek, idegesített, 
amit éreztem. Szerettem Wesley feleségét, de nem akartam, hogy ő 
legyen a felesége. Azt akartam, hogy senki se legyen Wesley 
felesége. Mikor belehallózott a telefonba, igyekeztem higgadtan 
beszélni, de nem nagyon sikerült. 

– Egy pillanat, Kay – mondta; olyan volt a hangja, mintha őt is 
fölébresztettem volna. – Egész éjjel fent voltál? 

– Többé-kevésbé. Vissza kell menned, ezt nem lehet Marinóra 
bízni. Ha csak egyszerűen kapcsolatba lépünk vele, a nő arról is tudni 
fog. 

– Az azért még nem biztos, hogy ő hívta a csipogódat. 
– Ki más lett volna? Senki sem tudja, hogy itt vagyok, a szálloda 

számát pedig csak Marino csipogóján hagytam meg. És egy-két 
percen belül jött a visszahívás. 

– Lehet, hogy Marino volt az. 
– A portás szerint női hang volt. 
– A franc essen az egészbe! – sziszegte Wesley. – Ma van 

Michele születésnapja. 
– Ne haragudj. – Nem sok hiányzott, hogy elsírjam magam, és 

nem tudtam, miért. – Meg kell tudnunk, hogy Denesa Steiner kocsija 
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megsérült-e. Valakinek oda kell mennie megnézni. Ki kell 
derítenünk, hogy miért akarta megölni Lucyt. 

– Miért akarta volna? Honnan tudhatta volna, hogy hová és 
milyen kocsival megy aznap este Lucy? 

Eszembe jutott, hogy Lucy azt mondta, Marino tanácsolta neki a 
pisztolyvásárlást. Lehet, hogy Denesa Steiner hallotta a 
telefonbeszélgetést. Ezt az elméletet közöltem is Wesleyvel. 

– Volt valamiféle útiterve Lucynak, hogy mikor megy oda, vagy 
csak úgy megállt Quanticóból jövet? – kérdezte Wesley. 

– Nem tudom, de ki fogom deríteni. – Remegtem a dühtől. – Az a 
kurva. Megölhette volna Lucyt. 

– Jézusom. Téged ölhetett volna meg. 
– Az a büdös kurva. 
– Csillapodj, Kay, és hallgass végig... – Lassan, megnyugtatóan 

beszélt. – Visszamegyek Észak-Carolinába, és megnézem, mi a fene 
van ott. A végére fogunk járni. Megígérem. Viszont nagyon 
megkérlek, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tűnj el abból a 
szállodából. Elméletileg meddig kellene Knoxville-ben maradnod? 

– Ha beszéltem Katz-cel és Shade-del a Kempingben, már 
mehetek is. Katz nyolcra értem jön. Jaj, remélem, nem esik már. Még 
ki se néztem az ablakon. 

– Itt süt a nap – mondta Wesley, mintha ez azt jelentené, hogy 
ettől Knoxville-ben is sütnie kell. – Ha adódna valami, ami miatt 
maradnod kell, akkor költözz át egy másik szállodába. 

– Az lesz. 
– Aztán menj vissza Richmondba. 
– Nem megyek – feleltem. – Richmondban egyelőre semmit sem 

tehetek ebben az ügyben. Lucy sincs ott. Ő legalább biztonságban 
van. Ha beszélsz Marinóval, rólam ne mondj neki semmit. Arról 
végképp egy szót se, hogy Lucy hol van. Gondolj bele, mi van, ha 
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elmondja Denesa Steinernek. Marino bele van zúgva abba a nőbe, 
Benton. Megbízik benne. 

– Azt hiszem, nem volna okos dolog, ha most Észak-Carolinába 
jönnél. 

– Muszáj. 
– Miért? 
– Meg kell keresnem Emily Steiner régi leleteit, az orvosi 

papírjait. Végig kell nyálaznom. És szeretnélek megkérni, hogy nézz 
utána, hol mindenhol lakott eddig Denesa Steiner. Érdekel a többi 
gyereke, a férjei és a rokonsága is. Előfordulhatott más haláleset is. 
Lehet, hogy sort kell keríteni még néhány exhumálásra. 

– Mire gondolsz? 
– Először is lefogadom, hogy nincs semmiféle beteg nővére 

Marylandben. Azért ment északra, hogy letaszítsa a kocsimat az 
útról, és megölje Lucyt. 

Wesley hallgatott. Éreztem, hogy kertel. Féltem kimondani, mi jár 
valójában a fejemben, de nem bírtam elhallgatni. 

– Eddig nincs feljegyzés semmiféle hirtelen csecsemőhalálról. Az 
első gyerekéről. Az anyakönyvi hivatal semmit sem talál róla 
Kaliforniában. Szerintem az a gyerek nem is létezett, és ez nagyon 
jól illik a képbe. 

– Miféle képbe? 
– Benton – mondtam. – Egyelőre még nem tudjuk, nem Denesa 

Steiner ölte-e meg a saját lányát. 
Wesley hosszan kifújta a levegőt. – Igazad van. Nem tudjuk. Nem 

sokat tudunk. 
– Mote pedig a konzultáción közölte, hogy Emily beteges volt. 
– Hová akarsz kilyukadni? 
– Hogy a nő hazudik, mint a vízfolyás. 
– Ezt senki nem lesz hajlandó elhinni, Kay. Azt hiszem, én sem. 
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Létezik egy szinte hihetetlen szindróma, amikor is a szülők – 
általában az anyák – titokban és leleményesen ártanak a 
gyermeküknek annak érdekében, hogy törődjenek velük. Beléjük 
hasítanak, eltörik a csontjukat, mérget adnak nekik, kis híján 
megfojtják, aztán orvoshoz, baleseti ambulanciákra rohannak velük, 
a legkülönbözőbb kitalációkat adják elő, mi történt az ő 
kicsikéjükkel. Az orvosok és asszisztensek meg sajnálják a 
szerencsétlen anyát. 

Mindenki vele foglalkozik. Mesteri módon manipulálja az 
orvosokat – a gyerek meg esetleg végül belehal. 

– Gondolj bele, mennyien foglalkoznak Denesa Steinerrel a lánya 
halála miatt – mondtam. 

– Ezt nem vitatom. De hogy magyarázza ez Ferguson halálát, és 
azt, ami állítólag történt Lucyval? 

– Egy olyan nő, aki képes volt ezt megtenni Emilyvel, bármire 
képes. Egyébként is kezd kifogyni a meggyilkolható rokonokból. 
Meglepne, ha kiderülne, hogy a férje tényleg szívrohamban halt meg. 
Valószínűleg őt is a nő gyilkolta meg valamilyen feltűnésmentes, 
finom módszerrel. Ezek a nők beteges hazudozók. Nem ismerik a 
bűntudatot. 

– Amiről te beszélsz, az túlmegy a beteges hazudozáson. Ez már 
sorozatgyilkosság. 

– Nem minden eset egyforma, mivel az emberek sem azok. Ezt te 
is tudod, Benton. A női sorozatgyilkosok gyakran ölnek férjeket, 
rokonokat, közeli barátokat, ismerősöket. A módszerük általában 
más, mint a férfi sorozatgyilkosoké. A pszichopata nők nem 
erőszakolnak meg és nem fojtanak meg embereket. A mérget 
kedvelik. Olyan embereket szemelnek ki, akik a fiatalságuk, az 
öregségük vagy más ok miatt nem tudnak védekezni. Mások a 
fantáziaképeik, mivel a nők mások, mint a férfiak. 
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– A nő környezetében senki sem fog hitelt adni az 
elgondolásodnak – mondta Wesley. – Ha igazad van, akkor is pokoli 
nehéz lesz bizonyítani. 

– Mindig pokoli nehéz. 
– Vessem föl ezt az eshetőséget Marinónak? 
– Remélem, nem teszed. Nagyon nem örülnék, ha az a nő tudná, 

mi foglalkoztat minket. Meg kell kérdeznem tőle egyet és mást, és 
szeretném, ha készségesen válaszolna. 

– Egyetértek – mondta, s mikor folytatta, éreztem, mennyire 
kedve ellenére teszi. – Az az igazság, hogy Marinót le kell vennünk 
erről az ügyről. Enyhén szólva is személyes kapcsolatba került az 
egyik potenciális gyanúsítottal. Lehet, hogy a gyilkos a szeretője. 

– Akárcsak a legutóbbi nyomozóé – emlékeztettem. 
Nem válaszolt. Egyikünknek sem kellett kimondania, hogy féltjük 

Marinót. Max Ferguson meghalt, Denesa Steiner ujjlenyomata pedig 
rajta volt azon a harisnyán, amelyet halálakor viselt. Nagyon 
egyszerű lehetett rávenni erre a szokatlan szexjátékra, aztán kirúgni 
alóla a széket. 

– Nagyon nem örülök, Kay, hogy ennyire belebonyolódsz ebbe az 
ügybe – mondta Wesley. 

– Ez annak az egyik következménye, hogy annyira jól ismerjük 
egymást – mondtam. – Én sem örülök. Jobban örülnék, ha neked se 
volna közöd hozzá. 

– Az más. Te nő vagy, orvos. Ha a feltételezésed igaz, akkor csak 
felpiszkálod a nőt. Téged is be akar majd vonni a játékába. 

– Már belevont. 
– Még mélyebben. 
– Remélem is. – Megint elöntött a düh. 
Wesley suttogóra fogta. – Szeretnélek látni. 
– Fogsz – feleltem. – Hamarosan. 
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A Tennessee Egyetem Lebomláskutatási Intézete egyszerűen csak 
Hullakempingként ismeretes, s emlékezetem szerint mindig is ezen a 
néven emlegették. Nem volt semmi tiszteletlenség abban, hogy a 
magamfajta emberek így nevezték, hiszen nálunk, akik nap mint nap 
velük foglalkozunk s hallgatjuk hangtalan történeteiket, senki sem 
tiszteli jobban a halottakat. A cél az élők segítése. 

Ez volt a cél akkor is, mikor több mint húsz éve a Hullakemping 
létrejött, mert a tudósok elhatározták, hogy megpróbálják 
pontosabban meghatározni a halálesetek időpontját. Az év minden 
egyes napján az oszlás különböző stádiumaiban lévő holttestek 
tucatjait tárolták ezen a többhektáros, fás területen. Az évek során 
rendszeresen kaptam a kutatási eredményekről szóló jelentéseket, s 
jóllehet sosem vittem tökéletességre a halál időpontjának 
meghatározását, azért fejlődtem. 

A Kemping az egyetem antropológiai tanszékének irányítása alá 
tartozott, dr. Lyall Shade vezette, és furcsa módon egy rögbistadion 
alagsorában rendezték be. Reggel negyed kilenc volt, mikor Katz-cel 
lementünk, elhaladtunk az állatélettan puhatestűekkel és újtrópusi 
főemlősökkel foglalkozó laboratóriuma mellett, az 
oroszlánmajmocskák és a fehér selyemmajmok ketrecei s számos 
titokzatos, csupán római számmal jelölt kutatással foglalkozó csoport 
ajtaja előtt. Sok ajtón megmosolyogtató Far Side-karikatúrák és velős 
idézetek díszelegtek. 
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Shade doktort az íróasztalánál találtuk, egy megégett emberi csont 
darabkáit nézegette. 

– Jó reggelt – köszöntem. 
– Jó reggelt, Kay – felelte szórakozott mosollyal. 
A kézenfekvő ironikus okon kívül Shade doktor több más okból is 

rászolgált a nevére. Hús-vér foglalatukból már kilépett lelkekkel 
társalkodott, s olyasmiken törte a fejét, amiket azok több hónapi föld 
alatti tartózkodás után elárultak neki. 

Szerény, befelé forduló figura volt, hatvan événél sokkal idősebb, 
igen szelíd lélek. Rövid, ősz haja volt, kellemes és szórakozott arca. 
Magast szívós, edzett figurája – egy másik furcsa párhuzam – farmert 
idézett, egyik ragadványneve Farmer Shade volt. Az anyja egy 
szanatóriumban élt, szövetmaradékokból koponyapárnákat 
varrogatott neki. Azok, amelyeket Shade átküldött nekem, leginkább 
tarka fánkokat idéztek, mindazonáltal nagyon jó szolgálatot tettek, 
mikor egy-egy koponyával foglalkoztam: bárkinek az agyát 
tartalmazták is, hajlamosak voltak a billegésre és a gurulásra. 

– Ez meg micsoda? – hajoltam közelebb a megperzselt 
faszilánkokra emlékeztető csontdarabkákhoz. 

– Egy meggyilkolt nő. A férje megpróbálta elégetni, miután 
megölte, és elképesztően jó munkát végzett. Bármelyik krematórium 
megirigyelhetné. De nagyon ostobán csinálta. A saját kertjében 
rakott tüzet hozzá. 

– Hát ez tényleg elég nagy ostobaság. De hát nemi erőszakot is 
követnek el emberek úgy, hogy a helyszínen otthagyják a 
levéltárcájukat. 

– Volt egyszer egy ilyen esetem – szólalt meg Katz. – Sikerült 
levennem egy ujjlenyomatot egy nő kocsijáról, nagyon büszke 
voltam rá, aztán közölték, hogy a hátsó ülésen megtalálták az ürge 
levéltárcáját. Az ujjlenyomatra ezek után nem volt különösebb 
szükség. 
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– Hogy működik a masinériája? – kérdezte Shade Katztől. 
– Nem fogok meggazdagodni belőle. 
– Sikerült leszednie egy latens lenyomatot egy nejlonharisnyáról – 

mondtam. 
– Persze, mert a pacák is latens volt – mosolygott Katz. Időnként 

tudott epéskedő is lenni. 
– A kísérletük befejeződött. Alig várom, hogy láthassam. – Shade 

felállt. 
– Még nem látta? – kérdeztem. 
– Ma még nem. Úgy gondoltuk, a végső leleplezéssel megvárjuk 

magát. 
– Persze, mindig így szokták – mondtam. 
– És mindig is így fogjuk csinálni, kivéve, ha maga nem óhajt 

jelen lenni. Vannak, akik nem akarnak. 
– Én mindig szeretnék ott lenni – mondtam. – Ha pedig mégsem, 

akkor pályát kell változtatnom. 
– Sokat segített az időjárás – mondta Katz. 
– Ennél jobb nem is kellett volna – jelentette örömmel Shade. – 

Pontosan olyan volt, amilyennek a kislány eltűnése és a holtteste 
megtalálása között lehetett. És szerencsénk volt a holttestekkel, mert 
kellett hozzá kettő, és az utolsó pillanatig azt hittem, hogy már nem 
lesz. Tudja, hogy megy ez. 

Tudtam. 
– Néha annyi van, hogy nem is győzzük, máskor meg egy szál 

sincs – folytatta Shade. 
– Ennek a kettőnek elég szomorú története van – mondta Katz; 

már a lépcsőn mentünk fölfelé. 
– Mindnek – feleltem. 
– Ez igaz. Nagyon igaz. A férfi rákos volt. Felhívott minket, és 

megkérdezte, hogy felajánlhatná-e a testét tudományos célokra. 
Mondtuk neki, hogy igen, ki is töltötte a papírokat, aztán kiment a 
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fák közé, és fejbe lőtte magát. Másnap reggel a felesége, aki szintén 
nem volt valami jó bőrben, bevett egy üveg Nembutalt. 

– És ők azok? – A szívem néhány másodpercre mintha kizökkent 
volna a ritmusából; gyakran előfordul velem, ha ilyen történeteket 
hallok. 

– Rögtön azután történt, hogy maga szólt, hogy mit akar 
elvégeztetni – mondta Shade. – Elég rosszkor jött, mert nem volt 
friss halottam. Aztán betelefonált az a szerencsétlen. Hát igen. 
Mindketten tettek valami igazán jót is. 

– Hát igen. – Arra gondoltam, bárcsak köszönetet mondhatnék 
ezeknek a szerencsétlen, beteg embereknek, akik meg akartak halni, 
mert elviselhetetlenül fájdalmasan szivárgott el belőlük az élet. 

Odakint beültünk egy nagy, fehér teherautóba, amelynek oldalán 
az egyetem emblémája volt látható. Egy üres, zárt utánfutót húzott, 
Katz és Shade ebben szállította az adományozott és a nem igényelt 
holttesteket oda, ahová most tartottunk. 

Tiszta és friss volt a reggel. A távolban az Appalache-hegység 
látszott, körülöttünk lángban álltak a fák, és nekem a montreati kapu 
közelében látott viskók jutottak eszembe. Deborah-ra gondoltam, 
keresztben álló szemére. Creedre. Ha nem teszek valamit hamarosan, 
Creed Lindsey börtönbe kerül. Féltem, hogy Marino meg fog halni, 
és hogy utolsó képként valami olyasfélét fogok őrizni róla, mint 
Fergusonról. 

Menet közben beszélgettünk. Hamarosan elértük az állatorvosi 
tanszék gazdaságait és a mezőgazdasági kutatóközpont kukorica- és 
gabonatábláit. Eszembe jutott, hogy mit csinálhat most Lucy 
Edgehillben; őt is féltettem. Úgy tűnt föl előttem, mindenkit féltek, 
akit szeretek. És hogy ennek ellenére nagyon visszafogott és 
racionális vagyok. Talán épp az a legnagyobb hibám, hogy nem 
tudom kimutatni, amit kellene. Féltem, hogy soha senki nem fogja 
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megtudni, mennyire szerettem. Varjak szemelgettek az út mentén, a 
szélvédőn áttörő napfény elvakított. 

– Mi a véleménye a fényképekről, amiket küldtem? – kérdeztem. 
– Itt vannak nálam – felelte Shade. – Egy csomó mindent tettünk a 

férfitetem alá, hogy lássuk, mi történik. 
– Szögeket, lefolyócsövet – egészítette ki Katz. – Egy kupakot. 

Érméket meg más fémdarabokat. 
– Miért fémeket? 
– Teljesen biztos vagyok benne, hogy az volt. 
– Már a kísérlet előtt volt véleménye? 
– Volt – válaszolta Shade. – A gyerek vagyis a holtteste valami 

olyasmin feküdt, ami oxidálódott. 
– És micsodán? Mi hagyhatta azt a jelet? 
– Őszintén szólva nem tudom. Néhány perc múlva már sokkal 

okosabbak leszünk. De azt a furcsa alakú elszíneződést a kislány 
tomporán nézetem szerint valami olyasmi okozta, ami oxidálódott, 
miközben rajta feküdt. 

– Remélem, a sajtó nem lesz itt – mondta Katz. – Sok bajom van 
velük. Főleg ilyentájt. 

– A Halloween miatt – mondtam. – Mégiscsak a halottak napja 
előestéje. 

– Képzelheti. Állandóan fennakadnak a szögesdrót kerítésen, 
aztán irány a kórház. Legutóbb joghallgatók voltak. 

Beálltunk a parkolóba, amely fekvése miatt a nyári hónapokban 
meglehetősen kellemetlen lehet az itt dolgozó kórháziaknak. Az 
aszfaltozott rész túlsó végét egy magas, szögesdrót tetejű, festetlen 
deszkapalánk zárta le, a mögött működött a Hullakemping. Mikor 
kiszálltunk, a bűz mintha elhomályosította volna a napot. 
Akárhányszor éreztem is ezt a szagot, sose tudtam megszokni. 
Megtanultam egyszerűen tudomásul venni, sose próbáltam szivarral, 
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parfümmel vagy légfrissítővel tompítani. A szagok éppúgy 
hozzátartoznak a halottakhoz, mint a sérülések és a tetoválások. 

– Hány bentlakó van ma? – kérdeztem, miközben Shade beütötte a 
kaput lezáró nagy lakat számkombinációját. 

– Negyvennégy – felelte. 
– Mind itt van már egy ideje, kivéve a maga eseteit – tette hozzá 

Katz. – Az a kettő pontosan hat napja van nálunk. 
Követtem a két férfit bizarr, de szükséges birodalmukba. A szag 

nem volt nagyon erős, mert a kerítésen túl hideg volt, mint egy 
hűtőszekrényben, és a bentlakók többsége elég hosszú ideje feküdt 
már ott, hogy túl legyen a legrosszabb stádiumon. A látvány 
mindazonáltal annyira abnormális volt, hogy mindig megtorpantott. 
Egy félreállított Szent Mihály lova. Egy hordágy. Vörös 
agyaghalmok, műanyag leplekkel bélelt gödrök, amelyekben 
betontömbökhöz rögzített tetemek áztak a víz alatt. Régi, rozsdás 
autók, csúnya meglepetésekkel a csomagtartójukban vagy az 
ülésükön. Egy fehér Cadillacet például egy csontváz vezetett. 

Természetesen nagyon sok holttest a földön hevert. Annyira 
beleolvadtak környezetükbe, hogy ha meg nem csillan egy-egy 
aranyfoguk vagy nem tátong leesett állal a szájuk, némelyiket észre 
sem veszem. A csontok olyanná patinásodtak, mint az ágak és a 
kövek; a szavak itt már nem sértettek senkit, legfeljebb az amputált 
végtagokat, amelyeknek tulajdonosai reményeim szerint éltek még. 

Egy eperfa alól egy koponya vigyorgott rám, két szemürege 
között a golyó ütötte lyuk szinte harmadik szemként hatott. Láttam a 
rózsaszín fogak egy klasszikus esetét (valószínűleg vörösvértest-
szétesés okozza, de még ma is vita tárgya az igazságügyi orvos 
szakértők szinte minden konferenciáján). Diófák álltak mindenütt, de 
nem ettem volna róluk egyetlen diót sem, mivel a halál errefelé már 
átitatta a talajt, s testnedvek szennyezték a rögöket. Halál volt a 
vízben és szélben, a fellegekig emelkedett. A Kempingben haláleső 



282 

esett, ezt itták fel itt a rovarok s az állatok. Nem mindig fejezték be, 
amit elkezdtek, annyira bőséges volt az ellátmány. 

Katz és Shade két jelenetet állított be. Az egyikkel egy olyan 
holttest környezetét szimulálták, amely hat napig egy sötét, hideg 
pincében hevert. A másikat hasonló körülmények között, a szabad ég 
alatt helyezték el, ugyanannyi időre. 

A pincei színt a Kemping egyetlen épületében rendezték be, 
amely gyakorlatilag egy betontömbökből épített pajta volt. Segítőnk, 
a rákos férj egy betonlapon hevert benne, egy furnérládát helyeztek 
fölé, hogy megóvják az állatoktól és az időjárás változásaitól. 
Mindennap lefényképezték, ezeket a felvételeket mutatta most 
Shade. Az első néhány hapban gyakorlatilag nem mutatkozott 
változás, csak aztán kezdődött a szemek és az ujjak kiszáradása. 

– Felkészült? – kérdezte Shade. 
Visszatettem a fényképeket a borítékjukba. – Na, nézzük meg. 
Fölemelték a ládát, s leguggoltak a holttest mellé, hogy alaposan 

szemügyre vegyék. A férj alacsony, vékony ember volt; állán fehér 
borostával s karján egy tetovált, jellegzetes Popeye-horgonnyal halt 
meg. Miután hat napot töltött furnérkriptájában, a szeme besüppedt, a 
bőre mállékony lett, az alhas bal oldalán elszíneződés látszott. 

A felesége korántsem maradt ilyen jó állapotban, noha az időjárási 
körülmények az építményen kívül nagyon hasonlóak voltak, mint 
bent. De azért esett egyszer-kétszer, tudatták kollégáim. Időnként 
napsütésnek is ki volt téve, s a közelben heverő egerészölyvtollak is 
magyarázták némiképp a roncsolásokat. A test elszíneződése sokkal 
határozottabb volt, a bőr teljesen elernyedt, s egy cseppet sem volt 
mállékony. 

Szótlanul néztem egy ideig. A pajtától nem messze, egy ligetes 
területen hevert hanyatt, s meztelenül a környező 
szentjánoskenyérfák, hikorik és komlógyertyánok levelein. 
Idősebbnek látszott a férjénél, kora annyira meggyörnyesztette és 
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kiszikkasztotta, hogy teste visszatért gyerekkori, hímnős állapotába. 
A körme rózsaszínre volt lakkozva, szájában műfogsor, a füle 
kifúrva. 

– Megfordítottam, ha meg akarja nézni – szólt utánunk Katz. 
Visszamentem a pajtába, s megint leguggoltam a férj mellé. Shade 

a zseblámpájával a hátára világított. A lefolyócső lenyomata könnyen 
felismerhető volt, de a szögek által okozott egyenes és vörös csíkok 
inkább égési sebekre emlékeztettek. Legjobban az érmék lenyomata 
lepett meg minket, főleg a negyeddollárosé. Közelebbről is 
megvizsgálva még a sas részleges körvonalait is ki tudtam venni a 
férfi bőrén. Elővettem az Emilyről készült fényképeket, és 
összehasonlítottam. 

– Arra jöttünk rá – mondta Shade –, hogy a fémben lévő 
szennyező anyagok miatt az érme egyenetlenül oxidálódik a rajta 
fekvő test alatt. Ezért aztán a lenyomat nem teljes, vannak rajta üres 
részek, valahogy olyasformán, mint egy cipőtalp lenyomatán, 
többnyire az sem teljes, hacsak nem teljesen egyenletes a 
súlyeloszlás, és az illető nem egy teljesen sima felületen áll. 

– Vizsgálták képjavítási módszerekkel a Steiner-fényképeket? – 
kérdezte Katz. 

– Most dolgozik rajta az FBI-labor – feleltem. 
– Borzasztó, milyen lassúak tudnak lenni – mondta Katz. – Tömik 

őket pénzzel, mégis egyre rosszabb a helyzet, mert egyre több a 
dolguk. 

–Tudja, hogy van az a költségvetéssel. 
– A miénket már csontig lekaparták. 
– Ez elég morbid hasonlat itt, Thomas. 
– Pedig a kísérlethez szükséges ládát magam fizettem. 

Felajánlottam egy légkondicionálót is, de az időjárásnak 
köszönhetően arra nem volt szükség. 
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– Pokoli nehéz meggyőzni a politikusokat, hogy számít az, amit itt 
csinálunk. Vagy amit maga csinál, Kay. 

– Az a baj, hogy a halottak nem szavaznak – mondtam. 
Visszafelé a Neyland Drive-on mentünk, tekintetemmel követtem 

a folyót. Az egyik kanyarulatában megpillantottam a Kemping fák 
fölé magasodó hátsó palánkját, s a Styx jutott eszembe. Eltűnődtem, 
milyen lehet átkelni rajta, s egy ilyen helyen végezni, mint az a 
házaspár. Gondolatban köszönetet mondtam nekik; holtakból állt az a 
hadsereg, amelyet mindnyájunk megmentésére toboroztam. 

– Kár, hogy nem tudott hamarabb jönni – mondta a mindig 
nagyon kedves Katz. 

– Lemaradt a tegnapi meccsről – tette hozzá magyarázólag Shade. 
– Úgy érzem, mintha láttam volna – feleltem. 
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Nem fogadtam meg Wesley tanácsát, és nem költöztem el a 
Hyattból. Nem akartam az egész napot költözködéssel tölteni, mert 
még egy csomó telefont kellett lebonyolítanom, és a gépet is el 
kellett érnem. 

De nagyon figyeltem, mikor átvágtam az előcsarnokon, és 
beszálltam a liftbe. Minden nőt megnéztem, aztán eszembe jutott, 
hogy a férfiakra is figyelnem kell, mert Denesa Steiner nagyon okos. 
Élete legnagyobb részét hazugságok és hihetetlen tervek 
kiagyalásával töltötte. Tudtam, milyen leleményekre képes a 
gonoszság. 

Élénk léptekkel siettem a szobámba. Senki sem szúrt szemet, de 
azért kivettem a revolveremet az aktatáskámból. Míg telefonáltam, 
végig ott hevert mellettem az ágyon. Először a Green Topot hívtam. 
Jon vette föl, nagyon készséges volt. Többször vásároltam már nála. 
Nem sokat köntörfalaztam hát, nyomban rátértem a Lucyval 
kapcsolatos kérdésekre. 

– El se tudom mondani, mennyire fájlalom – ismételte Jon. – El 
sem akartam hinni, mikor olvastam az újságban. 

– Lucy jól van – mondtam. – Vele volt az őrangyala aznap este. 
– Nem mindennapi ifjú hölgy. Biztos büszke rá. 
Ekkor döbbentem rá, hogy ebben már nem is vagyok olyan biztos; 

rettenetes érzés fogott el a gondolatra. – Jon, engem érdekelne 
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néhány fontos apróság. Maga szolgálta ki Lucyt, mikor aznap este 
bent járt maguknál, és megvette azt a Siget? 

– Igen. Én adtam el neki. 
– Vásárolt valami mást is? 
– Egy póttárat, és több doboz tompa hegyű lövedéket. Hm... Azt 

hiszem, Federal Hydra-Shokot. Igen, most már biztos vagyok benne. 
No, várjunk csak... Aztán eladtam neki egy Uncle Mike csípőtokot, 
meg egy ugyanolyan bokatokot, mint tavasszal magának. Elsőrangú 
darab volt, tiszta bőr, Bianchi. 

– Mivel fizetett? 
– Kápével. Őszintén szólva meg is lepett egy kicsit. Elég borsos 

volt a számla, gondolhatja. 
Lucy az elmúlt években elég sok pénzt összespórolt, és mikor 

huszonegy éves lett, kapott tőlem egy komolyabb összegre szóló 
csekket. De voltak hitelkártyái. Feltételeztem, hogy azért nem 
használta őket, mert nem akarta, hogy a vásárlásának nyoma 
maradjon. Ez nem lepett meg túlzottan. Lucy óvatossá és nagyon 
gyanakvóvá vált, mint a legtöbb ember, aki közelebbi kapcsolatba 
kerül a törvény fölött őrködő testületekkel. A magamfajta ember 
szemében mindenki gyanús. Hajlamosak vagyunk a túlreagálásra, a 
túlzott óvatosságra, s ha csak a legcsekélyebb mértékben is 
fenyegetve érezzük magunkat, elsöprögetjük a nyomainkat. 

– Megbeszélte magával Lucy, hogy odamegy, vagy csak úgy 
beugrott? – kérdeztem. 

– Ideszólt előtte, és percre megmondta, mikor jön. Sőt aztán még 
egyszer ideszólt, és megerősítette. 

– Mind a kétszer magával beszélt? 
– Nem, csak először. A másodiknál Rick vette föl. 
– Tudja nekem pontosan idézni, mit mondott Lucy, mikor először 

telefonált? 
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– Nem sokat társalogtunk. Azt mondta, beszélt Marino 
kapitánnyal, és ő a Sig P320-ast ajánlotta neki, és azt is, hogy nálam 
vegye. Tudja, együtt járunk pecázni a kapitánnyal. Na szóval, a 
kisasszony megkérdezte, hogy szerda este nyolc körül bent leszek-e. 

– Emlékszik rá, hogy melyik nap telefonált? 
– Hát úgy egy-két nappal előtte. Azt hiszem, az előtte levő hétfőn. 

Egyébként rögtön az elején megkérdeztem tőle, hogy betöltötte-e 
már a huszonegyet. 

– Mondta magának, hogy az én unokahúgom? 
– Igen, mondta, és az az igazság, hogy sokban emlékeztet is 

magára... még a hangjuk is hasonlít. Mindkettejüknek olyan mély, 
halk hangjuk van. Nagyon jó benyomást keltett a telefonban. 
Rendkívül intelligens és udvarias. Úgy vettem észre, ért a 
fegyverekhez, és jó sokat lövöldözhetett. Ja igen, mondta is, hogy 
Pete tanítja lődözni. 

Leesett egy kő a szívemről, hogy Lucy megmondta, hogy az 
unokahúgom. Ezek szerint nem lehetett számára olyan fontos, hogy 
ne szerezzek tudomást a fegyvervásárlásról. Feltételeztem, hogy 
Marino is előbb-utóbb elmondta volna. Csak az szomorított, hogy 
Lucy nem hozzám fordult. 

– Jon – folytattam –, maga az imént azt mondta, hogy Lucy még 
egyszer telefonált. Tud erről mondani valamit? Mindenekelőtt azt, 
hogy mikor történt? 

– Ugyanaznap hétfőn. Talán úgy két órával később. 
– És Rickkel beszélt? 
– Nagyon röviden. Emlékszem, én egy vevővel voltam elfoglalva, 

és Rick vette föl. Rick odaszólt nekem, hogy egy Scarpetta nevű nő 
az, és elfelejtette, hány órában állapodtunk meg. Mondtam, hogy 
szerda nyolcban, ő meg továbbította. Ennyi volt az egész. 

– Bocsásson meg – mondtam. – Mit is mondott Lucy? 
Jon kivárt egy kicsit. – Nem egészen értem a kérdését. 
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– Mikor Lucy másodszor telefonált, Scarpetta néven mutatkozott 
be? 

– Rick csak annyit mondott, hogy egy Scarpetta nevű nő van a 
vonalban. 

– Lucy családneve nem Scarpetta. 
– Jézusom – szólalt meg Jon némi meglepett hallgatás után. – 

Maga viccel. Én azt hittem. Hát ez nagyon furcsa. 
Próbáltam végiggondolni. Lucy felhívja Marino csipogóját, aki 

visszahívja, feltehetőleg Denesa Steiner házából. A nő nyilván azt 
hitte, hogy Marino velem beszél. Egyszerűen megvárta, míg Marino 
kimegy, és a tudakozótól megkérdezte a Green Top számát. Ezek 
után már nem volt más dolga, mint telefonálni, és föltenni azt a 
kérdést, amit föltett. Különös, dühvel vegyes megkönnyebbülés járt 
át. Denesa Steiner nem akarta megölni Lucyt, nem akarta megölni 
Carrie Grethen sem, sem senki más. Én voltam a kiszemelt áldozat. 

Föltettem Jonnak az utolsó kérdést. – Nem szeretném magát kínos 
helyzetbe hozni, de nem tűnt Lucy ittasnak, mikor kiszolgálta? 

– Ha az lett volna, nem adok el neki semmit. 
– Hogy viselkedett? 
– Sietett, de tréfálkozott, és nagyon aranyos volt. 
Ha Lucy aznap is annyit ivott, mint amennyit feltételezésem 

szerint hónapok óta, 0,12-es véralkoholszinttel is látszhatott 
józannak. Az ítélőképességére és a reflexeire azonban kihatott volna. 
Nem reagált volna olyan jól az úton történtekre. 

Elköszöntem Jontól, s az Asheville-Citizen Times-t hívtam. A 
városi rovatnál közölték, hogy a balesetről szóló cikket Linda 
Mayfair írta. Szerencsére bent volt, egy perc múltán már beszéltem is 
vele. 

– Dr. Kay Scarpetta vagyok. 
– Ó! Jesszusom. Parancsoljon. – Nagyon fiatalnak hangzott. 
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– Egy cikk ügyében szeretnék érdeklődni, amit maga írt. Egy 
balesettel foglalkozott, amely az én kocsimmal történt Virginiában. 
Tudja, hogy nem igaz, amit állított, miszerint a kocsit én vezettem, és 
ittas vezetésért letartóztattak? – Nagyon nyugodt voltam, de 
határozott. 

– Jaj, igen, asszonyom. Rettenetesen sajnálom, de hadd 
magyarázzam meg, mi történt. A baleset éjszakáján kaptunk egy 
rövid hírt. Csak annyi volt benne, hogy a kocsiról, egy Mercedesről 
kiderült, hogy az öné, gyanítják, hogy ön vezette, és hogy az 
alkoholnak is köze van a dologhoz. Én éppen bent voltam, még 
dolgoztam egy cikken, amikör jött a szerkesztő a levonattal, és 
megkért, hogy nézzek utána, hogy tényleg ön vezette-e. Nyakunkon 
volt a lapzárta, nemigen hittem, hogy lesz erre idő. De akkor a nagy 
semmiből befutott hozzám egy hívás. Egy nő. Azt mondta, hogy a 
maga barátnője, és hogy egy virginiai kórházból telefonál. Szeretné 
tudatni velünk, hogy ön súlyos sérüléseket szenvedett a balesetben. 
Úgy gondolja, hogy nekünk erről tudnunk kell, mert Scarpetta 
doktornőnek, önnek még mindig vannak kollégái a környéken, akik a 
Steiner-ügyön dolgoznak. Azt mondta, azért telefonál, mert nem 
szeretné, ha valamilyen más forrásból értesülnénk a balesetről, és 
valami olyasmit nyomtatnánk ki, aminek olvastán az ön kollégái 
megijednének. 

– És maga hitelt adott egy idegen szavának, és ennek alapján 
leadott egy sztorit? 

– Megadta a nevét és a telefonszámát, és mindkettő stimmelt. És 
ha nem ismerte volna önt, honnan tudhatott volna a balesetről, és 
hogy ön a Steiner-ügyön dolgozik itt? 

Ha Denesa Steiner volt az, és ha azután, hogy megpróbált 
meggyilkolni, bement egy virginiai telefonfülkébe, akkor tudhatott 
mindenről. 

– És hogyan ellenőrizték? 
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– Rögtön felhívtam a számot, és ő vette föl. Virginiai körzetszám 
volt. 

– Megvan még a szám? 
– Jesszusom, azt hiszem igen. A jegyzettömbömben kell lennie. 
– Megnézné nekem? 
Lapozást, matatást hallottam. Egy hosszú perc elteltével 

megtudtam a számot. 
– Nagyon köszönöm. Remélem, volt már alkalma helyreigazítást 

közölni – mondtam. Éreztem, hogy megijedt. Sajnáltam, mert 
sejtettem, hogy nem szándékosan csinálta. Csak fiatal és 
tapasztalatlan volt, nyomába sem érhetett a velem szórakozó 
pszichopatának. 

– Tévedtünk címmel másnap leadtuk. Küldjék önnek egy 
példányt? 

– Nem szükséges – válaszoltam; az exhumáláson megjelent 
riporterek jutottak eszembe. Már tudtam, ki hívta fel őket: Denesa 
Steiner. Nem bírt ellenállni az újabb kísértésnek. 

Felhívtam a riporterlánytól kapott telefonszámot. Hosszan 
kicsengett. Végül egy férfi vette föl. 

– Elnézést kérek – mondtam. 
– Halló! 
– Szeretném megkérdezni, hol van ez a telefon. 
– Melyik? A magáé vagy az enyém? – Nevetett. – Mert ha a 

magáét nem találja, akkor bajban van. 
– A magáé. 
– Én egy telefonfülkében állok egy Safeway előtt, és a 

feleségemet szeretném felhívni, hogy milyen jégkrémet vigyek, mert 
azt nem mondta. Csöngött, én meg fölvettem. 

– Ez melyik Safeway? – kérdeztem. – Hol van? 
– A Cary Streeten. 
– Richmondban? – kérdeztem megrettenve. 
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– Igen. És maga honnan beszél? 
Megköszöntem neki, letettem a telefont, s fel-alá járkáltam a 

szobában. Ez Richmondban járt. Minek? Hogy megnézze, hol 
lakom? Elhajtott a házam előtt? 

Kinéztem. Verőfényes volt a délután, az ég kék, s a levelek élénk 
színei mintha azt sugallták volna, hogy nem történhet baj. És hogy a 
világban nem munkál semmiféle sötét erő, és amit sejteni vélek, 
abból semmi sem valós. De én mindig ugyanígy hitetlenkedem, 
mikor ragyogó az idő, mikor hull a hó, vagy a város tele van a 
karácsony fényeivel és muzsikájával. Aztán bemegyek reggel az 
intézetbe, és ott várnak az új esetek. Megerőszakolt, lelőtt s 
értelmetlen balesetekben életüket vesztett emberek. 

Mielőtt kijelentkeztem, felhívtam az FBI laboratóriumát, s 
meglepetve tapasztaltam, hogy a kutató, akit keresek, bent van. 

– És semmi? – kérdeztem csalódottan. 
– Valamelyest javult, kicsit tisztult már, de még mindig nem 

tudom felismerni, mi lehet az. 
– Maga meddig lesz még bent? 
– Még egy-két óráig. 
– Hol lakik? 
– Aquia Harborban. 
Nem szívesen ingáztam volna onnan oda-vissza naponta, de a 

washingtoni FBI-osok közül meglepően sok családos ember lakik ott, 
illetve Stafford-ban vagy Montclairben. Aquia Harbor alig félórányi 
autóútra esikWesleyéktől. 

– Nem szívesen kérem ilyesmire – mondtam –, de rendkívül 
fontos, hogy amint lehet, kapjak egy másolatot a feljavított képről. 
Nem tudna esetleg beadni egyet Benton Wesleyékhez? Körülbelül 
egyórás kerülő lenne. 

Némi tétovázás után jött a válasz. – Ha most indulok, belefér. 
Felhívom és megkérdezem, merre kell menni. 
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Fogtam az útitáskámat. A revolveremet csak a knoxville-i 
repülőtér női mosdójának bezárt ajtaja mögött tettem vissza az 
útitáskámba. A szokásos rutinellenőrzésen közöltem, mi van benne; a 
szokásos élénk narancsszín szalaggal megjelölték, és továbbították a 
gépre. Ez megint eszembe juttatta a szigetelőszalagot. Eltöprengtem, 
honnan lehetett Denesa Steinernek narancsszín szigetelőszalagja. 
Nem tudtam, mi köze lehetne Atticához. Mialatt a kis motoros gép 
felé tartottam a betonon, meg is állapodtam magammal, hogy a 
börtönnek ehhez semmi köze. 

Az ülések közötti folyosó mellett kaptam helyet. Nagyon 
elgondolkoztam, nem is tűnt föl a többi husz-egynéhány utas 
feszültsége, csak amikor hirtelen észrevettem, hogy rendőrök vannak 
a gépen. Az egyik mondott valamit valakinek, aki még a betonon állt. 
Fürkész tekintetek ugrottak arcról arcra. Az én szemem is átkapcsolt 
erre az üzemmódra. Jól ismertem ezt a magatartást. Rögtön pörögni 
kezdett az agyam, hogy vajon kit keresnek, és mit követhetett el az 
illető. Villámgyorsan végiggondoltam, mi történhet, ha hirtelen 
felpattan. Elgáncsolnám. Meglökném hátulról, ahogy ellép 
mellettem. 

A rendőrök hárman voltak, lihegtek, izzadtak. Az egyik épp 
mellettem állt meg, pillantása a biztonsági övemre esett. Keze 
diszkréten a pisztolya felé mozdult, s hüvelykujjával lepattintotta a 
biztosító-szíjat. Nem mozdultam. 

– Asszonyom – szólalt meg a lehető leghivatalosabb 
rendőrhangon –, velem kell jönnie. 

Megdöbbentem. 
– Azok ott az ülés alatt a maga csomagjai? 
– Igen. – Felkalapált a szívem. Az utasok szoborrá merevedtek. 
A rendőr egy pillanatra se véve le rólam a szemét, gyors 

mozdulattal lehajolt a retikülömért és az aktatáskámért. Felálltam, s 
kiszálltam velük. Csak azt tudtam elképzelni, hogy valaki kábítószert 
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csempészett valamelyik táskámba... Denesa Steiner! Villogó 
szemmel néztem jobbra-balra a betonon, majd a csarnok 
üvegajtajánál. Kerestem valakit, aki engem néz, egy nőt, aki egy 
távolabbi zugban meghúzódva figyeli, hogyan reagálok az általa 
okozott legújabb dilemmára. 

A földi személyzet egyik vörös kezeslábasos tagja rám mutatott. – 
Ő az! – mondta izgatottan. – Ott van az övén! 

Hirtelen rájöttem, mi ez az egész. 
– Ez csak egy telefon. – Lassan fölemeltem a könyököm, hogy 

belássanak a kosztümkabátom alá. Olyankor, mikor nadrágban 
vagyok, általában az övemen hordom a mobiltelefonomat, hogy ne 
mindig a táskámból kelljen előbányásznom. 

Az egyik rendőr elhúzta a száját, és teátrálisan a mennyezetre 
nézett. A vörös kezeslábast viselő férfi megrettent. 

– Jaj, istenem! – mondta. – Pont úgy nézett ki, mint egy kilenc 
milliméteres. Volt már dolgom FBI-osokkal, és a hölgy is úgy néz ki. 

Csak néztem rá. 
– Asszonyom – fordult hozzám az egyik rendőr van ezekben a 

táskákban lőfegyver? 
Megráztam a fejem. – Nincs. 
– Szíves elnézését kérjük, de ez az illető azt hitte, hogy ön 

pisztolyt hord a derekán, és mikor a pilóták megnézték az utaslistát, 
nem találtak senkit, akinek joga lett volna fegyveresen tartózkodni a 
gépen. 

– Szólt magának valaki, hogy fegyver van nálam? – kérdeztem a 
kezeslábasos férfit. – És ha igen, ki? – Megint körülpillantottam. 

– Nem, nem szólt senki. Csak úgy rémlett, mintha láttam volna, 
mikor elment mellettem – siránkozott a férfi. – Az a fekete tasak. 
Borzasztóan sajnálom. 

– Semmi vész – feleltem némi erőfeszítéssel. – Csak azt tette, ami 
a kötelessége. 
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– Visszamehet a gépre – mondta egy másik rendőr. 
Mire visszaértem a helyemre, annyira remegtem, hogy csaknem 

összeverődött a térdem. Úgy éreztem, minden szempár rám 
szegeződik. Próbáltam újságot olvasni, nem néztem se jobbra, se 
balra. A pilótában volt annyi józan ész, hogy közölje, mi történt. 

– A hölgy egy kilenc milliméteres hordozható telefonnal volt 
fölfegyverkezve – magyarázta nagy nevetés közepette a késedelem 
okát. 

Denesa Steiner tehát erről nem tehetett, viszont hirtelen 
megdöbbentő világossággal ismertem föl, hogy a történtek mögött 
automatikusan őt sejtettem. Denesa Steiner kezdett eluralkodni az 
életemen. Ismerőseim a gyalogjaivá váltak. Rátelepedett a 
gondolataimra és a cselekedeteimre, állandóan a sarkamban volt. 
Felkavarodott a gyomrom a felismeréstől: már félig 
belebolondultam. 

Összerezzentem, mert egy puha kéz megérintette a karomat. 
– Őszintén sajnáljuk a történteket – mondta halkan egy 

stewardess, egy csinos, szőke, dauerolt hajú teremtés. – Engedje 
meg, hogy legalább meghívjuk egy pohárkára. 

– Nem, köszönöm – feleltem. 
– Vagy esetleg óhajt harapni valamit? Sajnos csak sós mogyorónk 

van. 
Nemet intettem. – Ne legyenek rossz érzéseik. Remélem, hogy 

továbbra is mindenre figyelnek, ami esetleg veszélyeztetheti az 
utasok biztonságát – mondtam az odavágó szavakat, de fejemben 
közben csak úgy röpködtek a gondolatok, amelyeknek semmi közük 
nem volt sem a helyhez, sem az alkalomhoz. 

– Kedves öntől, hogy ilyen megértő. 
Napszálltakor értünk földet Asheville-ben, az útitáskám gyorsan 

megjelent a szállítószalagon. Besiettem a női mosdóba, a pisztolyt 
áttettem a retikülömbe, aztán kimentem az utcára, és taxiba ültem. A 
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sofőr egy idősebb férfi volt, kötött sapkáját egészen a fülére húzta. 
Kopottas műszálas dzsekije kézelője kirojtosodott, vörös 
lapátkezével erősen szorítva a kormányt, óvatosan hajtott, és 
többször is felhívta a figyelmemet, hogy Black Mountain eléggé 
messze van. Aggasztotta, hogy sokat kell fizetnem, mert akár húsz 
dollár is lehet a fuvardíj. Lehunytam a szemem, mert könnybe lábadt: 
a fűtőn át a kocsiba tóduló meleg levegőnek tulajdonítottam. 

Az ősrégi vörös-fehér Dodge-ban hallható zúgás egy repülőgépét 
idézte. Egy kisváros felé tartottunk, amely úgy hullott darabokra, 
hogy még csak nem is tudott róla. Lakói még csak nem is 
kapiskálták, mi történt valójában egy kislánnyal, aki gitárjával a 
kezében hazafelé igyekezett. Nem tudták felfogni, mi történik 
velünk, azokkal, akiket segítségül hívtak. 

Egyenként akart megsemmisíteni minket az ellenség, aki páratlan 
érzékével mindig rátapintott, hol vagyunk gyengék, s mivel lehet 
nekünk fájdalmat okozni. Marino ennek a nőnek a foglya és csatlósa 
volt. Az unokahúgom, akit lányomként szerettem, fejsérüléssel 
feküdt egy gyógyintézetben – kész csoda volt, hogy nem halt meg. 
Egy tanulatlan férfit, egy afféle serteperte embert, aki egy hegyen 
rejtőzött valamilyen pancsolt pálinkát iszogatva, lincselés fenyegetett 
egy rettentő bűnért, amit nem követett el. Mote a betegsége folytán 
nyugdíjba kényszerül, Ferguson meghalt. 

Mint egy fa ágai, terültek szét fejem fölött a gonoszság okai és 
okozatai, elfogtak előlem minden fényt. Nem tudhattam, milyen tőről 
fakadt ez az ártó szándék s hol fog végződni, s nem mertem 
túlságosan közelről vizsgálni, félve, hogy valamelyik torz ága 
felragad. Nem akartam arra az eshetőségre gondolni, hogy a lábam 
nem érintkezik a talajjal. 

– Parancsol még valamit a hölgy? – Tompán eljutott a tudatomig, 
hogy a sofőr beszél hozzám. 
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Kinyitottam a szemem. A Travel-Eze előtt álltunk. Átfutott 
rajtam, hogy vajon mennyi időt töltünk még itt. 

– Sajnáltam fölébreszteni, de gondoltam, az ágyában csak jobban 
bír aludni, mint itt a kocsiban. Talán még olcsóbb is. 

Odabent ugyanaz a sárga hajú portás fogadott, amelyik az első 
alkalommal. Megkérdezte, hogy a motel melyik szárnyán szeretnék 
lakni. Emlékeztem rá, hogy az egyik oldal arra az iskolára néz, 
amelyikbe Emily is járt, a másik pedig az országút látványát kínálja. 
Nemigen számított, mert körben mindenütt hegyek magasodtak: 
nappal vakító fénynyel, éjszaka pedig feketén kirajzolódva a 
csillagos égbolton. 

– Mindegy, csak nemdohányzó legyen – mondtam. – Pete Marino 
még itt lakik? 

– Igen, de nem nagyon tartózkodik itt. Óhajtja a mellette lévőt? 
– Nem, inkább nem. Dohányzik, szeretnék olyan távol lenni tőle, 

amennyire csak lehet. – Természetesen nem ez volt az ok. 
– Akkor egyszerűen a másik szárnyban helyezem el önt. 
– Jó. Ha Benton Wesley megjön, legyen szíves szóljon neki, hogy 

rögtön csöngessen oda a szobámba. – Megkértem a sárga hajú portást 
arra is, hogy hívjon föl egy autókölcsönzőt, hogy másnap kora 
reggelre küldjenek nekem valamilyen légzsákkal fölszerelt kocsit. 

Bementem a szobámba, bezártam az ajtót, beakasztottam a 
biztonsági láncot, és a kilincsgomb alá odatámasztottam egy széket. 
Vettem egy hosszú, forró fürdőt, jó néhány csepp Hermesszel 
illatosított vízben. A revolver eközben az öltözőasztalomon volt. 
Meleg, becéző kezekként simogatott az illat, felsiklott a nyakamon, 
az arcomon, átillant a hajamon. Jó ideje most először tudtam 
ellazulni. Időnként utánaengedtem a forró vizet. Felhőkként 
kavarogtak körülöttem az illatos, olajos hullámok. Behúztam a 
zuhanyfüggönyt, s álmodoztam az illatos szaunában. 
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Számát sem tudtam volna adni, hányszor idéztem föl a Benton 
Wesleyvel folytatott szeretkezést. Nem akartam bevallani, milyen 
gyakran furakodnak ezek a képek a gondolataimba, míg végül nem 
bírtam tovább ellenállni, s megadtam magam. Erősebbek voltak, mint 
addig bármi, amit ismertem. Elraktároztam magamban első 
találkozásunk minden részletét, noha nem pontosan itt történt. Annak 
a szobának a számát az emlékezetembe véstem, s nem fog kitörlődni 
soha. 

Az az igazság, hogy nem sok szeretőm volt, de mind csodálatos 
férfi, akikből nem hiányzott az érzékenység, s akik bizonyos 
mértékig elfogadták, hogy én egy olyan nő vagyok, aki nem nő. Női 
testem és érzékiségem egy férfi erejével és lendületével párosul, s ha 
ezt leválasztották volna rólam, azzal önmagukat választották volna 
le. Így aztán megkaptam tőlük mindazt, amit csak adni tudtak, még a 
férjemtől, Tonytól is, aki mindőjük közül a legkevésbé kimagasló 
volt. A nemiség közös erotikus versengés volt számunkra. Mint két 
egyformán erős teremtmény az őserdőben, úgy gabalyodtunk össze, 
és elvettünk magunknak annyit, amennyit adtunk. 

Benton azonban annyira más volt, hogy még mindig nem tudtam 
teljesen elhinni. Férfi- és női elemeink olyan páratlan és ismeretlen 
módon kapcsolódtak eggyé, mintha Benton az énem másik fele lett 
volna. Vagy talán teljesen egyformák voltunk. 

Nem tudtam volna pontosan meghatározni, mit is várok, csak azt 
tudtam, hogy már jóval a történtek előtt elképzeltem kettőnket 
egymással. Ráéreztem, hogy szigorú önfegyelme mögött teljesen 
ellazult, mint egy álmos katona a melegben, hatalmas fák közé kötött 
függőágyában. Mikor azonban azon a hajnalon ott a verandán 
megérintettük egymást, meglepett a keze. 

Ruhadarabjaimat kigombolgató s rám találó ujjai úgy mozogtak, 
mintha legalább annyira ismernék a női testet, mint egy nő. Nemcsak 
szenvedélyt éreztem ki belőlük. Éreztem az empátiáját, éreztem, 
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hogy úgy simogatnak, mintha be akarnák gyógyítani azokat a 
helyeket, amelyeket oly sokszor látott bántalmazni s szenvedni. Úgy 
tűnt föl, mintha megszomorította volna mindenki, aki erőszakot 
követett el, összevert vagy bántalmazott valakit, mintha az ő bűneik 
megfosztották volna attól a jogától, hogy úgy élvezze egy nő testét, 
ahogyan akkor az enyémet. 

Az ágyban elmondtam neki, hogy nem ismertem még férfit rajta 
kívül, aki igazán élvezni tudta volnaegy nő testét, s hogy nem 
szeretem, ha fölfalnak és lehengerelnek, és hogy ezért is szeretkezem 
olyan ritkán. 

– Most már látom, miért akarja mindenki fölfalni a tested – 
mondta aznap éjjel tárgyilagosan a sötétben Wesley. 

– Én is látom már, hogy a tiédet miért akarják – válaszoltam 
kertelés nélkül. – Viszont az olyan emberek adnak nekünk munkát, 
akik lehengerelnek másokat. 

– Akkor ezentúl ne használjuk a felfal és a lehengerel szavakat. 
Majd kitalálunk egy új nyelvet. 

Új nyelvünk szavai könnyen születtek, s hamarosan folyékonyan 
beszéltük. 

A fürdés után sokkal jobban éreztem magam, alaposan 
belekotortam az útitáskámba, mert valami újat és mást szerettem 
volna fölvenni. Persze nem volt nálam semmi ilyesmi. Nadrágot 
húztam, hozzá egy már napok óta hordott garbónyakú pulóvert, és 
sötétkék kosztümkabátot. A whiskysüvegből már jócskán hiányzott. 
Lassan kortyolgatva néztem az országos tévéhíradót. Többször is 
nyúltam már a telefonért, hogy felhívom Marino szobáját, de végül 
mindig visszatettem a kagylót. Gondolataim Newport felé szálltak. 
Szerettem volna beszélni Lucyval, de ennek a kísértésnek is 
ellenálltam: nem tenne most jót neki. Neki most a kúrával kell 
foglalkoznia, és nem azzal, hogy otthon mi van. 

Inkább anyámat hívtam. 
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– Dorothy ott tölti az éjszakát a Marriottban, és holnap délelőtt jön 
haza Miamiba – mondta anyám. – Katie, te most hol vagy? Egész 
nap hívogattalak otthon. 

– Úton vagyok – feleltem.  
– Na, ezzel sokra megyek. Ezekkel a te örökös 

titokzatoskodásaiddal. Bár az ember azt hinné, hogy az anyádnak 
azért elmondhatnád. 

Lelki szemeim előtt megjelent, ahogy áll cigarettázva, a telefonnal 
a kezében. Szerette a nagy fülbevaló karikákat, szerette erősen 
kifesteni magát, és nem látszott annyira észak-olasznak, mint én. Ő 
nem volt szőke. 

– Lucy hogy van, anya? Mit mond Dorothy? 
– Hát többek közt azt, hogy Lucy nagyon furcsán viselkedik, és 

hogy ez a te hatásod. Mondtam neki, hogy ez nevetséges. Mondtam 
neki, hogy amiért sosincs melletted férfi, meg hogy esetleg nem 
élvezed a szexet, még nem jelenti, hogy meleg vagy. Ez ugyanolyan, 
mint az apácákkal. Bár hallottam egyet és mást, de... 

– Anya! – szakítottam félbe. – Lucyval minden rendben? Milyen 
volt az útja? Hogyan viszonyult a dologhoz? 

– Hogyan viszonyult? Na, te is tudsz aztán beszélni az 
iskolázatlan anyáddal, és még csak észre sem veszed. Hát ha 
mindenáron tudni akarod, odafelé menet szépen berúgott. 

– Ezt nem hiszem el! – Megint nagyon dühös lettem Dorothyra. – 
Én úgy gondoltam, Lucyt épp azért kell elkísérnie az anyjának, hogy 
ez ne fordulhasson elő. 

– Dorothy azt mondja, hogy ha Lucy úgy megy a detoxikálóba, 
hogy nem részeg, nem fizet a betegsegélyző. Úgyhogy Lucy a gépen 
végig döntötte magába a narancsleves vodkát. 

– Fütyülök rá, hogy fizet-e a betegsegélyző. És Dorothynak sem 
kell koldulnia. 

– Tudod, milyen, ha pénzről van szó. 
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– Én fizetek mindent, amire Lucynak szüksége van. Ezt te is 
tudod, anya. 

– Úgy beszélsz, mintha te lennél Ross Perot. 
– Mit mondott még Dorothy? 
– Én összesen csak annyit tudok, hogy Lucyra megint rájött a 

rapli, felhúzta magát, mert nem vetted magadnak a fáradságot, hogy 
elkísérd Edgehillbe. És főleg azok után nem, hogy te vitetted oda, és 
hogy te vagy az orvos meg ilyenek. 

Felnyögtem, de akárha a vihart akartam volna túlkiabálni. – 
Dorothy nem akarta, hogy menjek. 

– Megint a szokásos: ő azt mondja, te meg ezt. Mikor jössz haza 
hálaadásra? 

Mondanom se kell, hogy mire beszélgetésünk véget ért, ami 
egyszerűen abból állt, hogy mikor már nem bírtam tovább és letettem 
a telefont, úgy éreztem magam, mintha nem is fürödtem volna. Már 
mozdult a kezem, hogy töltsék magamnak egy whiskyt, de aztán nem 
tettem, mert eszembe jutott, hogy mikor a családom bosszant fel, 
egyszerűen nincs elég alkohol a világon. És Lucy is az eszembe 
jutott. Eltettem a palackot. Néhány perccel később kopogtattak. 

– Benton vagyok. 
Sokáig álltunk összeölelkezve; szorításomból kiérezhette 

elkeseredettségemet. Odavezetett az ágyhoz, és leült mellém. 
– Kezdd az elején – mondta mindkét kezemet kezébe véve. 
Elmondtam. Mire befejeztem, arcán megjelent az az 

ellentmondást nem tűrő kifejezés, amit közös munkáink kapcsán már 
megismertem. Most elbátortalanított. Nem akartam, hogy ilyen arcot 
mutasson ebben a szobában, mikor kettesben vagyunk. 

– Lassíts egy kicsit, Kay. Felfogtad, hova vezethet, ha elindulunk 
egy ilyen vád alapján? Egyszerűen nem zárhatjuk ki azt a 
lehetőséget, hogy Denesa Steiner ártatlan. Ezt egyszerűen nem 
tudjuk. És ami a gépen történt. Az is azt mutatja, hogy nem 
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gondolkodsz száz százalékig logikusan. Valamelyik dinka reptéri 
ember hősiesen rád mutat, te pedig rögtön azt hiszed, hogy e mögött 
is Denesa Steiner áll, hogy megint ő szórakozik veled. 

– Nem csak szórakozik – mondtam, s elhúztam a kezem. – Meg is 
akart ölni. 

– Ez is csak elmélet. 
– Annak alapján, amit néhány telefon után megtudtam, nem 

egészen. 
– Nem tudod bizonyítani. Nem hiszem, hogy valaha is tudnánk. 
– Meg kell keresnünk a kocsiját. 
– Most akarsz odamenni? Éjnek évadján? 
– Igen. De még nincs kocsim. 
– Nekem van. 
– Megkaptad a feljavított képet? – kérdeztem. 
– Ott van a táskámban. Meg is néztem. – Wesley felállt, felvonta a 

vállát. – Én ebből nem veszek ki semmit. Ez csak egy homályos 
paca, amit addig súrolgattak a szürke millióféle árnyalatával, míg 
végül egy sűrűbb és jobban kirajzolódó paca nem lett. 

– Tennünk kell valamit, Benton. 
Hosszan nézett rám, s úgy szorította össze ajkait, mint aki már 

elszánta magát, de még kételkedik. – Ezért vagyunk itt, Kay. Azért 
vagyunk itt, hogy csináljunk valamit. 

Egy bérelt, borvörös Maximával érkezett. Mikor kimentünk, 
éreztem, hogy nincs már messze a tél, főleg itt, a hegyekben. Mire 
beszálltunk, már reszkettem, bár tudtam, hogy részben az 
idegességtől. 

– Egyébként a kezed meg a lábad hogy van? – kérdeztem. 
– Mint új korukban. 
– Kész csoda, hiszen mikor megvágtad őket, már nem voltak újak. 
Nevetett, de inkább csak a meglepetés hatására: e percben nem 

számított bemondásokra. 
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– Kiderült valami a szigetelőszalagról – mondta. – Megnéztük, 
hogy a gyártása idején a környékbeliek közül ki dolgozott a Shuford 
Millsnél. 

– Nagy ötlet – mondtam. 
– Van egy Rob Kelsey nevű pofa, aki művezető volt ott. A szalag 

gyártása idején Hickory környékén lakott, de öt éve, mikor nyugdíjba 
ment, Black Mountainba költözött. 

– És most is itt lakik? 
– Sajnos meghalt. 
A fene egye meg, gondoltam. – Mit tudsz róla? 
– Fehér férfi, hatvannyolc évesen halt meg agyvérzésben. Lakott 

egy fia Black Mountainban, gondolom, azért költözött ide öreg 
napjaira. A fia még megvan. 

– A címe is? 
– Meg tudom szerezni. – Wesley rám nézett. 
– Mi a fia keresztneve? 
– Ugyanaz, mint az apjáé. Denesa háza ott van, az után a kanyar 

után. Nézd, milyen sötét a tó. Mint a szurok. 
– Igen. Te is tudod, hogy Emily itt este nem sétálgathatott a 

parton. Ezt Creed története is megerősíti. 
– Nem vitatom. Én se mennék arra. 
– Benton, én nem látom a nő kocsiját. 
– Biztos nincs itthon. 
– Marino kocsija ott van. 
– Attól még elmehettek. 
– Vagy nem. 
Nem szólt semmit. 
Az ablakok világosak voltak, s úgy éreztem, Denesa Steiner 

otthon van. Nem tudtam volna bizonyítani, és azt sem tudtam, miért, 
de éreztem, hogy ez a nő érzékel engem – ha talán nem is tudatosan. 

– Szerinted mit csinálnak ezek odabent? – kérdeztem.  
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– Mégis mit gondolsz? – kérdezte egyértelmű hangsúllyal Wesley. 
– Ez olyan olcsó dolog. Nagyon könnyű feltételezni, hogy 

szeretkeznek. 
– Azért nagyon könnyű feltételezni, mert csinálni is nagyon 

könnyű. 
Megsértődtem, mert Wesleytől ennél több mélységet vártam. –

Tőled ez meglep. 
– De részükről nem lepne meg. Erre akartam rámutatni. 
Én azért még nem voltam meggyőzve. 
– Kay, most nem a kettőnk viszonyáról van szó – folytatta 

Wesley. 
– Ez eszembe sem jutott. 
Tudta, hogy nem mondok igazat. Soha nem volt még világosabb, 

miért nem ajánlatos, hogy munkatársaknak viszonyuk legyen. 
– Menjünk vissza a motelbe. Itt most úgyse tehetünk többet – 

mondta Wesley. 
– És hogyan fogjuk megtudni, hogy mi van a nő kocsijával? 
– Majd reggel kiderítjük. Valami azonban már kiderült: egyetlen 

karambolos kocsit sem láttunk a környéken. 
 
Másnap vasárnap volt, harangzúgásra ébredtem, s eltűnődtem, nem 
annak a kis presbiteriánus templomnak a harangját hallom-e, amely 
mellett Emilyt eltemették. Hunyorogva sandítottam az órára, s úgy 
gondoltam, nem az lehet, mivel még csak kilenc múlt néhány 
perccel. Úgy tudtam, náluk tizenegykor kezdődik az istentisztelet, de 
nem nagyon ismerem a presbiteriánus szokásokat. 

Wesley még aludt, méghozzá az ágynak azon a részén, amelyet az 
enyémnek tekintettem. Szeretőként talán csak ebben az egyben nem 
illettünk össze. Mindketten az ágynak azon a felén szerettünk aludni, 
amelyik távolabb volt attól az ablaktól vagy ajtótól, amelyen egy 
merénylő minden valószínűség szerint behatolna – mintha számítana 
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néhány arasznyi távolság a matracon a pisztoly előkapásában. 
Wesley pisztolya az ő éjjeliszekrényén volt, az én pisztolyom az 
enyémen. Jó esély volt rá, hogy ha valaki betör a szobánkba, 
Wesleyvel egymást lőjük le. 

A függönyökön mint lámpaernyőkön derengett át a világosság, 
napfényes időt ígért. Fölkeltem, kávét rendeltem a szobaszolgálattól, 
aztán megkérdeztem, mi van a bérelt kocsival, mire a portás 
biztosított, hogy már elindult a motel felé. Leültem egy fotelba, háttal 
az ágynak, hogy ne vonja el a figyelmemet Wesley meztelen válla s 
az összegyűrt takarón nyugvó karja. Odavettem magamhoz a 
feljavított fényképeket, néhány fémpénzt meg egy nagyítót, és 
munkához láttam. Wesleynek igaza volt, mikor azt mondta, hogy a 
képjavítási eljárásokkal nemigen értek el egyebet, mint hogy több 
szürke árnyalattal gazdagítottak egy alaktalan pacát. Ennek ellenére 
minél tovább néztem, miféle nyom maradt a kislány ülepének bal 
felén, annál inkább kezdtek kibontakozni előttem különféle 
alakzatok. 

A szürkeség a külső részen, egy nem teljes kört formáló sáv külső 
oldalának egy szakaszán volt a legsűrűbb. Azt nem tudtam 
megállapítani, hogy az óra számlapjához viszonyítva hol helyezkedik 
el ez a sűrűség, mivel nem tudtam, melyik részével volt fölfelé vagy 
lefelé, esetleg oldalt az a tárgy, amely Emily Steiner holtteste alatt 
oxidálódni kezdett. 

Az alakzat, amely fölkeltette érdeklődésemet, egy kacsa vagy 
valamilyen más madár fejére hasonlított. Egy kupolaszerűséget 
láttam, aztán valamiféle nyúlványt, amely olyan volt, mint egy 
vastag csőr vagy csőrszerű száj, a negyeddolláros hátoldalán lévő sas 
azonban nem lehetett, mert ahhoz túlságosan nagy volt. Az alakzat a 
bőrön hagyott nyom jó negyedrészét kitöltötte, és volt egy enyhe 
hajlata is, amely a madárnyak hátsó oldalának rémlett. 
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Fogtam a negyeddollárost, amelyet használtam, és 
megfordítottam. Lassan körbeforgattam, s így ahogy néztem, egyszer 
csak ott volt a válasz: olyan egyszerű és olyan pontosan egyező, 
hogy egészen beleborzongtam. A tárgy, amely Emily Steiner 
holtteste alatt oxidálódásnak indult, valóban egy negyeddolláros volt, 
de az „írás” oldalával fölfelé. A madárszerű forma George 
Washington szemzuga volt, a madár feje és csőre első elnökünk 
büszke koponyája és rizsporos parókájának hátsó kunkorodása. 
Mindez természetesen csak akkor vált láthatóvá, ha Washington képe 
álló helyzetbe került. 

Eltöprengtem: hol feküdhetett Emily holtteste? Úgy gondoltam, 
bármelyik padlón heverhet egy elgurult negyeddolláros. De találtunk 
festék- és bodzabélnyomokat is. Hol talál az ember bodzabelet és egy 
negyeddollárost? Nyilván valahol az alagsorban. Egy olyan 
alagsorban, ahol műveltek valamit, aminek bodzabélhez, festékekhez 
és más faanyagokhoz, például dióhoz vagy mahagónihoz is köze 
volt. 

Lehet, hogy valaki a hobbijának hódolt abban az alagsorban. 
Ékszereket tisztogatott? Ennek nincs túl sok értelme. Órákat javított 
volna? Az is valószínűtlennek tűnik. Aztán eszembe jutottak a 
Denesa Steiner házában látott órák; felgyorsult az érverésem. Lehet, 
hogy a néhai férje mellékesen órákat javított. Szerettem volna tudni, 
hogy nem az alagsort használta-e erre a célra, és hogy nem bodzabél 
segítségével rögzítette és tisztogatta az apró fogaskerekeket. 

Wesley az alvók mély, lassú lélegzésével szuszogott. 
Végigsimított az arcán, mintha rászállt volna valami, aztán füléig 
húzta a takarót. Elővettem a telefonkönyvet, és megkerestem annak a 
férfinak a számát, akinek az apja valamikor a Shuford Mills-ben 
dolgozott. Két Robert Kelsey volt, az egyik „ifjabb”, meg egy 
harmadik Kelsey. Fölvettem a telefont. 

– Halló! – szólt bele egy női hang. 
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– Mrs. Kelsey? – kérdeztem. 
– Az attól függ, hogy Myrtle-t keresi vagy engem. 
– Én az ifjabbik Rob Kelseyt keresem. 
– Ó! – A kacagásából kedves, barátságos asszonynak éreztem. – 

Akkor magának nem én kellek. De Rob nincs itthon, elment a 
templomba. Vasárnaponként néha segít az áldozásnál, úgyhogy 
korán kell indulnia. 

Nagyon meglepett, hogy meg se kérdi, ki vagyok, csak mondja 
mindezt. Megint meghatott, hogy vannak még helyek a világon, ahol 
az emberek bíznak egymásban. 

– És melyik az a templom? – kérdeztem. 
– A Harmadik Presbiter. 
– Ott tizenegykor kezdődik az istentisztelet? 
– Mint mindig. Crow tiszteletes remek prédikátor, nem tudom, 

hallott-e már róla. Üzen valamit Robnak? 
– Később még próbálkozom. 
Megköszöntem a segítségét, és letettem. Mikor megfordultam, 

Wesley már ült az ágyban, s álmosan méregetett. Tekintete ide-oda 
fordult, majd megállapodott az asztalon heverő pénzérméken, a 
képen és nagyítón. Elnevette magát, nyújtózkodott. 

– Mi az? – kérdeztem némiképp sértetten. 
Csak ingatta a fejét. 
– Negyed tizenegy – mondtam. – Ha el akarsz jönni velem a 

templomba, nem árt, ha igyekezel. 
– Templomba? – ráncolta a homlokát. 
– Igen. Egy olyan építménybe, ahol az emberek Istenhez 

imádkoznak. 
– Van errefelé katolikus templom? 
– Sejtelmem sincs. 
Ezt megint nem értette. 
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– A délelőtti presbiteriánus istentiszteletre megyek. Ha neked más 
terveid vannak, lehet, hogy akkor is szükségem van egy fuvarra. Egy 
órája ugyanis még nem érkezett meg a bérelt kocsim. 

– És ha odaviszlek, hogyan jössz vissza? 
– Emiatt nem aggódom. – Ebben a kisvárosban, ahol az emberek 

készségesen segítenek egy vadidegen telefonálónak, hirtelen támadt 
néhány elképzelésem. Szerettem volna látni, mi történik. 

– Mindegy, a csipogó nálam lesz – mondta Wesley. Kilépett az 
ágyból, és kivett egy tartalék akkut a tévé melletti konnektorba 
bedugott töltőből. 

– Akkor jó. – Betettem a retikülömbe a mobilomat. 
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Kissé korán volt még, mikor Wesley kitett a terméskőből emelt 
templom kapuja előtti lépcsőnél, de már gyülekeztek is az emberek. 
Néztem őket, ahogy kiszálltak a kocsikból, s a napfénytől 
hunyorogva számba vették gyermekeiket; kocsiajtók csapódtak végig 
a keskeny utcán. Éreztem a hátamban a kíváncsi tekinteteket, ahogy 
végigballagtam a balra, a temető felé kanyarodó, kőlapokból rakott 
tipegőn. 

Nagyon hideg volt a délelőtt, s noha szembántóan ragyogott a nap, 
valahogy kevésnek éreztem a bőrömön, mint mikor egy vékony 
lepedővel takarózik az ember. Belöktem a rozsdásodó kovácsoltvas 
kaput, amely azon kívül, hogy díszes és tiszteletet parancsoló volt, 
semmiféle célt nem szolgált. Senkit sem gátolt a belépésben, arra 
pedig, hogy bárkit is bent tartson, nyilvánvalóan nem volt szükség. 

Hidegen fénylettek az újonnan állított csiszolt gránitok, az 
ősrégiek jobbra-balra dőltek; vértelen nyelvekként beszéltek a sírok 
szájából. Itt is beszéltek a holtak. Beszélnek mindannyiszor, 
ahányszor csak emlékezünk rájuk. Dér csikorgott halkan a cipőm 
talpa alatt, ahogy a felé a szöglet felé tartottam, ahol Emily Steiner 
feküdt. Felnyitott s visszazárt sírhantja nyílt, vörös sebként hatott. 
Könnyek szöktek a szemembe, ahogy ismét megnéztem a kedves 
kőangyalt s a szomorú feliratot. 

 
Mert nincs a földön senki más... 
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Az enyém volt az egyetlen. 
 
Emily Dickinson sorai azonban most más jelentést hordoztak 

számomra. Új szemszögből olvastam, egészen más szemszögből 
láttam az asszonyt, aki választotta. Különösképp az enyém szó ötlött 
a szemembe. Enyém. Emilynek nem volt saját élete, csak egy 
nárcisztikus, tébolyodott, örökös dicséretre vágyó asszony lelkének 
egyik része volt. 

Az anyja szemében Emily ugyanúgy csak egy gyalog volt a 
sakktáblán, ahogy mi, többiek. Babák voltunk, akiket Denesa 
öltöztetett, vetkőztetett, ölelgetett és szétszaggatott; eszembe jutott a 
ház, a sok bolyhos holmi és fodor, a kislányos textíliák. Denesa egy 
figyelemre sóvárgó kislány volt, aki megtanulta, hogyan teljesítse be 
vágyát. Mindenki életét tönkretette, akivel csak kapcsolatba került, s 
minden alkalommal ott zokogott az együtt érző világ kebelén. 
Szegény, szerencsétlen Denesa, mondta mindenki erről a véres kezű, 
elfajzott, gyilkos anyáról. 

Karcsú oszlopokként hajtott ki Emily sírjának vörös agyagján a 
jég. Nem ismertem a jelenség fizikáját, de úgy gondoltam, hogy 
amikor a nedvesség a tömör agyagban jéggé fagyva kiterjed, nincs 
útja, csak fölfelé. Úgy hatott, mintha Emily lelke dermedt volna meg 
fölfelé szállván a hidegben; úgy csillogott a napsütésben, ahogy a 
tiszta kristály és a víz. Szomorúan döbbentem rá, hogy szerettem ezt 
a kislányt, akit csak halálában ismertem. Lehetett volna Lucy 
helyében, vagy fordítva. Egyiknek sem volt jó anyja. Letérdeltem és 
elmondtam egy imát, aztán egy mély sóhajtással elindultam a 
templom felé. 

Az orgona a „Korok sziklájá”-t játszotta, mikor beléptem, mert 
most már elkéstem, és a gyülekezet már az első zsoltárt énekelte. 
Feltűnés nélkül leültem a leghátsó padba, de még így is fordultak 
felém fejek és szemek. Az ilyen templomban feltűnik az idegen, mert 
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nagyon ritka. Megindított a prédikáció, ima után keresztet vetettem. 
A padomban egy kisfiú végig engem bámult, nővére az 
énekeskönyvébe firkált. 

Crow tiszteletes a fekete reverendájával és a keskeny orrával 
rászolgált a nevére: csakugyan varjúra emlékeztetett. Igehirdetés 
közben szárnyakként gesztikulált karjaival, s a drámaibb 
pillanatokban már-már úgy tetszett, menten elrepül. Ékkövekként 
ragyogtak a Jézus csodatételeit ábrázoló színes ablaktáblák, a 
csillámmal pettyezett terméskő mintha aranyporral lett volna 
meghintve. 

Az úrvacsora idejének eljöttével az „ím, ilyen vagyok”-ot 
énekeltük; figyeltem a körülöttem lévőket, hogy lássam, mit kell 
csinálni. Nem álltak sorba az ostyáért és a borért, ehelyett 
egyházszolgák jöttek szőlőlével teli, gyűszűnyi poharakkal és száraz 
kenyérmorzsákkal. Elfogadtam, amit adtak, a gyülekezet a 
doxológiát és az áldást énekelte, aztán egyszer csak elindultak kifelé. 
Nem siettem. Megvártam, míg a híveket egyenként búcsúztató 
lelkész egyedül marad az ajtónál, aztán nevén szólítottam. 

– Köszönöm a tanulságos prédikációt, tiszteletes úr – mondtam. – 
Mindig is szerettem a tolakodó szomszéd történetét. 

– Nagyon sokat tanulhatunk belőle. A gyerekeimnek is sokszor 
mesélem. – A lelkész mosolyogva megszorította a kezem. 

– Mindannyiunknak használ, ha halljuk – mondtam. 
– Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Ugye ön az az FBI-os 

doktornő, akiről mostanában hallok? Minap láttam a híradóban is. 
– Dr. Kay Scarpetta vagyok – feleltem. – Meg tudná esetleg 

mutatni, ki az a Rob Kelsey? Remélem, nem ment még el. 
– Á, nem – válaszolta a lelkész, ahogy reméltem is. – Rob segített 

az úrvacsoránál. Valószínűleg most teszi helyükre a kegytárgyakat. – 
A lelkészi hivatal felé pillantott. 
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– Nem venné rossz néven, tiszteletes úr, ha megkeresném? – 
kérdeztem. 

– Ugyan. Egyébként is nagyra értékeljük azt a munkát, amit itt 
végez. – Elszomorodott az arca. – Errefelé már egyikünk sem lesz 
többé az, ami a történtek előtt. – Megcsóválta a fejét. – És az a 
szerencsétlen anyja... Vannak, akik ilyesmiken keresztülmenve Isten 
ellen fordulnak. De nem Denesa. Ő itt van minden vasárnap. Az 
ismeretségi körömben az egyik legjobb keresztény. 

– Most is itt volt? – kérdeztem; valami hidegség indult el fölfelé a 
gerincemen. 

– A kórusban énekelt, mint mindig. 
Én nem láttam. De legalább kétszáz ember vett részt az 

istentiszteleten, a karzat pedig mögöttem volt. 
Az ifjabbik Rob Kelsey ötvenes, inas férfi volt, olcsó, kék csíkos 

öltönyben szedegette össze az úrvacsorai poharakat a padsorokból. 
Nagyon féltem, hogy megijesztem a bemutatkozásommal, de 
amolyan rendíthetetlen típusnak látszott. Leült mellém egy padra, s 
mialatt elmondtam neki, mi érdekelne, elgondolkodva húzogatta a 
fülcimpáját. 

– Hát igen – mondta olyan észak-carolinai vontatottsággal, 
amilyet még sose hallottam –, az apám az egész életét abban a 
gyárban húzta le. Mikor nyugdíjba ment, kapott is tőlük egy 
gyönyörű színes tévét meg egy tiszta arany nyakkendőtűt. 

– Remek művezető lehetett – mondtam. 
– Hát az csak néhány év múlva lett, mikor belejött a dolgokba. 

Előtte ő volt a dobozolási felügyelő, annak előtte meg csak dobozoló. 
– Na és mi volt a dolga? Például mint dobozolónak. 
– Dobozokba rakosgatta a tekercseket. Végül meg ő vigyázott a 

többiekre, hogy mindenki jól csinálja. 
– Értem. Nem emlékszik rá: gyártottak élénk narancsszín 

szalagot? 
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A kefefrizurás, sötétbarna szemű Rob Kelsey végiggondolta a 
kérdést. Szemében felismerés csillant. – Igen, tényleg! Emlékszek rá, 
mert olyan szokatlan volt. Se előtte, se azóta nem is láttam olyat. Azt 
hiszem, valamilyen börtön részire csinálták. 

– Igen, annak – mondtam. – Engem azonban az érdekelne, nem 
fordulhatott-e elő, hogy egy-két tekercs ide került valahová. A 
környékre. 

– Nem szabadott azt. De azért megesik, mert ugye van selejt is 
meg ilyenek. Olyan nem teljesen jó tekercsek. 

Eszembe jutottak a szalag peremén talált zsíros csíkok. Lehet, 
hogy valamilyen gépezetbe került a tekercs, ott lett zsíros. 

– És ha van olyan gyártmány, amelyik nem jut át az ellenőrzésen 
– értelmeztem a dolgot –, azokat a munkások ingyen vagy bagóért 
megkapják. 

Kelsey nem szólt. Kissé zavarodottnak látszott. 
– Tud olyan illetőről, Mr. Kelsey, aki kaphatott az édesapjától 

olyan narancsszínű tekercset? 
– Tudtommal csak egyvalaki. Jake Wheeler. Ó már egy ideje 

elhalálozott, de volt neki egy önkiszolgáló mosodája Mack aprócikk-
boltja mellett. Meg volt neki a sarkon egy vegyesboltja is. 

– És miért adott neki az édesapja egy ilyen tekercset? 
– Hát a Jake szeretett vadászni. Emlékszek, apám mondta, hogy 

Jake annyira fél, hogy valaki vadpulykának nézi a sűrűben és 
beledurrant, hogy már senki sem jár vele vadászni. 

Hallgattam; nem tudtam, hová akar kilyukadni. 
– Istenes lármával cserkelt, meg olyan fényvisszaverős ruhákba. 

Egyből elriasztotta a többi vadászokat. Nem is hiszem, hogy 
mókuson kívül bármi egyebet lőtt volna. 

– És mi köze ennek a szigetelőszalaghoz? 
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– Szerintem az apám csak mókából adta neki. Hogy Jake ezzel 
tekerje be a puskáját, vagy hogy ragassza a ruhájára, nem tudom – 
vigyorgott Kelsey. Jó néhány foga hiányzott. 

– Hol lakott Jake? 
– Pine Lodge mellett. Úgy félúton Black Mountain és Montreat 

között. 
– Elképzelhető, hogy továbbadta azt a tekercset valakinek? 
Kelsey homlokát ráncolva nézegette a kezében tartott, poharakkal 

teli tálcát. 
– Például nem járt valakivel együtt vadászni ez a Jake? – 

folytattam. – Esetleg egy olyan emberrel, akinek szüksége volt a 
szalagra, mert a vadászok narancsszínűt használnak? 

– Én azt nem tudhatom, hogy továbbadta-e. Azt viszont 
megmondhatom, hogy elég jóba volt Chuck Steinerrel. Minden 
évadba kimentek együtt medvére, mi meg csak fohászkodtunk, 
nehogy találjanak. Én azt meg nem mondom, miért akarja mindenki, 
hogy grizzly kerüljön az útjába. Na és ha lelövi, mihez kezd vele? 
Legföljebb szőnyegnek jó. Megenni nem lehet. 

– Chuck Steiner Denesa Steiner férje volt? – kérdeztem. A 
hangom nem árulta el az érzelmeimet. 

– A férje. Nagyon rendes ember volt az is. Egész odavoltunk, 
mikor eltávozott. Ha tudjuk, hogy ilyen rossz a szíve, megmondjuk 
neki, hogy ne hajtsa úgy magát. 

– De vadászni eljárt? – Ezt tudnom kellett. 
– Hát persze. Én is eljárogattam velük. Jake is, Chuck is szeretett 

az erdőben császkálni. Mindig mondtam nekik, hogy Afercába kéne 
menniük, ott vannak a nagy vadak. Az a helyzet, hogy én egy 
botsáskát se bírnék lelőni. 

– Ha ez ugyanaz, mint az ájtatos manó, akkor nem is szabad 
lelőni, mert az balszerencsét jelent. 
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– Ez nem ugyanaz – mondta tárgyilagosan Kelsey. – Ez egy 
egészen más. De egyébként nekem is az a véleményem, ami 
magának. Én aztán hozzájuk nem nyúlnék. 

– Maga jól ismerte Chuck Steinert, Mr. Kelsey? 
– Hát úgy a vadászatból meg a templomból. 
– Tanító volt. 
– Bibliát tanított abban a vallásos magániskolában. Ha lett volna 

rá tehetségem, és is oda küldtem volna a fiamat. 
– Mit tud még mondani róla? 
– Kaliforniában ismerkedett meg a feleségivel, katona korában. 
– Beszélt valamikor egy gyerekről, aki meghalt? Egy Mary Jo 

nevű csecsemőről, aki esetleg Kaliforniában született? 
– Nem, sose. – Kelsey arcára meglepetés ült ki. – Mindig úgy 

tudtam, hogy az Emily az egyetlen gyerekük. Hát meghalt nekik egy 
kis csecsemőjük is? Hát ez szörnyű. – Látszott rajta, hogy átérzi. 

– És Kaliforniából eljőve hogyan folytatódott az életük? – 
kérdeztem. – Tudja? 

– Ide jöttek. Chuck nem szeretett ott nyugaton, gyerekkorában 
meg a szülei ide hordták nyaralásra. Többnyire a Grey Beard-hegyen 
szálltak meg valamelyik faházban. 

– Az hol van? 
– Montreatben. Abban a városban, ahol Billy Graham lakik. Ő 

maga ugyan nemigen tartózkodik itt, de a feleségét azt látom hébe-
hóba. – Kelsey hallgatott egy sort. – Mondták magának, hogy Zelda 
Fitzgerald errefelé égett meg egy kórházban? 

–Tudok róla – mondtam. 
– Az órajavításhoz, ahhoz értett nagyon a Chuck. Csak úgy 

szórakozásból csinálta, aztán az lett a vége, hogy ő javította a 
Baltimore House összes hibás óráját. 

– És hol javította? 
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– Hát ott, a Baltimore House-ban. A környékbeliek meg 
odahordták neki. Volt egy műhelye az alagsorban – mondta Kelsey. 

Beszélt volna egész nap. Amilyen udvariasan csak tudtam, 
elköszöntem tőle. A templom előtt a mobilomról felhívtam Wesley 
csipogóját. Rendőrségi kódot hagytam neki: 10-25 – találkozzunk. 
Tudni fogja, hol. Olyan hideg volt, hogy már arra gondoltam, 
visszamegyek a templomba, mikor a még kifelé szivárgó emberek 
beszélgetéséből rájöttem, hogy kórustagok. Csaknem pánikba estem. 
És abban a pillanatban, ahogy eszembe jutott, már ott is volt: Denesa 
Steiner. Ott állt a templom kapujában, és mosolyogott. 

– Isten hozta – mondta barátságosan, de a szeme hideg volt, mint 
a márvány. 

– Jó reggelt, Mrs. Steiner – feleltem. – Marino kapitány nem 
kísérte el? 

– Ő katolikus. 
Fekete nagykabátban volt, leért egészen fekete, fűzős cipője 

magas száráig; hosszú, fekete kesztyűjét épp akkor húzta föl. Nem 
volt kifestve, épp csak egy leheletnyi rúzst tett érzéki ajkára. 
Aranyszőke haja laza hullámokban omlott a vállára. Hidegnek 
éreztem a szépségét, s nem értettem, hogyan találhattam 
rokonszenvesnek, hogyan hihettem a fájdalmának. 

– Hogy kerül ebbe a templomba? – kérdezte. – Asheville-ben van 
egy katolikus templom. 

Kíváncsi lettem volna, mit tud még rólam, és hogy miket mondott 
neki Marino. – Szerettem volna leróni a lánya iránti tiszteletemet – 
mondtam egyenesen a szemébe nézve. 

– Hát ez igazán kedves magától. – Még mindig mosolygott, és 
nem fordította el a tekintetét. 

– Egyébként jó, hogy összefutottunk – mondtam. – Szeretnék 
megkérdezni néhány dolgot. Lehetne esetleg most? 

– Itt? 
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– Inkább otthon, magánál. 
– Abban maradtunk, hogy csak szendvicseket csinálok. Valahogy 

nem volt kedvem egy nagy vasárnapi ebédhez, Pete pedig igyekszik 
takarékoskodni. 

– Nem vagyok éhes. – Némi erőfeszítésembe került, hogy 
palástoljam érzéseimet. A szívem ugyanolyan kemény volt, mint az 
arckifejezésem. Ez a nő meg akart gyilkolni. És majdnem 
meggyilkolta az unokahúgomat. 

– Akkor találkozzunk nálam – mondta Denesa Steiner. 
– Hálás lennék, ha elvinne. Nincs kocsim. 
Látni akartam az autóját. Látnom kellett. 
– Az enyém szervizben van. 
– Szervizben? Úgy emlékszem, szinte teljesen új még. – Ha a 

szemem helyén lézerek lettek volna, mostanra már lyukakat égettek 
volna Denesa Steinerbe. 

– Sajnos egy tragacsot fogtam ki, kénytelen voltam otthagyni egy 
másik államban egy ügynökségen. Elvoltam vele valahol, és 
lerobbant. Most egy szomszédasszonyom hozott el, de szívesen 
elvisszük magát is. Ott vár a kocsijában. 

Lelépdeltünk a terméskő lépcsőn. Néhány kocsi parkolt még az 
utcában, egy-kettő most indult. Denesa Steiner szomszédja egy 
nagyothalló-készüléket és kis, kerek, rózsaszín kalapot viselő 
idősebb asszony volt. Egy öreg, fehér Buickja volt, teljes erővel 
működött benne a fűtés, és harsogott a spirituálé. Denesa Steiner 
felajánlotta az első ülést, de elhárítottam: nem akartam, hogy a hátam 
mögött legyen. Egész idő alatt látni akartam, és már bántam, hogy 
nem hoztam magammal a pisztolyomat. De hát az ember nem jár 
fegyveresen templomba, nekem pedig eszembe sem jutott, hogy 
ilyesmi is megtörténhet. 

Elöl Denesa Steiner és a szomszédja csevegésbe kezdett, én 
hallgattam. Alig néhány percig tartott az út, aztán már ott is álltunk a 
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ház előtt. Marino kocsija ugyanazon a helyen parkolt, mint éjszaka, 
mikor Wesleyvel erre jártunk. El nem tudtam képzelni, milyen érzés 
lesz találkozni Marinóval. Denesa Steiner kinyitotta az ajtót, 
bementünk. Az előtér asztalán egy Norman Rockwell-tálcán Marino 
motel- és kocsikulcsait vettem észre. 

– Marino kapitány hol van? – kérdeztem. 
– Odafent, alszik. – Denesa Steiner lehúzta a kesztyűjét. – Nem 

érezte jól magát az este. Kerülgeti valami. 
Kigombolta a kabátját, s néhány könnyed mozdulattal lecsúsztatta 

a válláról. Közben elfordította a tekintetét, mint aki megszokta, hogy 
bármely érdeklődőnek módot adjon keblei megszemlélésére, 
amelyeket semmiféle tisztes öltözék nem tudott elleplezni. Kihívóan 
mozgott, s most mintha kifejezetten az én kedvemért tette volna. 
Próbált felizgatni, de nem azért, amiért egy férfit: csak páváskodott. 
Minden nőt a vetélytársának tekintett, s ez még többet elárult arról, 
milyen viszonyban lehetett Emilyvel. 

–Talán nem ártana, ha megnézném – mondtam. 
– Pete-nek csak alvásra van szüksége. Fölviszek neki egy bögre 

teát, és rögtön itt vagyok. Addig talán helyezze kényelembe magát a 
nappaliban. Kér egy kávét vagy egy teát? 

– Semmit, köszönöm – feleltem. Zavart a ház csendje. 
Mikor meghallottam, hogy elindul fölfelé, körülnéztem. 

Visszamentem az előtérbe, zsebre csúsztattam Marino kocsikulcsát, 
és kimentem a konyhába. A mosogatótól balra volt egy kifelé 
szolgáló ajtó. Ezzel szemben egy másik, amely egy retesszel volt 
bezárva. Elhúztam a reteszt, és elfordítottam a kilincsgombot. 

Hideg, dohos levegő jelezte a legalsó szintet, a falat tapogatva 
kerestem a villanykapcsolót. Rátapintottam, felkattintottam: vörösre 
festett falépcső vezetett lefelé. Lementem, mert meg kellett néznem, 
mi van ott. Semmi sem tartóztathatott fel, még a félelem sem, hogy 
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Denesa Steiner ott talál. A szívem úgy ugrált bordáim ketrecében, 
mintha ki akarna törni. 

Chuck Steiner munkaasztala még ott állt, rajta szanaszét 
szerszámok, fogaskerekek, és az időbe dermedten egy régi óra 
számlapja. Bodzabél golyók árválkodtak itt is, ott is, legtöbbjükön 
még látszottak azoknak a finom alkatrészeknek a zsíros lenyomatai, 
amelyeket valamikor tartottak. Néhány golyó a betonpadlón hevert, 
drótdarabok, apró szögek és csavarok között. Öreg állóórák 
faköpönyegei őrködtek némán a homályban. Régi rádiókat és tévéket 
is láttam a vastag porréteggel lepett különféle bútordarabok mellett. 

A betonelemekből rakott falon nem volt ablak. Egy drágának 
látszó szerszámtartó táblán rendjén föltekert hosszabbítok, más 
vezetékek és különféle anyagú és vastagságú kötelek lógtak. A fönti 
bútorokra terített makramék jutottak eszembe, a karfákra és támlákra 
vetett bonyolult madzagcsipkék, a mennyezetbe rögzített 
szemescsavarokról függő, virágcserepeket tartó spárgahálók. 
Felvillant előttem a Max Ferguson nyakából levágott kötélre kötött 
bakócsomó. Így visszatekintve hihetetlennek látszott, hogy eddig 
senki sem kutatta át az alagsort. Lehet, hogy Emily még akkor is itt 
feküdt, mikor a rendőrök már keresték. 

Meghúztam egy zsinórt, hogy felkapcsoljak még egy lámpát, de ki 
volt égve a körte. A zseblámpám ezúttal sem volt nálam, a szívem 
pedig úgy vert, hogy alig kaptam levegőt. Egy pókhálós tűzifarakás 
mellett találtam egy másik kifelé szolgáló ajtót. Egy vízmelegítő 
mellett a harmadik ajtó egy fürdőszobába nyílt. Felkattintottam a 
kapcsolót. 

Körülnéztem. A régi, fehér porcelántárgyak festékfoltosak voltak. 
A vécét évek óta nem húzhatták le, a benne megült víz rozsdaszínre 
festette a csészét. A mosdóban egy kézszerűen hajló, erős sörtéjű 
kefe. Belenéztem a fürdőkádba. Csaknem pontosan a közepén egy 
negyeddolláros hevert, George Washington képével fölfelé. A 
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lefolyó körül vérnyomokat láttam. Hátrálva indultam kifelé. E 
pillanatban meghallottam, hogy becsukódik a lejáró ajtaja, s helyére 
csattan a retesz. Denesa Steiner bezárt. 

Ide ugrottam, aztán oda, tekintetem jobbra-balra szökkent, 
próbáltam gondolkodni: mit tegyek? Odarohantam a farakás melletti 
ajtóhoz, kinyitottam a zárat, lekaptam a biztosítóláncot, és hirtelen 
ott találtam magam a napsütötte hátsó udvaron. Nem láttam, nem 
hallottam senkit, de úgy éreztem, Denesa Steiner figyel. Tudnia 
kellett, hogy erre fogok kijönni. Rémülten döbbentem a valóságra: ez 
a nő egyáltalán nem akart bezárni. Kizárt a házból, hogy ne 
mehessek föl az emeletre. 

Ahogy Marinóra gondoltam, úgy elkezdett reszketni a kezem, 
hogy a behajtó felé rohantamban kis híján elejtettem a kulcsait. 
Kinyitottam az elegáns Chevrolet jobb első ajtaját. A rozsdamentes 
acélból készült Winchester ott volt az első ülés alatt; mindig ott 
tartotta. 

Ahogy a kocsiajtót tárva-nyitva hagyva a ház felé futottam, 
hidegnek éreztem a kezemben a puskát, olyan volt, mint a jég. Az 
utca felőli ajtót, mint sejtettem, zárva találtam, de a felső része 
üvegből volt. A puskatussal betörtem az egyik táblát. Halk 
csörömpöléssel hullottak a szilánkok az ajtó mögötti szőnyegre. A 
kezemre tekertem a sálamat, óvatosan benyúltam, kinyitottam az 
ajtót, és már rohantam is föl a felszőnyegezett lépcsőn. Mintha nem 
is én lettem volna, mintha kiürült volna az agyam. Inkább gép 
voltam, mint ember. Eszembe jutott, melyik szobában volt világos az 
éjjel, és arrafelé rohantam. 

Az ajtó csukva volt. Benyitottam. Denesa Steiner fagyos 
nyugalommal ült az ágy szélén, amelyen Marino feküdt egy 
műanyag szemeteszsákkal a fején, amely a nyakánál 
szigetelőszalaggal volt rögzítve. Ezután minden egyszerre történt. 
Kibiztosítottam és fölemeltem a puskát, Denesa Steiner pedig 
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felkapta az éjjeliszekrényről Marino pisztolyát, és felállt. Egyszerre 
emelkedett a puska és a pisztoly. Meghúztam a ravaszt. A fülsiketítő 
dörrenés úgy taszította mellbe, mint egy vad, váratlan szélroham. 
Nekiesett a falnak, én meg táraztam és lőttem, táraztam és lőttem, 
aztán megint. 

Lecsúszott a fal tövébe, vér csíkozta a kislányos tapétát. Füst és 
puskaporszag terjengett a levegőben. Letéptem Marino fejéről a 
zacskót. Már kék volt az arca, a nyaki verőerét nem tudtam 
kitapintani. Ököllel a mellére ütöttem, belefújtam a szájába, négyszer 
összenyomtam a tüdejét. Levegő után kapott, aztán lélegezni kezdett. 

Fölkaptam a telefont, hívtam a 911-et, és úgy ordítottam bele, 
mintha közvetlenül a rendőrségi rádión kérnék azonnali segítséget. 

– Egy nyomozó megsebesült! Egy nyomozó megsebesült! 
Küldjenek egy mentőt! 

– Honnan beszél, hölgyem? 
Fogalmam sem volt a címről. – A Steiner-házból! Könyörgök, 

siessenek! – Mellétettem a kagylót. 
Megpróbáltam felültetni Marinót, de nagyon nehéz volt. 
– Gyerünk! Gyerünk! 
Oldalra fordítottam a fejét, megfogtam és tartottam az állát, hogy 

szabadon maradjanak a légutai. Körülnéztem, látok-e gyógyszeres 
üveget vagy valamit, amiből következtethetnék, hogy mit adott be 
neki Denesa Steiner. Az ágy melletti asztalkán üres italosüvegek 
álltak. Beléjük szimatoltam: whisky-szaguk volt. 

Bénultan néztem Denesa Steinert. Mindenütt vért és agyvelőt 
láttam, remegtem, mint egy végét járó állat. Úgy rázkódtam és 
vonaglottam, mintha a halál torkában kapálóznék. Denesa Steiner 
összeroskadva, hátával a falnak támaszkodva, csaknem ülő 
helyzetben hevert az egyre növekvő vértócsában. Fekete ruháját 
megszaggatták az ólomszemcsék, tocsogott a vérben, feje 
félrenyaklott. 
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Mikor végre meghallottam a szirénázást, egy örökkévalóságnak 
tűnt, mire érzékeltem a fölfelé tartó lábdübörgést, a hordágy 
szétnyitását és koppanását, aztán valahogy ott volt Wesley. Átölelt és 
erősen magához szorított, Marinót egyenruhás emberek vették körül. 
Az ablak alatt kék-vörös fények lüktettek, s csak ekkor vettem észre, 
hogy kilőttem az üveget. Jéghideg levegő tódult befelé, 
meglebegtette a vérfoltos függönyöket, amelyeken léggömbök 
szálltak a halványsárga ég felé. Végigfutott a tekintetem a jégkék 
paplanon és a körös-körül fekvő plüssállatokon. A tükrön szivárvány 
matricák, a falon egy Micimackó-plakát. 

– Ez az ő szobája – mondtam Wesleynek. 
– Nincs semmi baj. – Megsimogatta a hajam. 
– Ez Emily szobája – mondtam. 
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Másnap reggel – ez egy hétfői nap volt – eljöttem Black 
Mountainból. Wesley el akart kísérni, de én úgy döntöttem, hogy 
inkább egyedül megyek. Elintézendő ügyek vártak, neki pedig ott 
kellett maradnia Marino mellett, aki még kórházban feküdt, miután 
kimosták a gyomrából a Demerolt. Ha majd rendbe jön, legalábbis 
fizikailag, Wesley visszamegy vele Quanticóba. Marinót ki kellett 
még kérdezni, valahogy úgy, ahogy egy mély illegalitásból hazatért 
hírszerzőt. Pihenésre, biztonságra, jó barátokra volt szüksége. 

A repülőgépen elég sokat tusakodtam magammal, és egy halom 
jegyzetet készítettem. Emily Steiner meggyilkolásának ügye az anyja 
halálával megoldódott. A rendőrségen fölvették a vallomásomat, és 
közölték, hogy egy darabig még vizsgálódnak az ügyben, de ettől 
nem tartottam, és nem is kellett. Egyszerűen nem tudtam, mit kellene 
éreznem. Némiképp zavart, hogy sajnálat nem ébredt bennem. 

Csak egyvalamit tudtam: olyan fáradt vagyok, hogy a legkisebb 
mozdulat is nehezemre esik. Mintha ólmot töltöttek volna az 
ereimbe. Még a tollat is nehéznek éreztem, és az agyam nem bírta a 
gyors tempót. Időközönként azon kaptam magam, hogy a semmibe 
révedek vagy pislogok, és meg nem tudtam volna mondani, mióta 
csinálom ezt, vagy hogy ezalatt hol járt az eszem. 

Az első dolgom az volt, hogy jelentést készítettem az ügyről – 
részben az FBI vizsgálata, részben a rendőrség által folytatott 
vizsgálat miatt. A mozaikok jól illeszkedtek egymáshoz, de néhány 
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kérdésre nem várhattunk választ, mert nem élt már senki, aki 
válaszolhatott volna. Tudtam, hogy az sem derül ki soha pontosan, 
mi is történt Emily halálának estéjén. De kidolgoztam egy elméletet. 

Úgy gondoltam, Emily még a hittan vége előtt hazasietett, és 
veszekedésbe keveredett az anyjával. Elképzelhető, hogy ez vacsora 
közben történt, amikor is Denesa Steiner gyanúm szerint azzal 
büntette Emilyt, hogy erősen megsózta az ételét. A gyerekek 
gyötrésének ez az undorító formája sajnos egyáltalán nem szokatlan. 

Lehet, hogy az anyja arra kényszerítette Emilyt, hogy sós vizet 
igyon. Ettől valószínűleg hányni kezdett, amivel csak még jobban 
feldühítette az anyját. A gyerek azotaemiás lett, abnormálisra 
növekedett a vérnitrogénszintje, majd kómába esett. Haldoklott vagy 
talán már meg is halt, mikor az anyja levitte az alagsorba. Ezek a 
körülmények magyarázatot adnak Emily vizsgálatának látszólag 
ellentmondásos eredményeire, fokozott nátriumszintjére, és hogy 
nem voltak vitálreakciók a sérülései körül.  

Ami azt a kérdést illeti, hogy miért döntött az anya Eddie Heath 
meggyilkolásának utánzása mellett, csak egyetlen választ tudtam 
elképzelni: egy ilyen beteges hazudozót, mint Denesa Steiner, 
minden bizonnyal nagyon érdekelt ez az elhíresült eset. Csak épp ő 
nem úgy reagált, mint más. Neki minderről az jutott eszébe, 
mennyire sajnálhatják azt az anyát, aki ilyen horrorisztikus 
körülmények között veszíti el gyermekét. 

Izgatta ez a gondolat, s minden valószínűség szerint tovább 
szövögette. Lehetséges, hogy azon a bizonyos vasárnapon terve 
megvalósítása érdekében szándékosan mérgezte meg a lányát. Vagy 
csak azután fogott hozzá, miután Emilyt dühében véletlenül 
megmérgezte. Bizonyosságot nem remélhettem, de ezen a ponton ez 
már nem is számított. Ez az eset nem volt bírósági ügy. 

Denesa Steiner levitte lányát az alagsorba, és a fürdőkádba tette. 
Gyanítottam, hogy ekkor lőtte tarkón, hogy a vér lecsorogjon a 
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lefolyón. Levetkőztette a gyereket, s ez magyarázza a 
negyeddollárost, amit Emily nem dobott a perselybe, mert még a 
gyűjtés előtt elrohant. A pénz véletlenül kicsúszott a nadrágzsebéből, 
s ezen nyugodott hat napig a kislány meztelen ülepe. 

Elképzeltem, milyen lehetett az az este, mikor csaknem egy héttel 
a történtek után Denesa Steiner lement Emily holttestéért, amely 
addig gyakorlatilag hűtve volt. Lehet, hogy belecsavarta valamilyen 
pokrócba, ez magyarázná a gyapjúszálakat, amiket találtunk. Lehet, 
hogy beletette egy műanyag zsákba. A mikroszkopikus 
bodzabélmaradványok is értelmet nyertek, mivel Chuck Steiner 
éveken át ilyeneket használt az alagsorban az órák javításakor. Az 
élénk narancsszín szigetelőszalag, amelyből Denesa Steiner letépte 
azokat a darabokat, amelyeket magára és a kislányára tapasztott, még 
nem került elő, ahogy a 22-es kaliberű pisztoly sem. Denesa Steiner 
okosabb volt, mint hogy ilyen bizonyító erejű tárgyakat megtartson. 

Visszatekintve minden nagyon egyszerűnek, sőt sok esetben 
nyilvánvalónak látszott. Például az a sorrend, ahogy Denesa Steiner a 
szalagdarabokat leszakította a tekercsről, pontosan megfelelt a 
történteknek. Nyilván a lányát kötözte meg először, ezért nem volt rá 
szükség, hogy előre letépje és valamilyen bútor szélére tapassza az 
összeset. Emilyt nem kellett legyűrni, mivel akkor már nem mozgott, 
az anyjának pedig természetesen mindkét keze szabad volt. 

Némiképp kényesebb művelet volt önmaga megkötözése. Sorra 
letépkedte és az öltözőasztal szélére tapasztotta a szalagdarabokat. 
Csak tessék-lássék béklyózta meg magát, hogy ki tudjon szabadulni, 
s eközben nem vette észre, hogy nem sorrendben használja fel a 
darabokat – nem mintha tudnia kellett volna, hogy ez számít. 

Charlotte-ban átszálltam egy washingtoni gépre. Odaérve taxival 
mentem a Russell Buildinghez, ahol találkozóm volt megbeszélve 
Lord szenátorral. Mikor délután fél négykor megérkeztem, még bent 
volt az ülésteremben, a szavazáson. Türelmesen várakoztam irodája 
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külső helyiségében, ahol az ott dolgozó fiatal férfiak és nők 
egyfolytában telefonáltak, mivel mindenki Lord szenátortól remélt 
segítséget. Eltűnődtem, hogyan bírja ezt a terhet. Hamarosan 
megjött, mosolyogva nézett rám. Láttam a szemén, hogy értesült a 
történtekről. 

– Úgy örülök, hogy látlak, Kay. 
Átmentem vele egy másik helyiségbe, ahol még több íróasztal, 

még több ember és még több telefon volt, aztán beléptünk az ő 
szobájába. Becsukta az ajtót. A falakon kiváló festők képei függtek, s 
látni való volt, hogy szereti a jó könyveket. 

– Ma hívott fel az Iroda igazgatója – mondta Lord. – Ez egy 
rémálom. Nem is tudom, mit mondjak. 

– Kutya bajom. 
– Gyere, ülj le. – A kanapéhoz vezetett, és leült velem szemben 

egy egyszerű székre; ritkán fogadta vendégét íróasztal mögött ülve. 
Nem érezte szükségét, ahogy az a néhány igazán számottevő 
személyiség sem, akit ismerek: nagysága szerénnyé és kedvessé tette. 

– Mintha gőz ülte volna meg az agyamat. Bizarr lelkiállapot – 
mondtam. – Majd csak később lesz rossz. Posttraumatikus stressz 
meg hasonlók. Attól, hogy tudom, mi várható, még nem leszek 
immúnis vele szemben. 

– Szeretném, ha nagyon vigyáznál magadra. Utazz el valahova, 
pihenj egy kicsit. 

– És Lucy ügyében mit tehetünk? Szeretném tisztázni a nevét. 
– Azt hiszem, ez már sikerült. 
– Nem teljesen. Az Iroda tudja, hogy a biometrikus rendszer nem 

Lucy hüvelykujjának a lenyomatát olvasta be, de ez még nem menti 
föl minden alól. Nekem legalábbis ez a benyomásom. 

– Ugyan. Egyáltalán nem így áll a helyzet. – Lord keresztbe tette 
hosszú lábait, és a semmibe révedt. 
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– Probléma csak a pletykákkal lehet. Mármint azokkal, amelyeket 
az Irodában rebesgetnek. Mivel Temple Gault is belekerült a képbe, 
sok mindent nem lehet kitárgyalni. 

– Tehát Lucy egyszerűen csak állja a tekinteteket, mert nem 
fedheti föl a történteket – mondtam. 

– Ahogy mondod. 
– Attól még lesznek olyanok, akik majd nem bíznak benne, és úgy 

gondolják, hogy nincs helye Quanticóban. 
– Ez lehetséges. 
– Ennél több kell. 
Lord türelmesen nézett rám. – Nem tarthatod örökké a szárnyaid 

alatt, Kay. Meg kell tapasztalnia a jót is, a rosszat is. Hosszú távon 
nyer vele. Csak tartsa be a törvényt – mosolyodott el. 

– Én ennek érdekében megteszek minden tőlem telhetőt – 
mondtam. – De az ittas vezetés vádja még mindig ott lóg a feje fölött. 

– Lucy egy országúti baleset, sőt egy gyilkossági kísérlet 
szenvedő alanya. Azt hiszem, a bíró szemszögéből nézve ez egy 
kicsit változtat a történteken. És javaslom, hogy Lucy jelentkezzen 
valamilyen közszolgálatra. 

– Gondolsz valamire konkrétan? – Tudtam, hogy gondol, 
különben nem hozta volna szóba. 

– Ami azt illeti, igen. Arra gondoltam, nem jelentkezhetne-e ismét 
az MKK-ban. Nem tudjuk, mennyire piszkált bele a CAIN-be Gault. 
Én szeretném javasolni az Iroda igazgatójának, hogy Lucyval 
követtessék végig Gault nyomait a rendszerben, hogy lássuk, mi az, 
ami még menthető. 

– Ez nagyon fel fogja villanyozni, Frank – mondtam. Megtelt a 
szívem hálával. 

– El nem tudok képzelni senkit, aki nála alkalmasabb volna erre – 
folytatta Lord. – Ez a rehabilitálására is módot ad. Mert nem művelt 
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ugyan készakarva semmi rosszat, de gyenge ítélőképességről tett 
tanúbizonyságot. 

– Megmondom neki. 
Frank Lord szenátortól a Willardba mentem, és kivettem egy 

szobát. A hazautazáshoz fáradt voltam, s voltaképp Newportba 
készültem: meg akartam látogatni Lucyt, ha csak egy-két órára is. El 
akartam mondani neki, mit tett érte Lord szenátor: hogy a neve 
tisztázódott, és ragyogó jövő vár rá. 

Remekül alakultak a dolgok. Éreztem. El akartam mondani 
Lucynak, hogy mennyire szeretem. Látni akartam, megtalálom-e a 
számomra oly nehéz szavakat. Hajlamos voltam túszként őrizni 
szívemben a szeretetet, mert attól féltem, ha hagyom megmutatkozni, 
ugyanúgy elhagy, mint már annyian az életben. Rendszeresen 
magamnak kerestem a bajt. 

A szobámból felhívtam Dorothyt, de nem vette föl. Ezután 
anyámat hívtam. 

– És most merre járkálsz? – kérdezte; vízzubogást hallottam. 
– Washingtonban – feleltem. – Dorothy hol van? 
– Véletlenül pont itt, segít vacsorát főzni. Citromos csirke lesz 

salátával. Látnod kellene a citromfát, Kay. A grapefruit is óriási. 
Most is, miközben beszélgetünk, zöldséget mosok. Ha nagy néha 
meglátogatnád anyádat, együtt étkezhetnénk. Normális ételeket. 
Élhetnénk úgy, mint egy család. 

– Szeretnék beszélni Dorothyval. 
– Tartsd. 
Nekikoccant valaminek a kagyló, aztán Dorothy belehallózott. 
– Hogy hívják Lucy edgehilli kezelőorvosát? – kérdeztem 

nyomban. – Gondolom, kijelöltek már mellé valakit. 
– Nem számít. Lucy már nincs ott. 
– Tessék? – kérdeztem. – Hogy mondtad? 
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– Nem tetszett neki a program, és közölte velem, hogy el akar 
jönni. Nem kényszeríthettem. Felnőtt nő. És különben sem kötelezték 
rá vagy ilyesmi. 

– Hogy van ez? – Meg voltam döbbenve. – Akkor most ott van? 
Hazament veled Miamiba? 

– Nem – felelte Dorothy, aki teljesen nyugodt volt. – Egy ideig 
Newportban akar maradni. Azt mondta, egyelőre veszélyes volna 
visszamennie Richmondba, vagy valami hasonló marhaságot. És ide 
sem akar lejönni. 

– Ott van egyedül Newportban egy fejsérüléssel meg az 
alkohollal, és te nem csinálsz semmit? 

– Kay, te megint túlreagálod a dolgokat. 
– Hol szállt meg? 
– Fogalmam sincs. Azt mondta, egyszerűen csak szeretne lötyögni 

egy kicsit. 
– Dorothy! 
– Hadd hívjam fel a figyelmed, hogy Lucy az én lányom, nem a 

tiéd. 
– Ez az ő életének a legnagyobb tragédiája. 
– Mi volna, ha egyszer nem ütnéd bele azt a taknyos orrodat?! – 

csattant fel Dorothy. 
– Dorothy! – hallottam anyám hangját a háttérből. – Ezt a hangot 

nem tűröm! 
– Mondok én neked valamit – válaszoltam a gyilkos düh hideg, 

kimért hangján. – Ha Lucynak bármi baja esik, azért teljes mértékben 
téged teszlek felelőssé. Nemcsak anyának vagy rettenetes, hanem 
embernek is. Őszintén sajnálom, hogy a húgom vagy. 

Letettem. Fogtam a telefonkönyvet, és elkezdtem hívogatni a 
légitársaságokat. Csak egy olyan járat indult Providence-be, amit 
némi sietség árán még elérhettem. Kiszaladtam a szobából, 
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futólépésben vágtam át a Willard elegáns előcsarnokán. Sokan 
megnéztek maguknak. 

A portás odafüttyentett egy taxit. Közöltem a sofőrrel, hogy dupla 
pénzt kap, ha tényleg gyorsan ki tud juttatni a Nationalre. Hajtott, 
mint az őrült. Már szólították a járat utasait, mire kiértem a reptérre. 
Megkerestem a helyem a gépen, és leültem. Olyan erővel tolultak föl 
bennem a könnyek, hogy alig bírtam visszafojtani a sírást. Forró teát 
ittam, és lehunytam a szemem. Nem ismertem Newportot, fogalmam 
sem volt, hol szálljak meg. 

Providence-ből Newportba körülbelül egy óra az út, mondta a 
taxisofőr, mivelhogy havazik. A vízsávok függönyözte üvegen át az 
út mentén húzódó csupasz, sötét gránitfalakat néztem. A kocsi alja 
felől nyirkos, kellemetlenül hideg huzatot éreztem. Mint kényes, 
fehér rovarok, nagy hópelyhek spi-ráloztak a szélvédőnek; ha erősen 
figyeltem őket, beleszédültem. 

– Tud valamilyen szállodát ajánlani Newportban? – kérdeztem a 
sofőrt, aki a Rhode Island-iek sajátos módján beszélt. 

– Szerintem magának a Marriott volna a legjobb. Ott van 
közvetlenül a parton, a környék tele van üzletekkel meg éttermekkel. 
A Goat Islanden meg van egy Doubletree. 

– Próbálkozzunk a Marriottban. 
– Ahogy parancsolja. Akkor a Marriott. 
– Ha maga egy fiatal nő lenne, és munkát keresne Newportban, 

hová menne? Van egy huszonegy éves unokahúgom, aki szeretne 
egy kis időt eltölteni ott. – Ostobaságnak tűnt egy ilyen kérdést egy 
vadidegennek föltenni, de nem tudtam, mi egyebet tehetnék. 

– Hát először is nem ezt az évszakot választanám. Newport 
ilyenkor teljesen halott. 

– De ha mégis – erősködtem. – Például ha most van szünet az 
egyetemen. 
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– Hm. – A sofőr elgondolkodott, én meg beleringattam magam az 
ablaktörlő lapátok ritmusába. 

– Esetleg valamelyik étterembe? – kockáztattam meg. 
– Az jó tipp. Sokan dolgoznak az éttermekben. A partiakban. Elég 

rendesen keresnek, mert Newport főképp a turistákból él. Ne higgyen 
annak, aki azt mondja, hogy a halászatból. Manapság a harminc-
tonnás tartályú bárkák legföljebb három tonna hallal kötnek ki. És 
akkor jó napjuk volt. 

Folytatta, de nekem Lucy járt az eszemben, hogy hová mehetett. 
Próbáltam az ő fejével gondolkodni, gondolati úton rátalálni. Némán 
fohászkodtam, nyeldestem a könnyeimet, és küzdöttem minden 
félelmek legrettenetesebbjével. Még egy tragédiát nem bírnék 
elviselni. Nem bírnám ki a veszteséget. Túl sok lenne. 

– Na és meddig vannak nyitva? – kérdeztem. 
– Micsodák? 
Ráébredtem, hogy a sofőr mostanáig a vajhalról beszélt, valami 

olyasmit, hogy manapság macskaeledelt készítenek belőle. 
– Az éttermek – válaszoltam. – Nyitva vannak még ilyentájt? 
– Nemigen, hölgyem. A legtöbbje már nincs. Mindjárt hajnali 

egy. Legjobb, ha csak reggel áll neki az unokahúgának munkát 
keresni. A legtöbb étterem tizenegykor nyit, van amelyik korábban, 
ahol reggelizni is lehet. 

A taxisnak természetesen igaza volt. Ágyba kellett kerülnöm, és 
meg kellett próbálnom aludni valamennyit, mást egyelőre nem 
tehettem. Tengerre néző szobát kaptam a Marriottban. Az ablakból 
nézve fekete volt a víz, a halászbárkák lámpái fel-le bólingattak a 
nem látható horizonton. 

Hétkor fölkeltem, mert nem volt értelme tovább feküdni: aludni 
nem aludtam, és féltem álmodni. 

Reggelit rendeltem, széthúztam a függönyöket, és kinéztem. 
Acélszürke nap volt, a tengert szinte nem lehetett elválasztani az 
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égtől. A távolban vadludak repültek szigorú alakzatban, mint a 
vadászgépek, a hó pedig az éjjel esővé változott. Tudtam, hogy nem 
sok minden lesz nyitva ilyen korán, de nem tartott vissza, s nyolckor 
már ki is léptem a szállodából egy listával, amelyre a portás felírta a 
legnépszerűbb sörözőket, vendéglőket és éttermeket. 

Egy ideig a rakparton kóboroltam, ahol a matrózok még 
nyáriasan, sárga esőköpenyben és melles nadrágban jártak. 
Mindenkit megkérdeztem, aki hajlandó volt meghallgatni; 
mindannyiszor ugyanazt kérdeztem, és mindannyiszor ugyanazt a 
választ kaptam. Leírtam nekik Lucyt, ők meg nem tudták, hogy 
látták-e. Annyi fiatal nő dolgozik a parti éttermekben. 

Esernyő nélkül járkáltam, a fejemre terített kendő nem védett az 
esőtől. A téltől vastag műanyag leplekkel óvott karcsú vitorlás és 
motoros jachtok előtt haladtam el, súlyos, törött, rozsdás horgonyok 
mellett. Embert keveset láttam, de sok étterem kinyitott már, s csak a 
Brick Market Place kirakataiban táncoló kísértetek, manók és más 
ijesztő teremtmények láttán jöttem rá, hogy a mindenszentek előtti 
napot írjuk. Órákig ténferegtem a Thames Street macskakövein, 
néztem az apró emléktárgyaktól a festményekig és szobrokig 
mindenfélét kínáló kirakatokat. Bekanyarodtam a Mary Streetre, 
benéztem az Inntowne Innbe, ahol a portás soha életében nem 
hallotta Lucy nevét. Nem ismerték a Christie’snél sem, ahol egy 
ablak mellé telepedve s a Narragansett-öblöt nézegetve megittam egy 
kávét. Vizesen csillogott a rakpart, fehér sirályok pettyezték, mind 
egy irányba fordultak. Két nő sétált a part széléig, a vizet nézegették. 
Kalapban, kesztyűben voltak, s volt valami a viselkedésükben, ami 
azt súgta, hogy nem egyszerűen csak barátnők. Megint elfogott az 
aggodalom Lucy miatt. Újra elindultam. 

A Bannister rakparton benéztem a Black Pearlbe, aztán az 
Anthony’sba, a Brick Alley Pubba, a Castle Hillen az Innbe. 
Fölöslegesen mentem be a Cafe Zeldába meg egy furcsa helyre, ahol 
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réteseket és krémeket árultak. Annyi büfében jártam, hogy végül nem 
is tudtam számon tartani, és volt, amelyikben kétszer is érdeklődtem. 
Nem akadtam a nyomára. Senki sem tudott segíteni, de lehet, hogy 
nem is érdekelte őket. Kétségbeesetten vánszorogtam a Bowden 
rakparton az egyre erősebben záporozó esőben. Egy mellettem 
elsiető nő rám mosolygott. 

– Ne áztassa magát, szívem – mondta. – Annyira nagy baj nem 
tud lenni. 

Néztem, hogy merre megy. A rakpart végén lévő Aquidneck 
Lobster Companyhoz nyitott be. Úgy döntöttem, utánamegyek. Mert 
olyan barátságos volt. Még láttam, hogy belép egy kis 
irodahelyiségbe, egy üveg választófal mögé, amely annyira füstös 
volt, és annyira tele volt ragasztva mindenféle hirdetményekkel, 
hogy a papírlapok közötti réseken csak dauerolt frizurákat és ide-oda 
mozduló kezeket láttam. 

Az irodához homárokkal, kagylókkal és rákokkal teli, bárka 
méretű tartályok között vezetett az út: arra emlékeztetett, ahogy az 
intézetben tároljuk a hordágyakra fektetett holtakat. A tartályok 
színültig voltak, a föléjük nyúló csövekből folyt a víz, kicsurgott a 
padlóra. A csarnok úgy zúgott, mint a monszun, és tengerszag 
érződött benne. Narancssárga kezeslábasba öltözött, gumicsizmás 
emberek beszélgettek harsányan egymással, az arcuk viharvert volt, 
mint a rakpartok. 

– Elnézést kérek – mondtam a kis iroda ajtajánál. Nem tudtam, 
hogy van bent egy halász is, mert addig nem láttam. A férfinak 
durva, vörös keze volt, cigarettával a szájában ült egy műanyag 
széken. 

– Maga bőrig ázott, szívem. Jöjjön, melegedjen meg. – A 
megviselt kövér nő megint elmosolyodott. – Homárt akar venni? – 
Mozdult, hogy felálljon. 
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– Nem – mondtam gyorsan. – Nem találom az unokahúgomat. 
Eltévedt vagy félreértettük egymást. Meg volt beszélve, hogy 
találkozunk. Tulajdonképpen csak szeretném megkérdezni, hogy 
nem látta-e esetleg. 

– Hogy néz ki? – kérdezte a halász. 
Leírtam neki. 
– Na és mikor látta utoljára? – A nő láthatólag nem értette 

a dolgot. 
Felsóhajtottam. A férfi már rájött, mindent leolvasott az arcomról 

láttam a szemén. 
– Elszökött. Elszöknek időnként a fiatalok. – Szívott egyet a 

Marlboróból. – A kérdés csak az, hogy honnan. Ha megmondja, talán 
lesz valamilyen elképzelésem, hogy hol lehet. 

– Edgehillben volt. 
– És csak úgy lelépett? – A halász Rhode Island-i volt, a szavak 

végét következetesen elharapta. 
– Eljött. 
– Szóval nem csinálta végig a kezelést, vagy lejárt a biztosítása. 

Gyakran előfordul errefelé. Nekem is voltak ott haverjaim, aztán 
négy-öt nap múlva el kellett jönniük, mert a betegsegélyző nem akart 
fizetni. Pedig használ. 

– Nem hagyta kezelni magát – mondtam. 
A férfi levette átázott sapkáját, és hátrasimította erős szálú fekete 

haját. 
– Maga meg most halálra idegesíti magát – mondta a nő. – 

Csinálok magának egy kis neszkávét. 
– Nagyon kedves, de nem kérek, köszönöm. 
– Ha így előbb jönnek el, általában megint nekifognak inni meg 

drogozni – folytatta a férfi. – Nem akarom elkeseríteni, de ez már 
csak így megy. Az unokahúga szerintem pincérnőként vagy 
pultosként dolgozhat, hogy a közelében legyen annak, ami kell neki. 
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Errefelé elég jól fizetnek az éttermekben. Én elmennék a Bannister 
rakpartra, benéznék a Christie’sbe meg a Black Pearlbe, aztán meg a 
Waites rakpartra az Anthony’sba. 

– Ezekben már jártam. 
– Na és aWhite Horse-ban? Ott rendes pénzt kereshet. 
– Az merre van? 
– Arra. – A tengerrel ellenkező irányba intett. – A Marlborough 

Streeten, a Best Western közelében. 
– És hol szállhatott meg? – kérdeztem. – Nem hiszem, hogy sokat 

akarna költeni. 
– Én megmondom magának, szívem, hol próbálkoznék – mondta 

a nő. – A Tengerészotthonban. Itt van néhány lépésnyire. Ha 
egyenesen megy, odatalál. 

A halász bólintott, és megint rágyújtott. – Igen. 
Legjobb lesz ott kezdeni. Ott egyébként vannak pincérnők is, meg 

lányok dolgoznak a konyhán. 
– És mi ez az intézmény? – kérdeztem. 
– Egy olyan hely, ahol a lecsúszott halászok megalhatnak. Olyan, 

mint egy kisebbfajta YMCA. Fönt szobák vannak, lent meg egy 
ebédlő és egy büfé. 

– A katolikus egyházé. Esetleg beszélhetne Ogren atyával, ő ott a 
pap. 

– Miért menne egy ilyen helyre egy huszonegy éves lány, és miért 
nem inkább valami olyan helyre, amilyenekről az előbb beszélt? – 
kérdeztem. 

– Nem menne – felelte a halász –, legföljebb akkor, ha nem akar 
inni. Mert ott nem lehet. – Megcsóválta a fejét. – Ide mennek azok, 
akik abbahagyják a kúrát, de nem akarnak többé inni meg drogozni. 
Sok havert ismerek, akik ezt csinálták. Még én is voltam ott egyszer. 

Mikor kiléptem az utcára, olyan erővel zuhogott, hogy a cseppek 
visszapattantak a járdáról, a sziszegő, folyékony égbolt felé. Egész 
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térdig csurom víz volt a lábam, éhes voltam, fáztam, s nem maradt 
már hely, ahol próbálkozhattam volna – ahogy a Tengerészotthon 
számos látogatójának sem. 

Olyan volt, mint egy kis templom, csak épp az eléje kihelyezett 
fekete táblán krétabetűk hirdették az aznapi menüt, a bejárat fölött 
pedig egy tábla függött:  

MINDENKIT SZÍVESEN LÁTUNK. 
 
Bementem. A bejárattal szemben lévő egyszerű ebédlő asztalainál 

férfiak üldögéltek, a pultnál kávét iszogattak. Szempárok fordultak 
felém némi érdeklődéssel, az arcok hosszú évek kegyetlen 
időjárásáról és ivászatáról tanúskodtak. Egy pincérnő, aki nem 
látszott idősebbnek Lucynál, megkérdezte, ennék-e valamit. 

– Ogren atyát keresem – mondtam. 
– Egy ideje nem láttam, de nézze meg a kápolna könyvtárában. 
Fölmentem a lépcsőn, és beléptem egy kis kápolnába, ahol a 

freskók szentjein kívül senki sem tartózkodott. Barátságos légköre 
volt, a párnákat tengeri témájú hímzések díszítették, a padlót 
kagylóformákat utánzó márványmozaik. Mozdulatlanul álltam, csak 
a szemem fordult Szent Márk felé, aki egy árbocba kapaszkodott, 
mialatt Páduai Szent Antal megáldotta a tenger teremtményeit. Szent 
András hálókkal bajmolódott. A fal felső részén egy bibliai idézet 
volt olvasható. 

 
Megállítja a szélvészt, és megcsendesednek a habok. 
És örülnek ők; mert megcsendesedtek, és vezérli őket 
a partra, melyre igyekeztek menni. 
 
Bemártottam a kezem a szenteltvízzel teli nagy kagylóba, és 

keresztet vetettem. Imádkoztam egy ideig, aztán odamentem az 
oltárhoz, és adományt helyeztem a kis fonott kosárba: Lucy és az én 
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nevemben egy papírpénzt, Emily nevében egy negyeddollárost. Az 
ajtón kívülről a lépcsőn fel-le járó lakók vidám hangja és futyörészés 
hallatszott. Az eső úgy kopogott a tetőn, mintha egy matracon 
doboltak volna. 

– Jó napot – szólalt meg mögöttem egy csöndes hang. 
Ogren atya állt mögöttem feketében. 
– Jó napot, atyám – köszöntem. 
– Sokáig sétálgathatott az esőben. – Barátságos szeme volt, az 

arca nagyon szelíd. 
– Az unokahúgomat keresem, atyám. Már egészen el vagyok 

keseredve. 
Nem kellett sokáig beszélnem Lucyról. Sőt: szinte alig kezdtem 

bele, máris az az érzésem támadt, hogy Ogren atya tudja, kiről van 
szó. A szívem kinyílt, mint egy rózsa. 

– Isten jó és könyörületes – mondta mosolyogva a lelkész. – 
Idevezetett téged, amiként másokat is, akik eltévedtek a tengeren. 
Néhány napja az unokahúgodat is ide vezérelte. Azt hiszem, a 
könyvtárban van. Befogtam a könyvek katalogizálására meg erre-
arra. Nagyon okos lány, és van egy csodálatos elképzelése arról, 
hogyan lehetne itt mindent számítógépre vinni. 

Egy ebédlőasztalnál találtam rá, egy agyonolvasott könyvekkel 
teli, sötét faborítású, félhomályos helyiségben. Nekem háttal ülve, 
papíron dolgozott a számítógépprogramon, ahogy kitűnő muzsikusok 
is csöndben komponálják szimfóniáikat. Soványabbnak rémlett. 
Ogren atya megveregette a karomat, kiment, és halkan becsukta az 
ajtót. 

– Lucy. 
Hátrafordult, döbbenten nézett rám. 
– Kay néni! Istenem! – mondta a könyvtárakban szokásos fojtott 

hangon. – Hogy kerülsz te ide? Honnan tudtad? – Az arca kipirult, 
homlokán kivörösödött a sebhely. 
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Odahúztam egy széket, s két tenyerem közé vettem a kezét. 
– Gyere haza. 
Csak nézett rám, mint aki jelenést lát. 
– Tisztázódott a neved. 
– Teljesen? 
– Teljesen. 
– Szereztél nekem egy nagyágyút. 
– Mondtam, hogy szerzek. 
– Ugye te vagy az a nagyágyú, Kay néni? – kérdezte suttogva; 

nem nézett a szemembe. 
– Az Iroda meggyőződött róla, hogy Carrie csinálta ezt veled. 
Könny szökött a szemébe. 
– Az a nő rettenetes dolgot művelt, Lucy. Tudom, mennyire sértett 

és dühös lehettél. De most már minden rendbe jött. Sőt: az MKK 
szeretné, ha visszamennél. Az ittas vezetéseden még dolgozunk. A 
bíró megértőbb lesz, mivel bizonyíték van rá, hogy valaki letaszított 
az útról. De én akkor is szeretném, ha végigcsinálnád a kúrát. 

– Richmondban nem lehet. Nem maradhatnék inkább nálad? 
– Dehogynem. 
Maga elé nézett, szeméből felfakadtak a könnyek. 
Nem akartam fájdalmat okozni neki, de muszáj volt 

megkérdeznem: – Carrie-vel voltál odakint a piknikasztaloknál aznap 
este, amikor láttalak. Az a nő füvezik, igaz? 

– Néha. – Lucy megtörülte a szemét. 
– Ne haragudj. 
– Te ezt nem érted. 
– Dehogynem értem. Szeretted. 
– Még mindig szeretem. – Feltört belőle a zokogás. – Ez a 

legnagyobb hülyeség. Hogyan vagyok képes...? De nem tehetek róla. 
Ő meg egész idő alatt... – Kifújta az orrát. – Ő meg egész idő alatt 
Jerryvel volt vagy akárkivel. Kihasznált. 
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– Az a nő mindenkit kihasznál, Lucy. Nem te voltál az egyetlen. 
Úgy sírt, mintha sose akarná abbahagyni. 
– Én megértem az érzelmeidet. – Magamhoz húztam. – Ha az 

ember szeret valakit, annak nem lehet csak úgy véget vetni. Ahhoz 
idő kell. 

Még sokáig öleltem magamhoz könnyeitől nedves lett a nyakam. 
Addig öleltem, míg közben beesteledett, a szemhatár sötétkék 
vonallá alakult. Átmentünk Lucy spártai szobájába, és 
becsomagoltunk. Egymás mellett lépkedtünk a mély tócsáktól fénylő 
macskaköveken és járdákon; az ablakokban az ünnep fényei 
derengtek, s az eső lassanként ráfagyott az utcára. 

 


