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Az agyszövet nedves, szürke darabokban tapadt dr. Kay Scarpetta 

sebészköpenyére, aminek az elejét vérfoltok tarkították. Felsírtak a 

Stryker-fűrészek, folyamatosan mormolva csordogált a víz, és a 

csontpor úgy szállt a levegőben, mint a liszt. Mindhárom boncasztalon 

hevert egy-egy holttest. És még több várakozott. Kedd volt, január 

elseje, újév napja. 

Scarpettának nem kellett a toxikológiai jelentés ahhoz, hogy tudja, 

az áldozat ivott, mielőtt meghúzta volna a lábujjával a fegyver 

ravaszát. Abban a pillanatban, hogy felnyitotta a holttestet, azonnal 

érezhető volt a testben hamar lebomló szesz csípős, orrfacsaró bűze. 

Amikor hosszú évekkel ezelőtt még csak törvényszéki orvosszakértő 

rezidens volt, elgondolkodott azon, hogy érdemes lenne elhozni ide a 

hullaházba az iszákosokat, talán az kijózanítaná őket. Ha megmutatna 

nekik egy felnyitott koponyát, ami úgy néz ki, mint a feltört lágy tojás, 

és megcsapná őket a pezsgő halál utáni bűze, lehet, hogy átváltanának 

Perrier ásványvízre. Bárcsak ilyen könnyen menne a dolog! 

Figyelte a helyettesét, Jack Fieldinget, aki éppen kiemelt néhány 

szervet annak az egyetemistának a mellkasüregéből, akit kiraboltak, 

majd lelőttek egy bankautomatánál, és azt várta, hogy a férfi mindjárt 

kitör. A ma reggeli megbeszélésen tett egy dühös kijelentést, miszerint 

az áldozat ugyanolyan korú, mint az ő lánya, mindketten futóbajnokok 

voltak, és orvosi előkészítőre jártak. Soha nem sült el jól, ha Fielding 

túl személyesen kezelt egy ügyet. 

– Mi van, már nem is élezi meg senki a pengéket? – üvöltötte. 



A Stryker-fűrész visított, miközben a segéd felnyitott egy 

koponyát, és azt kiáltotta: 

– Úgy nézek én ki, mint aki annyira ráér? 

Fielding hangos csattanással visszadobta a sebészszikét a kerekes 

asztalra. 

– Hogy a fenébe csináljak így bármit is? 

– Te jó isten, valaki hozzon már neki nyugtatót vagy valamit! – A 

segéd egy feszítővel szétnyitotta a fejbőrt. 

Scarpetta egy tüdőt helyezett a mérlegre, és lejegyezte a súlyát egy 

Smartpen-tollal egy elektronikus noteszbe. Nem volt igazi golyóstoll, 

papír vagy csipeszes írótábla a környéken. Ha majd felmegy, semmi 

mást nem kell tennie, mint hogy letölti a számítógépére, amit leírt vagy 

lerajzolt, de persze a technológia nem helyettesítheti a gondolkodást, 

úgyhogy még most is lediktált mindent, miután levette a kesztyűjét. 

Az övé modern orvosszakértői iroda volt, felszerelve minden olyan 

modern műszerrel, amiről úgy vélte, lényeges egy olyan világban, 

amelyet már nem igazán volt képes megismerni, ahol a nagyközönség 

elhitt minden „törvényszéki” dolgot, amit a tévében látott, és ahol az 

erőszak nemcsak társadalmi probléma volt, hanem inkább már 

valamiféle háború. 

Elkezdte szeletelni a tüdőt, és gondolatban megállapította, hogy 

sima, csillogó mellhártyából és sötétvörös sejtszövetből áll. S talált 

egy egészen kis mennyiségű habot. Különben nem volt rajta sem- 

miféle nagyobb sérülés, és a tüdő véredényeiben sem talált semmi 

említésre méltót. Abbahagyta a munkát, amikor Bryce, az 

adminisztrációval foglalkozó asszisztens belépett. Fiatal arcán undor 

és kelletlenség ült. Nem idegenkedett attól, ami itt bent folyt, csak 

kissé sértett volt, teljesen mindegy, miért is. Letépett egy csomó 

papírtörlőt az adagolóból, majd beborítva vele a kezét, lekapta a falról 

a fekete telefon kagylóját. A készüléken azonnal elkezdett világítani a 

lámpa, ami jelezte, hogy a vonal él. 



– Benton, ott van még? – kérdezte. – Scarpetta itt van mellettem, 

egy hatalmas késsel a kezében. Bizonyára mesélt már magának a mai 

napi különlegességekről! A Tuft-diáklány a legrosszabb, kétszáz 

dolcsit ért az élete. A Bloods vagy a Crips, vagy valamelyik másik 

szemétláda banda tagja, majd megnézheti a videofelvételen. Minden 

híradásban benne van. Nem Jacknek kellene dolgoznia ezen az ügyön. 

De hát az én véleményemre senki nem kíváncsi! Az ütőértágulatos. És 

az öngyilkos, hú! Hazajön Irakból egy karcolás nélkül. Jól van. Jót 

nyaral, boldog az élete. 

Scarpetta felhajtotta az arcát védő plexilemezt. Lehúzta véres 

kesztyűit, majd egy élénkpiros, orvosi hulladékok számára kikészített 

szemetesbe dobta. Jól lesúrolta a kezét egy mély, acélból készült 

kagyló felett. 

– Felhős az időjárás idebenn és odakinn is – jegyezte meg Bryce 

csevegő modorban, de Benton nem volt csevegős kedvében. – Telt ház 

van, és Jack nagyon ingerlékeny lelkiállapotban leledzik, vagy ezt már 

említettem? Talán nem ártana közbelépni. Esetleg elmehetnének 

hétvégi kiruccanásra abba a jó kis Harvard kórházukba? Tehetnénk 

egy kis családi kiruccanást...? 

Scarpetta elvette tőle a kagylót, leszedte a papírtörölközőket, és 

azokat is a szemetesbe dobta. 

– Hagyja békén Jacket! – mondta Bryce-nak. 

– Szerintem megint szteroidokon él, azért olyan házsártos. 

Scarpetta hátat fordított neki, és minden egyébnek is. 

– Mi történt? – kérdezte Bentont. 

Hajnalban beszéltek. Az, hogy a férfi néhány órával később ismét 

telefonál, és zavarja, miközben ő boncol, nem ígért semmi jót. 

– Attól tartok, helyzet van – felelte Benton. 

Ugyanígy fejezte ki magát tegnap este is, amikor Scarpetta hazaért 

a bankautomatás gyilkosság helyszínéről, és a férfi éppen a kabátját 

húzta fel, indulófélben volt a Logan repülőtérre, hogy elérje a gépet. 

A New York-i rendőrségnél helyzet volt, és azonnal szükség volt rá. 



– Jaime Berger kérdezi, hogy ide tudnál-e jönni azonnal – tette még 

hozzá. 

A név hallatán Scarpettát mindig elfogta az idegesség, szorítást 

érzett a mellkasában, és ennek semmi köze nem volt a New Yorki 

ügyésznő személyéhez. Berger már örökre ahhoz a múlthoz tartozik, 

amit Scarpetta a legszívesebben elfelejtett volna. 

– Minél előbb, annál jobb lenne – tette még hozzá Benton. – Talán 

az egy órai gépet eléred. 

A falon lévő óra szerint majdnem tíz volt. Scarpettának be kell 

fejeznie a boncolást, le kell zuhanyoznia, át kell öltöznie, és először 

még haza is akart ugrani. Kaja, gondolta. Egy kis hazai mozzarella, 

csicseriborsó-leves, húsgolyók, kenyér. Mi is még? Ricotta friss 

bazsalikommal, amit Benton imádott a házilag készített pizzán. 

Tegnap mindezt és még mást is elkészített, és fogalma sem volt arról, 

hogy fogja eltölteni a szilveszterestét. A New York-i lakásukban nem 

lesz semmi ennivaló. Ha Benton csak maga volt, általában 

előrecsomagolt kaját evett. 

– Gyere egyenesen a Bellevue-be! – mondta Benton. – Az 

irodámban hagyhatod a cuccodat. Itt van nálam a helyszínelő táskád, 

készen áll. 

Scarpetta a késélezés ritmikus, hosszú, agresszív csikordulásain 

keresztül alig hallotta, mit mond Benton. Felharsant a kinti fogadórész 

csengője, és a zárt láncú televízió pulton álló képernyőjén megjelent 

egy sötét ingujjas kéz, amely integetni kezdett a fehér furgon 

kocsiablakából, ahogy a szállító megnyomta a gombot. 

– Valaki el tudná intézni? – kérdezte Scarpetta emelt hangon. 

 

A modern Bellevue Kórház központjának börtönrészlegében 

Bentont egy vékony kis zsinór kötötte össze a tőle úgy kétszáznegyven 

kilométerre lévő feleségével. 

Elmagyarázta Scarpettának, hogy előző este egy férfit vettek fel a 

törvényszéki pszichiátriai részlegbe, és mindjárt a lényegre tért. 



– Berger azt akarja, hogy te vizsgáld meg a sérüléseit. 

– Mivel vádolják? – kérdezte Scarpetta. 

A háttérben kivehetetlen hangok hallatszottak, a halottasház – 

vagy, ahogy ők fintorogva mondani szokták, Scarpetta „szétszerelő 

műhelyének” – szokásos neszei. 

– Még semmivel – felelte Benton. – Tegnap este történt egy 

gyilkosság. Eléggé szokatlan gyilkosság. 

A férfi megnyomta a lefelé mutató nyilat a billentyűzeten, és 

legördítette a komputer képernyőjén. 

– Úgy érted, nincs bírósági végzés a vizsgálathoz? – Csapott le rá 

Scarpetta. 

– Még nincs. De most kell megvizsgálni. 

– Már régen meg kellett volna vizsgálni. Azonnal, amikor felvették. 

Ha volt is valamiféle nyom, mostanra már bizonyára szennyeződött 

vagy el is tűnt. 

Benton csak nyomogatta a lefelé nyilat, újra elolvasta, amit a 

képernyőn látott, és azon gondolkodott, hogy is mondja el 

Scarpettának a dolgot. Már a felesége hangszínéből meg tudta 

állapítani, hogy nem tud semmit, és nagyon szerette volna, hogy az 

asszony nem valaki mástól tudja meg. Jobb lesz, ha Lucy Farinelli, 

Scarpetta unokahúga tartja magát az ígéretéhez, s hagyja, hogy Benton 

vegye kézbe a dolgokat. Nem mintha eddig akkora sikerrel tette volna 

a dolgát. 

Amikor Jaime Berger néhány perccel korábban felhívta, csak a 

hivatalos ügyekről beszéltek, úgy tűnt, a nő még nem hallott az 

interneten keringő szemét pletykáról. Benton nem is tudta, miért nem 

említette meg neki, amikor még lett volna rá alkalma. De nem 

említette, pedig kellett volna. 

Őszintének kellett volna lennie Bergerrel már jóval korábban. El 

kellett volna neki magyarázni mindent már vagy egy fél évvel ezelőtt. 

– Felületi sérülései vannak – mondta Benton Scarpettának. – El van 

különítve, nem beszél, nem működik együtt senkivel, csak rád vár. 



Berger nem szeretné, ha kényszeríteni kellene bármire is, ezért úgy 

döntött, hogy a vizsgálat várhat addig, míg ide nem érsz. És mivel a 

pasas ezt akarja... 

– Mióta érdekes az, hogy egy rab mit akar? 

– Politikai okokból, és különben is nem rab, nem mintha az 

osztályon bárki is tekintettel lenne olyasvalakire, akit már felvettek. 

Ezek csak betegek. – Miközben hallgatta magát, érezte, milyen 

idegesen és összefüggéstelenül beszél. – Ahogy mondtam, még nem 

vádolták meg semmivel. Nincs letartóztatási parancs. Semmi sincs. 

Gyakorlatilag csak felvették az osztályra. Nem tartóztathatjuk még a 

minimum hetvenkét órára sem, mert nem írt alá beleegyező 

nyilatkozatot, és ahogy azt már említettem, nem vádolták meg 

semmivel, legalábbis egyelőre. Talán ez majd változik, ha te 

megvizsgálod. De jelen pillanatban akkor megy el innen, amikor csak 

akar. 

– És azt várod tőlem, hogy találjak valami olyasmit, ami a 

rendőrséget feljogosíthatja arra, hogy megvádolhassák egy 

gyilkossággal? És hogy érted azt, hogy nem írta alá? Várj egy 

kicsit! Ez a páciens azzal a feltétellel vetette fel magát a 

börtönrészlegre, hogy bármikor kimehet onnan, amikor csak akar? 

– Majd elmagyarázom, ha találkozunk! Nem várom, hogy találj 

valamit. Semmiféle elvárás nincs veled szemben, Kay. Csak azért 

kérlek, hogy gyere ide, mert ez itt most nagyon bonyolult helyzet. És 

Berger tényleg nagyon szeretné, ha itt lennél. 

– Még akkor is, ha megeshet, hogy a fickó már nem is lesz ott, mire 

megérkezem. 

Benton kihallotta Scarpetta szavaiból a kérdést, amit a nő nem akart 

feltenni. A férfi most nem úgy viselkedett, mint az a hidegvérű, 

rendíthetetlen törvényszéki pszichológus, akit Scarpetta húsz éve 

ismert. De Scarpetta jelen pillanatban nem akart erre utalni. A 

halottasházban volt, nem egyedül. Nem fogja megkérdezni, hogy mi a 

fene történt vele. 



Benton így szólt: 

– Biztosan nem fog elmenni innen, mielőtt ideérnél. 

– Nem értem, hogy minek van ott. – Scarpetta nem tágított. 

– Nem vagyunk benne teljesen biztosak. De dióhéjban elmesélem. 

Amikor a zsaruk megérkeztek a helyszínre, a fickó ragaszkodott 

ahhoz, hogy szállítsák be a Bellevue-be... 

– Mi a neve? 

– Oscar Bane. Közölte, hogy az egyetlen ember, akinek hajlandó 

megengedni, hogy pszichológiai értékelést készítsen róla, én vagyok. 

Úgyhogy behívtak, és amint tudod, azonnal idejöttem New Yorkba. A 

pasas fél az orvosoktól. Pánikrohamai vannak. 

– Honnan tudja, hogy ki vagy? 

– Onnan, hogy ismer téged. 

– Ismer engem? 

– A zsaruknál van a ruhája, de azt mondja, hogy ha fizikális 

vizsgálat segítségével akarnak bizonyítékot gyűjteni – és ahogy már 

hangsúlyoztam, nincs, erre engedélyünk akkor azt csak te folytathatod 

le. Reméltük, hogy lenyugszik, és beleegyezik majd, hogy a helyi 

orvosszakértő vegye kezelésbe. De ez soha nem fog megtörténni. 

Sokkal jobban megmakacsolta magát, mint korábban. Azt mondja, 

hogy retteg az orvosoktól. Hogy odynophobiája és dishabilophobiája 

van. 

– Retteg a fájdalomtól, és fél levetkőzni mások előtt? 

– És calygnephobiája is. Fél a szép nőktől. 

– Értem. És ezért biztonságban érezné magát velem. 

– Ezt viccnek szántam. Szerinte nagyon szép vagy, és nem fél tőled. 

Tőled csak nekem kellene félnem. 

Ez volt az igazság. Benton nem akarta, hogy Scarpetta odamenjen. 

Jelen pillanatban még csak New Yorkban sem akarta tudni. 

– Nézzük csak, jól értem-e. Jaime Berger azt akarja, hogy repüljek 

oda ebben a hóviharban, és vizsgáljak meg egy olyan beteget a 

börtönrészlegen, akit nem vádoltak meg semmivel... 



– Ha sikerül kikeveredned Bostonból, itt már jó az idő. Csak hideg 

van. – Benton kipillantott az ablakon, de semmi mást nem látott, csak 

szürkeséget. 

– Hadd fejezzem be a tartalékos őrmestert, aki megsebesült 

Irakban, de nem is tudott róla addig, míg haza nem ért. És aztán 

délután találkozunk – fejezte be Scarpetta. 

– Jó repülést! Szeretlek. 

Benton letette, majd újra elkezdte nyomkodni a lefelé nyilat, aztán 

a felfelé nyilat. Olvasott, aztán megint átfutotta, mintha azzal, hogy 

sokszor elolvassa az aláírás nélküli, rosszindulatú híresztelést a 

pletykarovatban, kevésbé lenne bántó, ocsmány, gyűlöletes. 

– Szavakkal nem lehet kárt okozni bennem – szokta mondani 

Scarpetta. Lehet, hogy ez igaz volt abban az időben, amikor még csak 

középiskolás volt, de a felnőttkorra ez már nem érvényes. A szavak is 

okozhatnak kárt és fájdalmat. Nagyon is fájhatnak. Miféle szörnyeteg 

képes ilyesmit írni? Honnan szedte? 

Benton a telefonért nyúlt. 

 

Scarpetta nem nagyon figyelt Bryce-ra, miközben a férfi a Logan 

Nemzetközi Repülőtérre vitte. A fiúnak be nem állt a szája, amióta 

felvette őt az otthona előtt. 

Leginkább dr. Jack Fieldingre panaszkodott, és újra emlékeztette 

Scarpettát arra, hogy ha az ember állandóan visszatér a múlthoz, az 

olyan, mintha a kutya oda menne vissza, ahová hányt. Vagy mint 

amikor Lót felesége visszafordult, és sóbálvánnyá vált. Bryce-nak 

véget nem érő bibliai hasonlatai voltak, amelyek nagyon idegesítették 

Scarpettát. De ennek semmi köze nem volt ahhoz, hogy miféle 

vallásban hitt – ha hitt egyáltalán bármelyikben –, hanem inkább 

amiatt a főiskolai félévi dolgozat miatt volt az egész, amit a Bibliáról 

mint irodalmi műről kellett írnia. 

Bryce azon a véleményen volt, hogy az ember ne alkalmazzon 

olyan embereket, akik a múltjához kötik. Fielding pedig Scarpetta 



múltjához tartozott. Megvoltak a saját problémái, de hát kinek 

nincsenek? Amikor Scarpetta elfogadta ezt az állást idefenn, és 

elkezdett nézelődni helyettes után, eszébe jutott, vajon mit csinálhat 

Fielding. Kinyomozta, és kiderült, hogy nem sok mindent. 

Benton hozzáállása szokatlanul erőtlen volt, talán egy kicsit 

leereszkedő is, amit Scarpetta most már jobban megértett. A férfi azt 

mondta, hogy ő bizonyára stabilitást keres, és az emberek, amikor 

változás előtt állnak, inkább visszafelé keresgélnek. Úgy érezte, jobb 

lesz, ha olyasvalakit fogad fel, akit már a karrierje kezdete óta ismer, 

és hogy ez érthető, közölte Benton. De ha az ember visszatekint a 

múltba, annak megvan az a veszélye, hogy csak azt látja meg, amit 

látni akar, tette még hozzá. Csak azt látjuk, amitől biztonságban 

érezzük magunkat. 

Ha már erről beszéltek, Benton úgy döntött, hogy nem firtatja, miért 

nem érzi magát biztonságban. Nem akart mélyebben belemenni abba, 

hogy Scarpetta hogyan érez közös családi életükkel kapcsolatosan, 

ami igencsak kaotikus és disszonáns volt. Mióta több, mint tizenöt 

évvel ezelőtt egy házasságtöréssel elkezdődött a kapcsolatuk, soha 

nem éltek ugyanazon a helyen, egészen a múlt nyárig nem tudták, 

milyen a mindennapos együttlét. Nagyon egyszerű volt a szertartás, 

amikor megesküdtek Dél-Karolinában, Scarpetta charlestoni házának 

kertjében. Az asszony ezután kénytelen volt felhagyni a 

magánpraxissal, amit ott folytatott. 

Aztán Belmontba költöztek, Massachusettsbe, hogy közel legyenek 

Benton pszichiátriai kórházához, a McLeanhez, és Scarpetta 

Watertownban lévő főhadiszállásához, ahol is elfogadta a Common-

wealth északkeleti kerületének legfőbb orvosszakértői posztját. És 

mivel olyan közel voltak New Yorkhoz, Scarpetta úgy vélte, érdemes 

elfogadniuk a John Jay Főiskola Kriminológiai Tanszékének 

meghívását, hogy óraadó tanárként tartsanak előadásokat. 



Ehhez tartozott még az a feladat is, hogy pro bono, azaz a közjóért, 

ingyenesen a New York-i rendőrség Orvosszakértői Intézetének és a 

Bellevue-éhez hasonló pszichiátriai osztálynak a tanácsadói lettek. 

– Tudom, hogy ilyesmivel nem nagyon szokott foglalkozni, de még 

ha nagyobb ügyet csinál is belőle, még azon az áron is, hogy 

kiakasztom vele, elmondom. – Bryce hangja szakította félbe Scarpetta 

gondolatait. 

– Miféle nagyobb ügyet? 

– Tessék? Halló! Ne is foglalkozzon velem! Csak magamban 

beszéltem! 

– Sajnálom. Tekerje vissza a szalagot. 

– Nem mondtam semmit a reggeli megbeszélés után, mert nem 

akartam elvonni a figyelmét arról a sok szörnyűségről, amin ma 

délelőtt dolgozott. Úgy gondoltam, várhat addig, míg készen nem lesz, 

és bizalmasan, zárt ajtók mögött beszélhetünk. És mivel senki nem 

mondott nekem semmit, azt hittem, senki nem látta. Ami jó, nem? Jack 

úgyis eléggé ki volt akadva ma délelőtt. Persze ő mindig ki van 

akadva, ezért van ekcémája, és ezért hullik a haja. Erről jut eszembe, 

észrevette azt a varas horzsolást a jobb füle mögött? Otthon töltött 

hétvége. Csodákat művel az idegekkel. 

– Mennyi kávét ivott ma? 

– Miért mindig én vagyok porondon? Nyilazzuk le a hírhozót? Csak 

bambul egészen addig, amíg az, amit mondani akarok, el nem ér egy 

kritikus tömeget, és aztán, bumm!, én vagyok a rosszfiú, viszlát, 

hírhozó! Ha több, mint egy napot szándékozik New Yorkban maradni, 

kérem, tudassa velem, amilyen hamar csak lehet, hogy fedezéket 

keressek. Vagy leszervezzek néhány órát azzal a trénerrel, akit annyira 

szeret? Hogy is hívják? 

Bryce úgy tett, mint aki mélyen elgondolkodik, az ujját az ajkához 

szorította. 



– Kitnek – válaszolta meg a saját kérdését. – Talán az egyik olyan 

napon, amikor lóti-futiként van szüksége rám New Yorkban, a fickó 

próbálkozhatna velem is. Jó ürügy. 

Belecsípett a derekába. 

– Bár úgy hallom, a zsírleszívás az egyetlen dolog, ami beválik, ha 

az ember elmúlt harminc – közölte. – Itt az igazságszérum ideje? 

Scarpettára pillantott, a két kezével úgy gesztikulált, mintha azok 

külön életet élnének, nem pedig hozzá tartoznának. 

– Utánanéztem az interneten – vallotta be. – Meg vagyok lepve, 

hogy Benton a maga közelébe engedi. Engem a – mi-is-a-neve – arra 

a fickóra emlékeztet a Fiúk a klubból sorozatból. Az a focisztár? 

Hummerje van, és eléggé homofób, egészen addig, míg össze nem jön 

Emmett-tel, aki mindenki szerint pontosan úgy néz ki, mint én, vagy 

inkább én nézek ki úgy, mint ő, elvégre ő a híresség. Persze maga 

biztosan nem nézi. 

– Megölni a hírvivőt? Miről beszél? – kérdezte Scarpetta. – És ha 

lehet, kérem, hogy legalább az egyik kezét tartsa a kormányon, mivel 

hófúvás van, ha nem vette volna észre. Hány kávét ivott a 

Starbucksban ma reggel? Két Venti-poharat is láttam az asztalán. 

Remélhetőleg nem mind a kettőt ma reggel fogyasztotta. Nem 

emlékszik, mit beszéltünk a koffeinről? Hogy az is egyfajta drog, ezért 

függővé válhat tőle az ember? 

– Teli van magával az az átkozott izé – mondta Bryce. – Ilyet még 

soha nem láttam korábban. Nagyon fura. Általában nemcsak egyetlen 

hírességről szól, tudja? Mert akárki is a szerző, úgy csatangol a 

városban, mint valami titkos – nem ügynök, hanem szemétláda, és 

szarik egy csomó celebre. A múltkor Bloomberg volt terítéken, meg a 

– mi is a neve? Az a modell, akit állandóan letartóztatnak, mert 

mindenfélével megdobálja az embereket. Nos, ez alkalommal ő volt 

az, akit kidobtak – az Klaine’s-ből, mert valami erkölcstelenséget 

mondott Charlie Rose-nak. Nem, várjon egy percet! Barbara 

Waltersnek? Nem. Keverem valamivel, amit láttam a The 



View műsorában. Talán az a hogy-is-hívják modell azután az énekes 

után ment, az Amerikai Megasztárból. Nem, az Ellenben volt, nem az 

Elaine’s-ben. És nem Clay Aiken vagy Kelly Clarkson volt. Ki is az a 

másik? A TiVo-tól egyenesen gutaütést kapok. Olyan, mintha a 

távirányító ugrálna egyik csatornáról a másikra anélkül, hogy az 

ember hozzáérne bármihez is. Történt már magával ilyesmi? 

A hópelyhek megannyi fehér szúnyogként csapódtak a 

szélvédőnek, az ablaktörlők használhatatlanok voltak. A forgalom 

lassú volt ugyan, de folyamatos, és a Logan már csak néhány percre 

volt. 

– Bryce? – szólalt meg Scarpetta azon a hangon, amit akkor 

használt, amikor arra figyelmeztette a másikat, hogy fogja be, és 

válaszoljon a kérdésre. – Miféle nagyobb ügyet? 

– Abból az undorító online pletykarovatból, a Gotham 

Kiteregetiből. 

Scarpetta látta már a rovatot reklámozni a New York-i buszokon és 

a taxik tetején lévő hirdetőtáblákon, a nevét elhallgató rovatvezető 

vitriolos mondataival. Fel volt adva a lecke, vajon ki lehet a cikkek 

mögött – a találgatások attól, hogy egy nagy senki, egészen odáig 

terjedtek, hogy az illető Pulitzer-díjas újságíró, aki nagy örömét leli 

abban, hogy galád, rosszindulatú pletykákat terjeszt, és jó kis pénzt 

keres vele. 

– Un-do-rí-tó – közölte Bryce. – Tudom, hogy direkt az, de ez már 

övön aluli. Nem mintha én olvasnám az ilyen szemetet. De 

nyilvánvaló okokból beírtam magát a Google vészriasztóba. Van egy 

fotó, az a legocsmányabb. Nem valami hízelgő. 
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Benton hátradőlt az íróasztalánál álló székben, és kinézett az 

ablakon, de csak a ronda, vörös téglákat látta a dermedt, halovány 

lámpafényben. 

– Fura a hangod. Meg vagy fázva? – kérdezte a telefonban. 

– Kicsit ki vagyok merülve ma. Ezért nem mentem vissza 

hamarabb. Ne kérdezd, mit csináltunk tegnap este, hogy ezt 

érdemeljük. Gerald ki se kel az ágyból. És ezt eléggé rosszallóan 

mondom – felelte dr. Thomas. 

A nő Benton kolléganője volt a McLeanben. És egyben a 

pszichiátere is. Ebben semmi furcsa nem volt. Ahogy dr. Thomas – aki 

Nyugat-Virginia eldugott bányavidékén született – szokta 

mondogatni: 

– A kórházakban nagyobb a vérfertőzés aránya, mint a hegylakók 

között. – Az orvosok egymást és egymás családját meg barátait is 

kezelték. Gyógyszereket is felírtak egymásnak, és egymás 

családjainak meg barátainak. Lefeküdtek egymással, de remélhetőleg 

egymás családjával és barátaival nem. Néhanapján össze is 

házasodtak. Dr. Thomas egy McLeanben dolgozó radiológushoz ment 

hozzá, ahhoz, aki Scarpetta unokahúgát, Lucyt is vizsgálta az új, 

idegrendszeri képalkotó laboratóriumban, ott, ahol Benton irodája is 

volt. Dr. Thomas ismerte Benton ügyeit, nagyon is. Ő volt az első, aki 

néhány hónappal korábban rájött, jó volna, ha Benton beszélne 

valakivel. 

– Kinyitottad már az e-mailt, amit küldtem? – kérdezte Benton. 



– Igen, és a kérdés igazán az, hogy ki miatt aggódsz jobban? 

Szerintem a válasz az, hogy magad miatt. Mit gondolsz? 

– Azt gondolom, hogy akkor szerfelett önző volnék – felelte a férfi. 

– Teljesen természetes volna, ha megalázottnak és megcsalatottnak 

éreznéd magad – felelte a nő. 

– Elfelejtettem, hogy a korábbi életedben Shakespeare-színész 

voltál – közölte Benton. – Nem is tudom, mikor hallottam utoljára 

valakitől ezt a szót, hogy megcsalatott, és különben is, ez a szó nem jó 

rám. Kay nem csatangol el a fészekből más férfiak karjaiba. Őt 

megragadták. Ha megcsalatottnak éreztem volna magam, akkor is 

csak akkor lehetett volna szó erről, amikor a dolog történt. De nem 

éreztem úgy. Inkább aggódtam miatta. És ne mondd, hogy „a hölgy 

mintha nagyon is fogadkoznék”.1 

– Én csak azt mondom, hogy amikor a dolog történt, nem látta senki 

sem – mondta dr. Thomas. – Lehet, hogy sokkal valószerűbbnek tűnik, 

ha mindenki tud róla? Elmondtad Scarpettának, hogy mi van az 

interneten? Vagy már látta? 

– Nem mondtam el neki, és biztos vagyok benne, hogy nem látta. 

Akkor felhívott volna, hogy figyelmeztessen. Fura, de ő ilyen. 

– Igen. Kay és a törékeny, Ankh-Morporki Városi Őrség agyaglábú 

hősei. Miért nem mondtad el neki? 

– Az időzítés nem volt megfelelő. 

– Neked vagy neki? 

– A boncteremben volt – felelte Benton. – Várni akartam, hogy 

személyesen mondhassam el. 

– Nézzük csak, rekonstruáljuk a dolgot, Benton! Szerintem 

hajnalhasadáskor beszéltél vele. Vagy nem ezt csináljátok, amikor 

távol vagytok egymástól? 

– Ma kora reggel beszéltünk. 

– Tehát amikor ma kora reggel beszéltél vele, tudtad, hogy mi van 

 

1 Shakespeare: Hamlet. Arany János fordítása.   
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az interneten, mert Lucy már hívott. Mikor is? – kérdezte dr. Thomas. 

– Közlöm veled, hogy hajnali egykor, ugyanis a házasságoddal 

beszerzett mániás unokahúgod olyan vészjelzőt telepített a gépére, ami 

szirénázik, mint a tűzoltóknál, ha a keresőprogram valami fontosat 

talál a kibertérben. 

Dr. Thomas nem viccelt. Lucynek tényleg volt vészjelzője, ami 

azonnal jelzett, ha a keresőprogramjai olyasmire bukkantak, amiről 

neki tudnia kellett. 

– Igazából éjfélkor hívott – felelte Benton. – Amikor azt az átkozott 

valamit feltették a netre. 

– De Kayt nem hívta fel. 

– A javára írom, hogy nem, rám hagyta, amikor azt mondtam neki, 

hogy majd én elintézem. 

– Amit te nem tettél meg – felelte dr. Thomas. – Úgyhogy megint 

ott vagyunk, ahol a part szakad. Ma kora reggel beszéltél Kayjel, és 

nem szóltál semmit, pedig akkor már órák óta tudtad, hogy az az izé 

fenn van a neten. És még mostanáig sem említetted neki. Szerintem ez 

nem arról szól, hogy személyesen akarod neki elmondani. Sajnos 

igencsak megvan az esélye annak, hogy szerencsétlen módon mástól 

fogja megtudni, és nem tőled – ha nem tudja már most is. 

Benton csendesen vett egy mély lélegzetet. Összeszorította az ajkát, 

és azon gondolkodott, vajon pontosan mikor is kezdte elveszíteni a 

hitét magában, és azt a képességét, hogy a környezetét felmérje s 

helyesen reagáljon rá. Amennyire vissza tudott emlékezni, mindig 

megvolt benne az a rejtélyes képesség, hogy első pillantásra vagy 

néhány mondat után felbecsülje az embereket. Scarpetta csak úgy 

nevezte ezt, hogy parti-trükk. Benton épp hogy csak találkozott 

valakivel, vagy elcsípett egy párbeszédfoszlányt, már tudta. És ritkán 

tévedett. 

De ez alkalommal teljesen elvétette, és nem is igazán értette, hogy 

lehetett ilyen borzasztóan nehéz felfogású. Figyelte, ahogy Pete 

Marinóban egyre nő a düh és a csalódottság az évek során. Nagyon jól 



tudta, hogy csak idő kérdése, s Marino önutálata és dühe túlcsordul. 

De nem tartott tőle. Ilyen tekintetben nem félt tőle. Abban sem volt 

biztos, hogy azelőtt, mielőtt fegyver vált volna belőle, egyáltalán 

gondolt-e valaha arra, hogy Marinónak van farka. 

Így visszatekintve az egésznek semmi értelme. Gyakorlatilag 

Bentonon kívül senki más nem tudott Marino durva macsó viselkedése 

és csapodársága mellett szó nélkül elmenni, pedig ez a fajta dolog 

Benton kenyere volt. A nemi erőszak – függetlenül attól, hogy ki a 

katalizátora – sok munkát adott a törvényszéki orvosszakértőknek. 

– A legszívesebben megölném – közölte Benton. – Persze igazából 

nem tenném meg. Csak kacérkodom a gondolattal. Nagyon sokszor. 

Azt hittem, hogy már megbocsátottam neki, és büszke voltam 

magamra, tényleg büszke, amiatt, ahogy az egészet kezeltem. Hol 

lenne Marino nélkülem? Olyan sokat tettem érte, és most meg akarom 

ölni. Lucy is meg akarja ölni. A ma reggeli kis emlékeztető csak 

rontott a dolgon, és most már mindenki tudja. Újra kezdődik elölről az 

egész. 

– Vagy talán most történik meg először. Most tűnik csak valódinak 

a számodra. 

– Valódinak érzem, az kétségtelen – mondta Benton. 

– De az más, ha az interneted olvasod, több millió másik emberrel 

egyetemben. Az a valóságnak már magasabb szintje. Végül mégiscsak 

lesz valamiféle érzelmi válasz a részedről. Eddig csak intellektuális 

volt. Önvédelemből csak a fejedben játszottad végig. Szerintem ez 

nagy áttörés, Benton. Bár nem túl kellemes. Sajnállak érte. 

– Marino nem tudja, hogy Lucy New Yorkban van, és ha Lucy 

meglátja őt... – Benton megtorpant a gondolatmenetben. – Hát, nem is 

igaz. Lucy igazán nem gondol arra, hogy megölje Marinót, mert ő már 

túl van ezen. Már régóta. Nem ölné meg, csak hogy tudd. 

Benton figyelte, ahogy az ablakon túl a szürke égbolt finoman 

megváltoztatja az öreg téglafal vörös színét, és amikor megmozdult a 

széken, s megdörzsölte az arcát, az orrát megütötte saját szúrós szaga, 



érezte, milyen borostás, amire Scarpetta azt szokta mondani, hogy 

teljesen olyan, mint a homokos föveny. Egész éjjel fenn volt, ki se 

lépett a kórházból. Muszáj lezuhanyoznia. És megborotválkoznia. 

Ennie és egy kicsit aludnia. 

– Néha én is meglepődöm saját magamon – mondta –, amikor 

ilyesmiket mondok, mint az előbb Lucyről. Ez a szó szoros értelmében 

arról tanúskodik, és arra emlékeztet, milyen hibbant életet is élek. Az 

egyetlen ember, aki soha nem táplált gyilkos gondolatokat Marinóval 

szemben, az Kay. A mai napig azt hiszi, hogy valamiféleképpen ő is 

felelős, és ez feldühít. Hihetetlenül felbosszant. Mindig kerülöm, hogy 

ez az egész szóba kerüljön kettőnk közt, és valószínűleg ez az oka 

annak, amiért nem beszélek erről. És most az egész átkozott világ 

olvashat róla azon az átkozott interneten. Fáradt vagyok. Egész éjjel 

fent voltam valaki miatt, akiről nem beszélhetek, és aki még nagy 

gondot okoz mindannyiunknak. 

Levette a szemét az ablakról. Úgysem látott semmi különöset. 

– Na, szép lassan eljutunk valahová – mondta dr. Thomas. – Már 

nagyon kíváncsi voltam, mikor hagyod abba ezt a hülyeséget, hogy 

micsoda szent vagy. Dühös vagy, marhára, és dehogy is vagy szent! 

Különben is, szentek nincsenek. 

– Dühös vagyok, igen. Marhára dühös. 

– Kayre. 

– Igen – felelte Benton, és az, hogy bevallotta, megijesztette. –

Tudom, hogy nem igazságos vele szemben. Te jó isten, hiszen őt 

bántották! Hiszen nem ő akarta. A fél életét Marinóval dolgozta végig, 

miért ne engedte volna be a házába, amikor a fickó részeg volt, és nem 

is volt teljesen magánál? Erre valók a barátok. Kay még akkor sem 

hibás, ha sejtette, Marino mit érez iránta. 

– Marino azóta kívánta őt, hogy először találkoztak – mondta dr. 

Thomas. – Valahogy úgy, ahogy veled is történt. Beleszeretett. Ahogy 

te is. Kíváncsi lennék, ki szeretett bele előbb. Mindketten körülbelül 

ugyanakkor találkoztatok vele, nem? Kilencszázkilencvenben. 



– Kívánta őt. Nos, ez elég régóta így ment, az igaz. Marino így 

érzett, Kay pedig próbált valahogy kitérni előle, nehogy megbántsa az 

érzéseit. Ülhetek itt, és analizálhatom ezt az egészet, de őszinte 

legyek? 

Benton megint kifelé bámult az ablakon, és a téglafalhoz beszélt. 

– Kay nem cselekedhetett volna másképp – mondta. – Amit Marino 

vele tett, az egyértelműen nem Kay hibája volt. És bizonyos 

szempontból nem is Marinóé. Józanul soha nem művelt volna ilyet. 

Vagy ilyesmit. 

– Nagyon úgy hangzik, mintha erről meg lennél győződve – mondta 

dr. Thomas. 

Benton elfordult az ablaktól, és a számítógép monitorját kezdte 

bámulni. Aztán újra kinézett az ablakon, mintha a hűvös, acélkék 

égbolt üzenhetne neki. Levette a gemkapcsot a cikkről, amit át akart 

nézni, és hirtelen támadt dühvel tűzte össze a lapokat. Az Amerikai 

Pszichológiai Társaság valószínűleg nem fogad el még egy átkozott 

tudományos cikket a társadalom perifériájára szorult emberek érzelmi 

reakcióiról. Valaki a Princetonról éppen most publikálta gyakorlatilag 

ugyanazt, amit Benton éppen közre akart adni. Kiegyenesítette a 

gemkapcsot. Az igazi kihívás az a dologban, hogy úgy egyenesítse ki 

a szárakat, hogy ne legyenek meggörbülve. De a végén mindig 

elpattantak. 

– Az összes ember közül pont én vagyok ilyen irracionális – 

mondta. – Ennyire elszakadtam a valóságtól. Régóta. Az első naptól 

fogva. Mindennel kapcsolatban irracionális voltam, és most 

megfizetek érte. 

– Azért kell megfizetned érte, mert mások is tudják, hogy a barátod, 

Pete Marino mit tett vele? 

– Nem a barátom. 

– Azt hittem, hogy az. Azt hittem, úgy hiszed, hogy az – mondta 

dr. Thomas. 



– Soha nem jártunk össze. Semmi közös nincs bennünk. Teke, 

horgászat, motorok, focimeccsek a tévében, sörözés. Nos, talán a 

sörözés nem. Már nem. Ez Marino. Rám nem jellemző. Most, hogy 

visszagondolok rá, nem emlékszem, hogy valaha együtt vacsoráztunk 

volna, csak ketten. A húsz év alatt. Semmi közös nincsen bennünk. 

Soha nem is volt. 

– Hogy nem egy elit új-angliai családból származik? Nem járt 

egyetemi továbbképzőre? Soha nem volt FBI-profilozó? Nem a 

Harvard orvosi szakára járt? Erre gondolsz? 

– Nem akarok sznob lenni – mondta Benton. 

– Úgy tűnik, hogy kettőtökben Kay a közös. 

– Nem. Soha nem fajult odáig a dolog – mondta Benton. 

– Meddig kellett volna, hogy fajuljon? 

– Kay azt mondta nekem, hogy nem jutottak el odáig. Marino mást 

csinált. Amikor Kay végre hajlandó volt levetkőzni előttem, láthattam, 

hogy miket. Kay egy vagy két napig állandóan kifogásokat keresett. 

Hazudott. Nagyon jól tudtam, hogy nem a csapóajtó vágódott rá a 

csuklójára. 

Benton visszagondolt a horzsolásokra, amelyek olyan sötétek 

voltak, mint a viharfelhők, és pontosan úgy néztek ki, mint amiket 

akkor szerez valaki, ha odaszegezik a falhoz. De Scarpetta nem adott 

semmiféle magyarázatot, amikor Benton végül megpillantotta a 

mellét. Soha senki nem művelt még vele ilyesmit, és Benton sem látott 

még ilyet, kivéve azokat az eseteket, amiken dolgozott. Amikor 

Benton leült az ágyra, és Scarpettára nézett, úgy érezte, mintha valami 

kretén szörnyeteg összekaszabolta volna egy galamb szárnyait, vagy 

mintha egy gyermek gyengéd húsát verte volna össze. Elképzelte 

Marinót, amint megpróbálja felfalni Scarpettát. 

– Soha nem érezted, hogy versenyezned kellene vele? – Dr. 

Thomas hangja távolinak tűnt, miközben Benton maga elé képzelte a 

Scarpetta testén lévő foltokat, amelyekre pedig nem is akart 

emlékezni. 



Hallotta magát, ahogy ezt mondja: 

– Azt hiszem, az a legrosszabb, hogy soha nem éreztem sokat 

Marinóval kapcsolatban. 

– Jóval több időt töltött Kayjel, mint te – mondta dr. Thomas. – És 

az ilyen helyzetben sokan úgy érzik, versenyezniük kell. Fenyegetve 

érzik magukat. 

– Kay soha nem vonzódott hozzá. Még ha ő lenne az egyetlen férfi 

a földön, akkor sem. 

– Szerintem erre soha nem fogunk választ kapni. Hacsak ők ketten 

nem maradnak a planétán. És ebben az esetben te és én nem tudnánk 

meg a végeredményt. 

– Sokkal jobban kellett volna rá vigyáznom – közölte Benton. – Ezt 

jól megtanultam. Emberekre vigyázni. Azokra, akiket szeretek, 

magamra, vagy akár olyanokra is, akiket nem is ismerek. Nem számít. 

Szakértője vagyok a dolognak, különben már régóta halott lennék. Egy 

csomó ember már az lenne. 

– Igen, Mr. Bond, de te nem voltál otthon aznap éjjel. Itt voltál. 

Dr. Thomas ezzel az erővel akár be is húzhatott volna egyet 

Bentonnak. A férfi csendesen fogadta, de alig kapott levegőt. Csak 

hajtogatta a gemkapcsot, előre-hátra, míg el nem tört. 

– Hibáztatod magad, Benton? 

– Már beszéltünk erről. És nem aludtam – jött a válasz. 

– Igen, már átbeszéltünk egy csomó tényt és lehetőséget. Mint 

például azt, hogy soha nem hagytad, hogy személyesen érintsen, amit 

Marino tett Kayjel, akit aztán az eset után gyorsan feleségül is vettél. 

Lehet, hogy túlságosan is gyorsan? Mert úgy érezted, hogy valahogy 

össze kell tartanod a dolgokat, főleg azután, hogy nem tudtad 

megvédeni Kayt. Nem óvtad meg. Igazából nem különbözik a dolog 

attól, ahogy viselkedsz egy bűncselekmény felderítése során. Te leszel 

a felelős a nyomozásért, csinálod, haladsz előre, és próbálsz 

biztonságos távolságot tartani tőle, nehogy a lelkedre vedd. De a 

magánéletedre nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Azt 



mondtad, hogy gyilkos gondolataid támadtak Marinóval kapcsolatban, 

és az elmúlt néhány beszélgetésünk során nem is keveset turkáltunk 

abban, amit te csak a Kayhez való szexuális hozzáállásnak hívsz, bár 

ezzel ő nincs tisztában, ugye? És azzal sem, hogy te nyugtalanító 

módon más nőket is észreveszel. Még mindig így van? 

– Szerintem az normális, ha egy férfi más nőket is vonzónak talál, 

ha tovább nem mennek. 

– Csak a férfiak vannak így vele? 

– Nagyon jól tudod, mire gondolok. 

– Na és Kay kiket vesz észre? 

– Próbálok jó férj lenni – felelte Benton. – Szeretem őt. Szerelmes 

vagyok belé. 

– Tartasz attól, hogy esetleg viszonyba keveredsz valakivel? Hogy 

megcsalod Kayt? 

– Nem. Soha nem tennék ilyet – felelte Benton. 

– Nem. Nem. Soha. De megcsaltad Connie-t. Elhagytad Kay miatt. 

Persze ez mar nagyon régen történt. 

– Még nem szerettem senkit annyira, amennyire Kayt – mondta a 

férfi. – Soha nem bocsátanám meg magamnak. 

– A kérdésem az, hogy vajon tökéletesen bízol-e magadban. 

– Nem tudom. 

– És benne bízol? Kay nagyon csinos nő, és most még több 

rajongója lesz a CNN miatt. Erős, csinos nők könnyen válogathatnak. 

Mi a helyzet például az edzőjével? Egyszer azt mondtad, még a 

gondolatát sem tudod elviselni annak, hogy hozzáér. 

– Nagyon örülök neki, hogy foglalkozik magával, és egy személyi 

edző nem rossz dolog. így nem sérülhet meg olyan könnyen, főleg, 

hogy még soha nem edzett súlyzókkal, és már nem húszéves. 

– Azt hiszem, Kit a neve. 

Benton nem kedvelte Kitet. Mindig talált valami kifogást, miért 

nem tud lemenni a házukban lévő edzőterembe, ha Scarpetta Kittel 

edzett. 



– Az igazság az, hogy akár bízol Kayben, akár nem, attól nem fog 

megváltozni a viselkedése – mondta dr. Thomas. – Az az ő dolga, nem 

a tied. Engem inkább az érdekel, hogy bízol-e magadban. 

– Fogalmam sincs, miért erőlteted ezt a témát – mondta Benton. 

– Mióta összeházasodtatok, megváltozott a nemi életetek. 

Legalábbis ezt mondtad nekem a legelső alkalommal, amikor 

beszéltünk. Kifogásokat keresel, hogy ne kelljen lefeküdnötök, bár ott 

az alkalom, és akkor akarod, amikor – idézlek – nem kellene. 

Ismétlem, te mondtad. Így van még most is? 

– Talán igen – felelte a másik. 

– Ez is egy módja annak, hogy visszafizesd a dolgot. 

– Nem akarok neki visszafizetni Marinóért. Jézusom! Nem tett 

semmi rosszat! – Benton próbált nem dühösnek hangzani. 

– Így van – mondta dr. Thomas. – Szerintem sokkal valószínűbb, 

hogy azért akarsz visszafizetni neki, mert a feleséged lett. Te nem 

akarsz feleséget. Soha nem is akartál, nem ebbe szerettél bele, nem 

egy feleségbe, hanem egy erős nőbe. Szexuálisan Kay Scarpettához 

vonzódsz, nem egy feleséghez. 

– Ő Kay Scarpetta, és a feleségem. És sok szempontból most sokkal 

erősebb, mint bármikor volt élete során. 

– Nem engem kell meggyőznöd, Benton. 

Dr. Thomas mindig különleges elbánásban részesítette Bentont, 

ami azt jelentette, hogy vele, sokkal agresszívabb volt, sokkal inkább 

szembesítette őt mindennel, mint a többi páciense esetében. Közte és 

Benton között erősebb kötés volt, mint a terápia során fennálló alá-

fölé rendeltség. Mindketten tisztában voltak azzal, hogy a másik 

hogyan dolgozza fel az információkat, és dr. Thomas keresztüllátott a 

nyelv kínálta álcázási lehetőségeken. Tagadás, kitérés, passzív 

kommunikáció, ezek egyszerűen szóba sem jöhettek közöttük. Az ő 

esetükben nem volt olyan, hogy az agykurkász hosszas egymásra 

bámulás során várta volna, hogy a feszült páciens végre kikottyantsa, 



mi is bántja. Egyetlen perc üresjárat, és dr. Thomas már figyelmeztette 

is Bentont, mint ahogy a legutolsó alkalommal is tette: 

Azért jöttél, hogy megcsodáljam a Hermés-nyakkendődet? Vagy 

valamit forgatsz a fejedben? Talán ott kellene folytatnunk, ahol a 

múltkor abbahagytuk. Hogy állsz a nemi vággyal? 

– Na és Marino? – kérdezte dr. Thomas. – Beszélsz majd vele? 

– Nem hiszem – felelte Benton. 

– Úgy tűnik, sok emberrel nem beszélsz, és én talán eléd tárnám azt 

a kissé csalafinta elméletet, hogy mindent, amit teszünk, bizonyos 

fokig tudatosan tesszük. Pontosan ezért nagyon fontos, hogy egyszer 

s mindenkorra felülkerekedjünk a szándékainkon, mielőtt azok 

kerekednek fölénk. Gerald már vár. És a kötelesség. 

Vacsorameghívásunk van, ami annyira hiányzik, mint púp a hátunkra. 

Ő így szokta jelezni, hogy „elég”. Bentonnak meg fel kellett 

dolgoznia. 

Felállt az asztal mögül, és odalépett az iroda ablakához, kibámult a 

nyomasztóan szürke téli délutánba. Tizenkilenc emelettel lejjebb 

csupasz volt a kórház kertje, a betonszökőkútban nem volt víz. 

  



3. 
 

GOTHAM KITEREGETI! 
 

 

 

 

 

Boldog Újévet mindannyiuknak! 

Az én újévi fogadalmam magukkal kapcsolatos – olyasmi, ami 

igazán magával fogja önöket ragadni, és ahogy töprengtem rajta... 

Nos, tudják, hogy az ilyesmi mennyire visszapergeti a mögöttünk lévő 

évet? Emlékeztet azokra a szörnyű dolgokra, amik történtek, hogy 

aztán újra depresszióba essünk. Mit gondolnak, ki töltötte ki szuper, 

száznegyvenhét centi képátmérőjű HD Samsung plazmatévém 

képernyőjét? 

Maga a szuper királynő: dr. Kay Scarpetta. 

Felsétált a bíróság lépcsőjén, hogy tanúskodjon egy újabb 

szenzációs gyilkossági ügy tárgyalásán. A haverja, a nyomozó, Pete 

Marino ott a nyomában – ami azt jelenti, hogy a tárgyalás legalább hat 

vagy hét hónappal ezelőtt volt. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy 

a szegény, dagadt féreg már nem a haverja többé. Látta mostanában 

valaki? Vagy valahol a kozmikus börtönben csücsül? (Csak képzeljék 

el, hogy olyan igazságügyi dívának dolgoznak, mint Scarpetta. Én 

ilyen helyzetben biztosan öngyilkosságra adnám a fejem, és csak 

reménykednék abban, hogy nem ő fog felboncolni.) 

Na, mindegy, térjünk vissza hozzá, amint lépdel felfelé a bíróság 

lépcsőjén. Kamerák, a média, feltörekvő kis senkik, bámuldozó tömeg 

mindenütt. Mert ő a nagy szakértő, ugye? Mindenhova hívják, innen 

egész Olaszországig, mert ki volna jobb nála? Úgyhogy öntöttem 

magamnak egy újabb pohár Maker’s Markot, betettem a Coldplay 



lemezét, és figyeltem egy darabig a hölgyikét, aki tanúvallomást tett 

azon a kóros nyelvezetén, nehogy bármelyikünk is véletlenül 

megértse, hogy egy kislányt megerőszakoltak a feje búbjától a lába 

ujjáig, még a fülében is találtak ondót (azt hinné az ember, hogy az 

csak a telefonszexnél lehetséges), és a fejét nekicsapták a padlókőnek, 

s a tompa ütésből számlázó trauma okozta a halálát. Ekkor kezdett 

derengeni valami. 

Ki a fene ez a Scarpetta? 

Ha leszámítjuk a nagy felhajtást, maradna valami belőle? 

Egy kicsit utánajártam a dolgoknak. Kezdjük az elején. Karrierista 

politikus. Ne vegyék be, hogy ő az igazság bajnoka, azok szószólója, 

akik már nem tudnak beszélni, hogy ő a doktornő, aki hisz abban, hogy 

„a legfontosabb, hogy ne ártsunk”! (Teljesen biztosak abban, hogy 

Hippokratésznek nincs köze a hipokrita szóhoz, hogy nem egy tőről 

fakadnak?) A tény az, hogy Scarpetta nem más, mint egy 

megalomániás személy, aki a CNN-en keresztül manipulál bennünket, 

hogy elhiggyük, emberbaráti szeretetből szolgálja a közt, pedig csak 

egyetlen dolgot szolgál, saját magát... 

 

Scarpetta eleget látott, úgyhogy beledobta a BlackBerryt a 

táskájába, és undorodva sajnálkozott azon, hogy Bryce azt javasolta 

neki, nézze meg ezt a szemetet. Mérges volt rá, mintha csak a férfi írta 

volna a cikket, és meglett volna a kísérő fénykép kritikája nélkül is. 

Bár a BlackBerrynek kicsi volt a képernyője, éppen eleget látott ahhoz, 

hogy benyomása legyen arról, mire gondolt Bryce, amikor azt mondta, 

hogy a fotó nem éppen hízelgő. 

Úgy nézett ki rajta, mint valami női ördög, véres köpenyben, 

arcvédőben és hajvédőben, ami egy fürdősapkára emlékeztetett. A 

szája nyitva, éppen mondat közepén tartott, véres kesztyűs keze 

egy szikével mutatott valamerre, mintha fenyegetne valakit. Fekete, 

műanyag kronográf órájából ítélve – amelyet 2005-ben Lucytől kapott 



a születésnapjára – a fotó valamikor az elmúlt három és fél év során 

készülhetett. 

De hol? 

Nem tudta A hátteret kitörölték. 

– Harmincnégy dollár és húsz cent lesz – közölte a taxis hangosan, 

amikor a kocsi hirtelen megállt. 

Scarpetta kinézett az oldalsó ablakon a Bellevue korábbi 

pszichiátriai kórházának csukott vaskapujára, a vagy kétszáz éves, 

baljóslatú, vöröstéglás épületre, amelyben már majd tíz éve nem 

fordult meg páciens. Semmi fény, sehol egy autó, senki nem volt 

odabenn, a kerítés mögötti őrbódé is üres volt. 

– Nem ide – mondta Scarpetta hangosan az elhúzott plexiüveg 

résén át. – Nem ebbe a Bellevue-be. 

A taxis megismételte a címet, amit Scarpetta adott meg neki még a 

La Guardián, de minél jobban belemerült a magyarázatba Scarpetta, a 

férfi annál csökönyösebb lett, csak mutogatott az ujjával a kapura, ahol 

a gránitkőbe vésett felirat állt: Pszichiátriai Kórház. Scarpetta 

közelebb hajolt a taxishoz, és felhívta a figyelmét a néhány 

háztömbbel odébb lévő magas, szürke épületekre, de a férti ostobán 

csökönyös volt, és alig értett angolul. Nem hajlandó sehova máshova 

elvinni Scarpettát, mondta, és azonnal szálljon ki a kocsiból. 

Scarpettában felmerült, hogy a taxis bizonyára nem tudja, hogy a 

Bellevue kórházközpont nem ez a régi, kísérteties, horrorisztikus 

épület, ami úgy nézett ki, hogy akár a Száll a kakukk fészkére helyszíne 

is lehetne. Valószínűleg azt hitte, hogy az utas pszichiátriai beteg, egy 

elmebajos, aki éppen visszaesett. Különben miért volna nála csomag? 

Scarpetta úgy döntött, hogy inkább elsétál az úti céljáig a sarki 

hidegre emlékeztető széllökésekben, és nem vitatkozik a férfival. 

Kifizette a viteldíjat, kiszállt a taxiból, felvette a vállára a két táskát, 

és elkezdte a járdán maga után húzni a gurulós bőröndjét, ami teli volt 

az otthon elkészített ételekkel. Megnyomott egy gombot a telefonja 

zsinór nélküli kihangosítóján. 



– Már majdnem ott vagyok – kezdte mondani Bentonnak. – A 

fenébe! – A bőrönd megbillent, mintha valaki belelőtt volna. 

– Kay? Hol vagy? 

– Éppen most dobtak ki egy taxiból... 

– Micsoda? Kidobtak egy taxiból? Mit... – Benton még ennyit 

tudott mondani, mielőtt lemerült a telefonban az aksi. 

Scarpetta úgy érezte magát, mint egy hajléktalan, miközben küzdött 

a csomagjaival. A bőrönd állandóan elbillent, és amikor lehajolt, hogy 

egyenesbe állítsa, a másik két táska mindig lecsúszott a válláról. 

Fázott, dühös volt, de kitartóan lépdelt a Bellevue modern 

épületkomplexuma felé a First Avenue és a Keleti 27. utcánál. 

A Bellevue teljes ellátást biztosító kórház volt, hatalmas üveg 

előcsarnokkal, kerttel, nagy hírű traumaközponttal és 

intenzívosztállyal, törvényszéki pszichiátriai részleggel csak férfiak 

számára, akiket különféle bűntettekkel vádoltak, kezdve azon, hogy 

átugrottak egy forgóajtón, egészen addig, hogy meggyilkolták John 

Lennont. 

 

Benton asztalán megszólalt a telefon, nem sokkal azután, hogy a 

beszélgetésük Scarpettával megszakadt. Biztos volt benne, hogy ő 

hívja újra. 

– Mi történt? – kérdezte. 

– Én is éppen ezt akartam magától kérdezni – hallotta Jaime Berger 

hangját. 

– Bocsánat. Azt hittem, hogy Kay az. Egy kis gondja akadt... 

– Hát azt elhiszem. Kösz, hogy említette, amikor korábban 

beszéltünk. Hat-hét órával ezelőtt lehetett? Miért nem mondta? 

Berger valószínűleg olvasta a Gotham Kiteregetit. 

– Hát ez komplikált. 

– Elhiszem. Rengeteg komplikációt kell leküzdenünk. Két percre 

vagyok a kórháztól. Találkozzunk a kávézóban! 



Pete Marino egy hálószobával rendelkező kis harlemi odúja elég 

közel volt a Manna Lelke ételbárhoz ahhoz, hogy gyakorlatilag csak 

sült csirke és lesütött borda szagú levegőt szívjon. Nagy 

igazságtalanság volt ezt művelni egy olyan emberrel, akiben 

kielégíthetetlenül égett a vágy minden olyan dolog iránt, amitől 

kénytelen volt magát megfosztani. 

Átabotában összeeszkábált étkezőasztala egy tévéállvány és egy 

egyenes támlájú szék volt, ahonnan a Fifth Avenue szünet nélküli 

forgalmára látott. Marino rátette a pulykahússzeletet a teljes kiőrlésű 

lisztből sütött kenyérre, félbehajtotta, és belemártotta abba a Nathan's 

Coney island márkanevű mustárba, ami egy papírtányérra volt 

kiöntve. Sharp’s alkoholmentes sört ivott hozzá, az üveg harmadát két 

nyeletre. Mióta eljött Charlestonból, leadott vagy huszonhárom kilót 

és a személyiségének bizonyos részeit. Több doboznyi motoros ruhája 

– köztük egy klassz Harley-Davidson bőrszerkó – a 16. utca egyik 

boltjában landolt, és az értük kapott pénzből vett három öltönyt, egy 

zakót, két pár cipőt, egy csomó inget meg nyakkendőt, mindegyik 

kínai darab. 

Már nem viselte az apró gyémántot, ami után – igencsak rossz 

helyen lévő – kis luk maradt a jobb fülcimpáján. Mintha csak az élete 

egy kibillent, be nem teljesült szakaszának jelképe volna. Már nem 

borotválta a fejét, nem volt olyan, mint a sima biliárdgolyó, és a 

kevéske haj, ami megmaradt neki, úgy simult hatalmas koponyájára, 

mint valami ritka szövésű ezüstháló, amit csak a két füle tart. 

Egyezséget kötött magával, hogy nem nyúl nőhöz, amíg készen nem 

áll rá. Feleslegessé vált a motorja és a terepjárója is, mert nem tudott 

velük hol parkolni, úgyhogy azoktól is megszabadult. A 

kezelőközpontban a terapeutája, Nancy segített neki megérteni, 

milyen fontos az önuralom az emberekkel való mindennapos 

kapcsolattartás során, függetlenül attól, hogy milyenek is ezek az 

emberek, vagy, hogy milyenekké váltak. 



Nancy az ő nagyon szemléletes módján leírta neki, hogy az alkohol 

voltaképpen meggyújtott gyufa, ami a düh tüzét fellobbantja, és 

elmagyarázta, hogy az italozás olyasféle végzetes betegség, amit 

Marino biztosan a fizikai munkát végző, tanulatlan és alkalmatlan 

apjától szerzett, aki minden fizetésnapon hullarészeg és brutális volt. 

Röviden, Marino örökölte ezt a szükségszerű kórt, és abból kiindulva, 

ahogy minden egyes bár és italbolt előtt sietve haladt el, ragályos volt. 

Marino úgy vélte, hogy az Édenkert óta így van, ahol is a kígyó nem 

almát, hanem egy üveg bourbont adott Évának, amit az megosztott 

Ádámmal, ez vezetett aztán a szexhez, és ahhoz, hogy kidobták őket a 

Paradicsomból, minden nélkül, csak a fügefalevelük maradt. 

Nancy figyelmeztette Marinót, hogy ha nem jár lelkiismeretesen az 

Anonim Alkoholisták gyűléseire, akkor szárazrészeg lesz. 

Olyasvalaki, aki képtelen uralkodni magán, és anélkül lesz dühös, 

durva és kényszeres, hogy az az élvezet jutott volna neki, hogy legurít 

egy hatos üveg sört. A legközelebbi AA klub, ahogy Marino nevezte, 

egy templomban volt, nem messze az Afrikai Hajfonatok Profi 

Készítőinek Központjától, ezért kényelmi szempontból tökéletesen 

megfelelt neki. De mégsem járt rendszeresen, sőt rendszertelenül se 

nagyon. Amikor ideköltözött, három nap alatt háromszor is ott volt, és 

pokolian kényelmetlenül érezte magát, amikor a gyanúsan kedves és 

barátságos résztvevők nem hagytak számára más lehetőséget, mint 

hogy ünnepélyesen bevalljon mindent, mintha csak tárgyaláson lenne. 

A nevem Pete, és alkoholista vagyok. 

Szia, Pete. 

E-maileket küldött Nancynek, amelyekben elmagyarázta, hogy egy 

zsaru természetével és kiképzésével nem egyeztethető össze, hogy 

bármit is bevalljon, főleg nem idegenekkel zsúfolásig telt szobában, 

akik közül bármelyikről bármikor kiderülhet, hogy potenciális 

szárazrészeg szemétláda, akit Marino egy napon talán sittre vág. 

Különben is, csak három alkalom kellett hozzá, hogy megtegye mind 

a tizenkét lépést, bár arra nem volt hajlandó, hogy készítsen egy listát 



azokról az emberekről, akiket bántott, és arra sem volt hajlandó, hogy 

megfogadja, jó útra tér. Ennek a kilences lépés volt az oka, amely arról 

szólt, hogy senkinek nem szabad úgy jó útra térni, hogy azzal további 

kárt okoz annak, akinek ártott. Marino pedig úgy döntött, túl sok 

emberről van szó. 

A tízes lépés sokkal könnyebb volt, és Marino egy egész noteszt 

megtöltött azoknak a nevével, akik rosszat tettek ellene az élete során. 

Scarpettát egyik listára sem vette fel, míg valami furcsa véletlen 

nem történt. Rátalált erre a lakásra, ahol most is lakott, megegyezett a 

háziúrral, hogy elfogadható áron kiveszi, cserébe pedig lerendez 

olyasmiket, mint például a kilakoltatások, és aztán rájött, hogy a hely 

olyan közel van az exelnök, Bill Clinton irodájához, hogy gyakran 

elsétált a tizennégy emeletes épület előtt, amikor a 125. és a Lenox 

találkozásánál lévő metróállomásra ment. És amikor Bill Clinton jutott 

Marino eszébe, róla mindig Hillary Clinton. Ilyenkor azokra a nőkre 

gondolt, akik elég erős egyéniségek ahhoz, hogy elnök vagy magas 

rangú vezető legyen belőlük. És a gondolatai mindig Scarpettánál 

kötöttek ki. 

Már odáig fajult a dolog, hogy gondolatban szinte 

összekeverte a két asszonyt. Látta Hillary Clintont a CNN-en, aztán 

Scarpettát, és mire kétségbeesett kísérletet tett arra, hogy csatornát 

váltson, hogy elterelje a figyelmét egy sportadóval vagy valami 

filmmel, addigra már teljesen levert lett. A szíve úgy fájt, mint egy 

tályogos fog. Megszállottja lett Scarpettának, és a listáknak, 

amelyeken nem is szerepelt. Ráírta az egyik listára a nevét, aztán 

kitörölte, és átírta a másikra. Arról fantáziált, hogy milyen lenne az 

élete, ha Scarpetta lenne az elnök. Hirtelen ott találná magát azon a 

listán, amit a titkosszolgálat készít azokról, akik potenciális 

fenyegetést jelentenek, és neki el kellene menekülnie Kanadába. 

Vagy talán Mexikóba. Sok évet töltött Dél-Floridában, és jobban 

tudta kezelni a spanyol ajkúakat, mint a francia anyanyelvűeket. Soha 

nem értette meg őket igazán, és nem kedvelte a konyhájukat. Mit lehet 



mondani egy olyan országról, amelyiknek nincsen saját söre, mint 

például a Budweiser, a Corona, a Dos Equis, a Heineken vagy a Red 

Stripe? 

Betermelt egy második pulykás, csavart szendvicset, ivott egy 

újabb korty Sharp sört, és figyelte az embereket, akik nem akartak 

mást, csak egy kis nyugat-indiai kaját, butikokat, juice-bárokat, 

ruhaboltokat és talán a közeli Apolló Színházat, meg a kocsik és 

teherautók zaját, no és a gyalogosok nyüzsgésének mindehhez 

csatlakozó zenebonáját. De Marinót ez egyáltalán nem zavarta. Meleg 

időben nyitva hagyta az ablakot, egészen addig, amíg már nem bírta 

elviselni a port. De a csendet kerülte. Volt benne része a rehabilitáció 

során, ahol nem engedték meg neki, hogy zenét hallgasson vagy tévét 

nézzen, hogy bármi mással megtöltse a fejét, mint a piától és drogtól 

függők gyónásával és a saját kísértő gondolataival meg a Nancyvel 

folytatott beszélgetésekre való visszaemlékezésekkel, amelyek során 

zavarba ejtően csupasznak érezte magát. 

Felállt a székről, és összeszedte a koszos papírtányért, a szalvétát 

és az üres sörösüveget. A konyha alig hatlépésnyire volt. A mosogató 

felett volt egy kis ablak, melyen, ha kinézett, műfűvel és betonnal 

borított területre látott, ahol alumíniumasztalokat és székeket 

láncoltak egy drótkerítéshez – a hirdetésben erre gondoltak, amikor az 

épülethez tartozó hátsókertet írták le. 

A pulton ott állt a számítógépe. Beleolvasott a ma reggeli 

pletykarovatba, amit elmentett. Eltökélte, hogy kideríti, ki áll a dolog 

mögött, aztán megtalálja a szemétládát, és olyasmit tesz vele, hogy 

örök életre átrendezi a testrészeit. 

De nem jutott előre semmivel, amit eddig a nyomozásai során 

használt. Hiába írta be a Google-ba a Gotham Kiteregeti kifejezést 

orrvérzésig, semmi olyasmit nem talált, amit addig ne tudott volna. 

Hiábavaló volt az igyekezete, hogy a nyomára bukkanjon a 

rovatvezetőnek a hirdetőcégeknél, amelyek azért fizettek, hogy ételt, 



szeszt, könyvet, elektronikai cikkeket, filmeket és tévéműsorokat 

erőltessenek rá az emberekre. 

Nem talált semmi nyomot, csak abban erősítette meg a kutakodás, 

hogy milliónyi rajongó szenvedélye volt az az átkozott pletykarovat, 

ami a mai reggelt Marino élete legszörnyűbb fejezetének kezdetévé 

tette. 

Megszólalt a telefonja. 

Mike Morales nyomozó volt. 

– Mi újság? – kérdezte Marino. 

– Adathalászat, tesó – felelte az lassan, lusta hanghordozással. 

– Nem vagyok a tesód. Ne pazarold rám a szar rapper-dumádat. 

Moralesnek az volt a kedvenc eljárása, hogy úgy tett, mintha félig 

aludna és unná az egészet, vagy mintha be lenne gyógyszerezve – 

amiben Marino kételkedett, de persze nem tudhatta biztosan. Morales 

zavarossága mögött egy sznob szemétláda volt, aki először a 

Darthmouthba járt, aztán a Johns Hopkinsba, ahol is elvégezte az 

orvos szakot, majd úgy döntött, hogy inkább New York 

legnemesebbjének áll, amit Marino nem hitt igazán. Senki nem megy 

rendőrnek, ha orvos is lehet. 

És ráadásul nagy tódító is volt, aki állandóan vad történeteket 

terjesztett magáról, és halálra nevette magát, amikor a többi zsaru hitt 

neki. Egyszer az unokatestvére volt Bolívia elnöke, és az apja csak 

azért költözött Amerikába, mert hitt a kapitalizmusban, és unta már, 

hogy lámákat terelgessen. Máskor Chichago külvárosában nőtt fel, és 

jó haverja volt Barack Obama, egészen addig, míg a politika közbe 

nem szólt. Ez utóbbi hihetően hangzott azoknak, akik könnyen 

felültek. Egyetlen elnökjelölt sem barátkozna olyasvalakivel, aki 

olyan szavakat használt, hogy tesó, és úgy nézett ki, mint egy 

bandatag, akinek a feneke aljáig lóg a buggyos gatya, hatalmas 

aranyláncokat és gyűrűket hord, és a fejbőréhez tapadó hajfonatai 

vannak. 



– Egész nap kérdezősködtem, felmelegítettem a kapcsolatokat – hé, 

nem összekeverni a buzizással, tesó! – közölte Morales. 

– Lila gőzöm sincs, mire gondolsz! 

– Meleg. Na, most se esik le? Ja, persze elfelejtettem, hogy semmi 

humorérzéked, és épp hogy csak be tudtad fejezni a gimit. Szóval 

kutakodtam szokatlan dolgok, trendek, eljárásmódok, panaszok után 

innen egész Dollywoodig, és találtam valamit. 

– Berger megkerülésével? – kérdezte Marino. 

– Mi az az olyan nőkkel, mint ő és Kay Scarpetta! Akár meg is 

halnék, ha magamon érezhetném őket! A fenébe! El tudod képzelni, 

hogy vele és Bergerrel egyszerre csinálod? De hát kivel is beszélek! 

Persze, hogy el tudod képzelni! 

Marino Morales iránti ellenszenve azonnal gyűlöletbe csapott át. 

Morales állandóan húzta Marinót, letromfolta, és Marino csak azért 

nem vágott vissza még erősebben, mert éppen a saját maga által 

önmagára kiszabott próbaidejét töltötte. Benton szívességet kért 

Bergertől. Ha ő nem segített volna, isten tudja, hogy Marino most hol 

lenne. Valószínűleg diszpécser volna egy eldugott kis porfészek 

rendőrőrsén. Vagy részegen heverne egy hajléktalanszállón. Vagy 

halott lenne. 

– Lehetséges, hogy a gyilkosunk már ölt korábban is – közölte 

Morales. – Találtam hasonló eseteket. Nem New Yorkban, de ne 

feledd, hogy Oscar önmaga munkáltatója, és – idézem – nem jár be 

valami irodába. És van autója. Elég pénze is, mert minden egyes 

születésnapjára kap egy adómentes csekket a családjától, ami ma 

tizenkétezer dollárra rúg. Csak hogy ne érezzenek bűntudatot korcs 

fiuk miatt. És senki mást nem kell eltartania, csak saját magát. 

Fogalmunk sincs, hogy mennyit utazik, és mit csinál, ugye? Lehet, 

hogy kiderül valami régebbi dolog, ha megkapargatjuk. 

Marino kinyitotta a hűtőszekrényt, keresett egy újabb üveg sört, 

lecsavarta a kupakját, és belevágta a mosogatóba, ahol úgy pattogott 

ide-oda, mint a puskagolyók a hirtelen felcsapódó céltáblán. 



– Milyen két másik gyilkosságról beszélsz? – kérdezte. 

– Két másik lehetséges, ezzel összefüggő bűntényt találtam az 

adatbázisban. Ahogy már mondtam, New York-i esetek, ezért nem 

kerültek eddig képbe. Mind a kettő 2003 nyarán történt, két hónap 

különbséggel. Egy tizennégy éves fiút holtan találtak, teli volt 

Oxycontinnal. Meztelen volt, a kezét és a lábát összekötözték, aztán 

megfojtották egy kötéllel, de a gyilkos eszközt nem találták meg a 

helyszínen. Jó családból származott, Greenwichből, Connecticut 

államból. A holttestét egy Bugatti autókereskedés mellett találták meg. 

Az ügy megoldatlan, nem találtak gyanúsítottat. 

– Hol volt Oscar 2003 nyarán? 

– Ugyanott, ahol most is. Ugyanezt csinálta, élte a nyomorult kis 

életét ugyanabban a lakásban, ahol most is. Ami azt jelenti, hogy 

bárhol lehetett. 

– Nem látom az összefüggést. Mi van azzal a sráccal? Lehet, hogy 

kurválkodott a drogért, és rossz kuncsafttal futott össze. Nekem 

nagyon úgy tűnik. Van okunk feltételezni, hogy Oscar Bane-t érdeklik 

a tinédzser fiúk? 

– Soha nem lehet tudni, hogy az embereket mi érdekli, míg el nem 

kezdenek erőszakoskodni és gyilkolászni, és az egész szennyes 

napvilágra nem kerül! Akár Oscar is lehetett. Ahogy már mondtam, 

van kocsija. Van elég pénze, hogy ide-oda mászkáljon, és rengeteg 

elütni való szabadideje. És jó erős. Azt hiszem, nem kellene 

elzárkóznunk a feltevés elől. 

– Na és a másik eset? Egy újabb tinédzser fiú? 

– Egy nő. 

– Na és szerinted miért intézte volna el Oscar? – kérdezte Marino. 

– Auuu! – ásított egyet hangosan Morales. – Kicsit át kell, 

rendezzem a papírjaimat. Nincsenek sorrendben. Nahát! A nőt ölték 

meg előbb, a fiút csak később. Gyönyörű, huszonegy éves lány volt, 

éppen akkor költözött fel Baltimore-ba egy vidéki kisvárosból, Észak-

Karolinából. Kapott valami kis semmi munkát egy rádiónál, és abban 



reménykedett, hogy bekerülhet egy tévéhez, de ehelyett extra 

munkákat is elvállalt, hogy droghoz jusson. Nagyon könnyen fel 

lehetett szedni. Meztelenül találták meg őt is, a keze összekötözve, 

megfojtották egy kötéllel, de azt nem találták meg a helyszínen. A 

holttest a kikötő melletti szeméttelepen volt. 

– Találtak DNS-t valamelyik esetben? 

– Semmi használhatót, és nem volt nyoma nemi erőszaknak. 

Ondónak sem. 

– Még mindig arra várok, hogy szerinted mi az összefüggés –

közölte Marino. – Eléggé gyakoriak az olyan gyilkosságok, amelyek 

során az emberek bármit megtesznek a drogért, és aztán holtan végzik, 

összekötözött kézzel. 

– Tudod, hogy Terri Bridges bal bokáján volt egy kis aranylánc? 

Senki nem sejti, honnan származik. Eléggé furcsa, hogy semmilyen 

más ékszert nem viselt, és amikor erősködtem, hogy Oscar tud-e róla 

valamit, akkor szentül állította, hogy soha nem látta korábban. 

– És? 

– És ebben a két esetben is ugyanaz a helyzet. A holttesteken nem 

volt ékszer, csak egy aranylánc a bal bokán. Azon az oldalon, ahol a 

szív van, hm? Olyan, mintha sínbe tette volna a lábát. Mintha azt 

akarná jelezni, a szerelmi rabszolgám vagy. Lehet, hogy ez a gyilkos 

aláírása. Lehet, hogy Oscaré. Összefésülöm az ügyek aktáit, 

kutakodom kicsit az adatok között, próbálok előásni valami 

használhatót. Riasztást rendelek el a szokásos gyanúsítottakkal 

kapcsolatban – beleértve a múltbéli haverodat is. 

– Milyen múltbéli haveromat? – Marino gondolatai sötétről 

feketére váltottak. 

Nem is látott a fejében gyülekező felhők miatti dühtől. 

– Benton Wesley-t. És azt a meleg, fiatal ex ügynök-zsaru csajt 

vagy kicsodát, aki – legalábbis errefelé azt rebesgetik – sajnálatos 

módon valóban érinthetetlen. Persze azzal a kis sikereddel, hogy 



nemrégiben megtaláltad a laptopokat, amikor az engedélyem nélkül 

visszamentél a helyszínre, dobtál neki egy csontot, amin rágódhat. 

– Nincs szükségem az engedélyedre. Nem vagy tyúkanyó, hogy a 

szárnyaid alá bújjak. 

– Tényleg nem. A te tyúkanyód Berger. Talán meg kellene 

kérdezned tőle, hogy ki a parancsnok. 

– Majd megkérdezem, ha kell. De most, ha nem haragszol, megyek, 

mert dolgom van. Nyomoznom kell ebben a gyilkossági ügyben, mert 

Berger ezt várja tőlem. 

Kiitta a sörét, majd egy újabbért ment a hűtőhöz, amiben 

összekoccantak az üvegek, amikor kinyitotta az ajtót. Számításai 

szerint, ha mindegyik üvegben 0,3 százalékos alkoholtartalmú sör van, 

akkor legalább tizenkettőt meg kell innia ahhoz egymás után, hogy egy 

kicsit is elkábuljon tőle. Már korábban kipróbálta, de semmi nem 

történt, csak nagyon kellett vécére mennie. 

– Övé az a törvényszéki számítástechnikai cég. Berger alig várja, 

hogy kipróbálhassa. Lucyé, Kay Scarpetta unokahúgáé. 

– Tudom, hogy kié. 

Marino tudott Lucy Village-beli cégéről. És azt is tudta, hogy 

Scarpetta és Benton a John Jayben is dolgozik. Nagyon sok mindent 

tudott, de nem akarta ezeket megtárgyalni Moralesszel és mással sem. 

Amit viszont nem tudott, hogy Lucy, Scarpetta és Benton is benne van 

a Terri Bridges-ügy nyomozásában, és azt sem sejtette, hogy Scarpetta 

és Benton a városban vannak. 

– Talán nagy megkönnyebbülés számodra, ha megtudod, hogy 

szerintem Kay nem lesz itt elég hosszú ideig ahhoz, hogy feszélyezett 

találkozásra kerüljön sor kettőtök között – jegyezte meg pimaszul 

Morales. 

Marinónak nem volt kétsége afelől, hogy Morales olvasta azt a 

kibaszott pletykarovatot. 

– Azért van itt, hogy megvizsgálja Oscart – mondta Morales. 

– Mi a fenének? 



– Úgy tűnik, ő az ínyencfogás Oscar étlapján. Ragaszkodott 

Scarpettához, és Berger megad ennek a kis fickónak mindent, amit 

csak a szíve óhajt. 

Marino nem tudta elviselni gondolatot, hogy Scarpetta egyedül 

lehet Oscar Bane-nel. Idegesítette, hogy Oscar kimondottan Scarpettát 

akarta, mert ez csak egyetlen dolgot jelenthetett: sokkal tájékozottabb 

Scarpetta felől, mint kellene. 

– Az előbb arra utaltál, lehet, hogy Oscar sorozatgyilkos. Akkor mit 

keres a Doki nála? Hihetetlen, hogy Berger vagy bárki más képes volt 

ilyen helyzetbe hozni Scarpettát. Főleg, hogy Oscar bármelyik 

pillanatban szabadon távozhat. Jézusom! 

Marino fel-alá kezdett járkálni. Egy tucat lépéssel már a szemközti 

falnál is volt. 

– Ha Scarpetta végez Oscarral, lehet, hogy már vissza is tűz 

Massachussettsbe, neked pedig nem kell aggódnod miatta – mondta 

Morales. – És ez jó, nem? Mivel amúgy is van épp elég aggódnivalód. 

– Tényleg? Na, ne mondd! 

– Csak emlékeztetni szeretnélek, hogy ez kényes ügy, és te nem 

voltál a helyzet magaslatán, amikor a múlt hónapban Oscar Bane ki 

akarta önteni a szívét neked. 

– Az előírások alapján jártam el. 

– Csak éppen az a mókás a dologban, hogy ez a francot sem érdekli, 

ha gond adódik. Ami a korábbi főnöködet, Kayt illeti, azt tanácsolom, 

kerüld el. Nem mintha bármi okod is lenne a társaságában mutatkozni, 

vagy például, hogy váratlanul felbukkanj a Bellevue-ben. 

Marinót nagyon feldühítette, hogy Morales Kaynek nevezte 

Scarpettát. Ő soha nem szólította így, pedig mellette dolgozott, vagy 

tízezer órát töltöttek együtt a boncteremben, Scarpetta irodájában, a 

kocsiban, a különböző helyszíneken, a doki otthonában, nyaralások 

során is, néha még egy-egy italt is elköltötték kettesben egy 

hotelszobában, amikor munka miatt elhagyták a várost. Ő sem 

szólította Kaynek, hát ki a fene Morales, hogy megteheti? 



– Azt tanácsolom, ne nagyon tengj túl, amíg Kay vissza nem megy 

Massachussettsbe – mondta Morales. – Nincs szüksége több stresszre, 

hallod, tesó? És nagyon nem szeretném, ha legközelebb, amikor 

hívjuk, hogy segítsen, miattad mondana nemet. Nem lenne jó, ha 

miattad otthagyná a John Jay-beli helyét, felmondana, mint tanácsadó. 

Akkor Benton is ezt tenné, legalábbis ha boldognak akarja tudni a 

feleségét. És akkor mindkettőjüket elveszítenénk miattad. Én azt 

tervezem, hogy még sok éven át fogok velük dolgozni. Mi lennénk a 

Három Muskétás. 

– Nem is ismered őket. – Marino olyan mérges volt, hogy a szíve a 

torkában dobogott. 

– Ha felmondanának, azonnal belekerülne a hírekbe – mondta 

Morales. – És te is jól tudod, hogy mennek a dolgok. Egy ilyen botrány 

a Post címlapjára kerülne, hatalmas, harsogó betűkkel, hogy Jaime 

Berger, a nemierőszak-ügyek államügyésze felbérelt egy 

szeméremsértéssel vádolt bűnözőt. Tuti, hogy kirúgnák. Hihetetlen, 

hogy milyen könnyen szét tudnál rombolni egy kártyavárat, ember. 

Na, de le kell tennem. Amiatt, ami az interneten van fenn. Ami közted 

és Kay között történt. Nem akarom beleütni az... 

– Akkor ne tedd, a fenébe is! – Csattant fel Marino. 
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Oscar Bane lelógatta csupasz, összebilincselt lábát a 

vizsgálóasztalról. A börtönpszichiátriai osztály egyik apró 

betegszobájában voltak. Az egyik szeme kék volt, a másik zöld, ettől 

Scarpettának az a nyugtalanító érzése támadt, mintha egyszerre két 

ember bámulna rá. 

A Büntetés-végrehajtási Intézet fegyőre némán, a Sziklás-

hegységet megszégyenítő, rendíthetetlen szilárdsággal állt a fal 

mellett, elég helyet biztosítva Scarpettának a vizsgálathoz, de azért 

közel állt, ha Oscar váratlanul erőszakossá válna, ami eléggé 

valószínűtlennek tűnt. Oscar meg volt rémülve. Már egy jó ideje sírt. 

Scarpetta semmi erőszakosságot nem érzett benne, ahogy a férfi nagy 

zavarában ott ült az asztalon vékony köntösében, ami ugyan bő volt 

rá, mégis állandóan szétnyílt a derekánál. A láncok halkan 

megcsörrentek, akárhányszor felemelte megbilincselt kezét vagy 

lábát, hogy eltakarja magát. 

Oscar kis növésű férfi volt. Egy törpe. Míg a végtagjai és az ujjai 

aránytalanul rövidek voltak, a lenge köntös felfedte, hogy máshol 

bizony jól el volt látva. Még az is megkockáztatható, hogy a jóisten 

túlságosan is kárpótolta őt azért, amit Scarpetta achondroplasiának 

vélt, és ami nem más, mint a törpenövés, egy génmutáció, ami a 

csontok fejlődéséért felelős, elsődlegesen a kéz és a láb hosszú 

csontjainak fejlődéséért. A felsőteste és a feje aránytalanul nagy volt 

a végtagjaihoz viszonyítva, és rövid, vastag ujjai szétágaztak a 

középső és a gyűrűsujjnál, amitől a kezei háromágú szigonyhoz lettek 

hasonlatosak. De ettől eltekintve anatómiailag normálisnak tűnt, 



kivéve azokat a furcsaságokat, amelyeket jelentős fájdalom és 

költségek árán maga formáltatott. 

Megdöbbentően fehér fogait kifehérítették, valószínűleg koronát is 

tettek rájuk. Rövid haja fényes aranyszőkére volt festve. Tökéletesen 

manikűrözött körme ki volt polírozva, és bár Scarpetta nem mert volna 

megesküdni rá, de gyanította, hogy magasan ívelő szemöldöke is a 

Botox-injekciónak volt köszönhető. De a legfigyelemreméltóbb a teste 

volt, úgy nézett ki, mintha carrarai márványból faragták volna úgy, 

hogy még a kékesszürke erek is látsszanak. Tökéletesen szimmetrikus, 

fejlett izomzata volt, és szinte teljesen hiányzott a szőrzete. Mindent 

összevéve a megjelenése – a megdöbbentő, különböző színű 

szemeivel és Apolló-szerű kisugárzásával – meglehetősen bizarr és 

szürreális volt. Scarpetta eléggé furcsának találta Benton 

megjegyzését arról, hogy milyen fóbiái vannak Oscarnak. A férfi nem 

nézhetett volna ki így anélkül, hogy ne áldozott volna a fájdalom 

oltárán, és ne istenítené azokat az orvosokat, akik segítették őt ebben. 

Scarpetta, miközben kinyitotta azt a helyszínről készített aktát, amit 

Benton az irodájában neki tartogatott, magán érezte Oscar kék-zöld 

szemének kutató tekintetét. Azokkal ellentétben, akiknek a munkája 

nem követelte meg fogók, bizonyítékos zacskók és borítékok, 

fényképezőgép, törvényszéki lámpák, éles szikék és minden ilyesféle 

használatát, Scarpetta kénytelen volt gyűjtögető életmódot folytatni. 

Ha egy üveg vizet nem engednek át a repülőtéri biztonsági 

ellenőrzések során, akkor bizonyára a helyszínelő táskát sem, 

ráadásul, ha megvillantja törvényszéki orvosszakértő igazolványát, 

azzal csak még jobban magára vonja a nemkívánatos figyelmet. 

Egyszer kipróbálta a Logan repülőtéren, és egy szobában kötött ki, 

ahol kihallgatták, megmotozták, és egyéb jogsértéseknek tették ki, 

csak hogy megbizonyosodjanak afelől, hogy nem terrorista, aki 

történetesen – ahogy később a biztonsági tisztek elmondták – kiköpött 

mása annak az orvosszakértő hölgynek, aki a CNN-en szokott feltűnni 

néha. De végül mégsem engedték, hogy felvigye a repülőre a 



helyszínelő táskát, és mivel nem volt hajlandó feladni a csomagjában, 

kénytelen volt kocsival elutazni oda, ahová készült. És most két 

készlete van, ha netalán Manhattant is valamiféle fenyegetés érné. 

– Tudja, miért kell mintát vennünk, és hogy nem kötelező 

beleegyeznie? – kérdezte Oscart. 

A férfi figyelte, ahogy Scarpetta rendezgeti a borítékokat, 

csipeszeket, egy mérőszalagot és egyéb eszközöket a fehér papírral 

borított vizsgálóasztalon. Elfordult Scarpettától, és elkezdte a falat 

bámulni. 

Aztán feszülten, tenor hangon megszólalt. 

– Dr. Scarpetta, meg tudná ismételni, amit mondott, kérem? 

– Aláírt egy engedélyt, miszerint nem bánja, ha bizonyos biológiai 

anyagmintát veszek magától – felelte a nő. – Csak szeretnék biztos 

lenni abban, hogy tisztában van vele, mire szolgálnak ezek a minták, 

és hogy senki nem követelte öntől a mintavételt. 

Oscart még mindig nem vádolták semmivel. Scarpetta azon 

tűnődött, vajon Benton, Berger és a rendőrség félreértelmezte-e a férfi 

viselkedését, és arra számítanak-e, hogy bármelyik pillanatban bevall 

neki egy olyan gyilkosságot, amiről Scarpetta semmit sem tudott. Ez 

az egész tarthatatlan és példátlan helyzetbe kényszerítette őt. 

Mivel Oscar nem volt letartóztatva, Scarpetta nem adhatott tovább 

semmit, amit a férfi elmondott neki, különben megsértené az orvos-

páciens közötti kötelező titoktartást, kivéve, ha a férfi lemondana 

erről. De Oscar eddig csak egyetlen iratot írt alá, ez pedig a beleegyező 

nyilatkozat volt, ami alapján Scarpetta mintát vehetett tőle. 

Oscar ránézett, és így szólt: 

– Tudom, hogy mire szolgálnak. DNS-mintát vesz. Tudom, miért 

kell a hajszálam. 

– A mintát elemzésnek vetik alá, és a labor elkészíti a biológiai 

profilját. A hajból meg lehet állapítani, hogy él-e valamiféle droggal. 

És más dolgokra is kíváncsi a rendőrség. Nyomokra, amelyeket 

bizonyítékul használhatnak fel... 



– Tudom, hogy azok mik. 

– Csak biztos akarok lenni abban, hogy tisztában van mindennel. 

– Nem drogozom, és természetesen nem vagyok függő semmitől 

sem – mondta Oscar remegő hangon, és újra a falat kezdte el bámulni. 

– A DNS-em és az ujjlenyomatom ott van mindenhol a lakásban. A 

vérem is. Megvágtam a hüvelykujjamat. 

Felmutatta a jobb hüvelykujját, egy tapasz volt a második 

ujjpercén. 

– Hagytam, hogy ujjlenyomatot vegyenek tőlem, amikor behoztak 

– mondta. – Nem vagyok benne egyetlen adatbázisban sem. Majd 

meglátják, hogy nem követtem el semmiféle bűncselekményt. Még 

parkolási bírságot sem kaptam soha. Próbálok kimaradni a zűrből. 

Arra a csipeszre bámult, amit Scarpetta a kezében tartott, és félelem 

árnyékolta be felemás tekintetét. 

– Az nem kell – közölte. – Majd megcsinálom magam. 

– Zuhanyozott már, mióta itt van? – kérdezte Scarpetta, letéve a 

csipeszt. 

– Nem. Azt mondtam, hogy addig nem zuhanyozom, míg maga 

meg nem vizsgál. 

– A kezét sem mosta meg? 

– Nem. Nem nyúltam semmihez, amennyire lehetséges, talán csak 

ahhoz a tollhoz, amit a férje adott, amikor a pszichológiai teszteket 

kitöltöttem. Projektív rajzteszteket csináltam. Nem is voltam hajlandó 

enni. Nem akartam semmit csinálni a testemmel, amíg maga meg nem 

vizsgál. Félek az orvosoktól. Nem bírom a fájdalmat. 

Scarpetta feltépett egy zacskót, ami teli volt kis törlőpálcikákkal és 

egyéb mintavételi eszközökkel, közben Oscar figyelte, mintha a férfi 

attól tartana, hogy bármelyik pillanatban valami fájdalmasat művel 

majd vele. 

– Szeretnék a körme alól mintát venni – mondta Scarpetta. – Persze, 

csak ha nem bánja. Az ujjak alóli kaparékból is tudunk DNS-t, vagyis 

bizonyítékot nyerni. 



– Tudom, mire való. De nem fog semmi olyasmit találni, ami 

bizonyítaná, hogy bármit is tettem vele. Ha megtalálják az ő DNS-ét, 

még nem jelent semmit. Az én DNS-em is ott van mindenhol a 

lakásban – mondta ismét. 

Mozdulatlanul ült, miközben Scarpetta egy műanyag kaparóval 

kiszedte, ami a köröm alatt összegyűlt. Scarpetta végig magán érezte 

Oscar tekintetét. Kék-zöld pillantása meleg fénnyel simogatta az arcát 

és minden egyéb testrészét, miközben mintát vett. Amikor készen lett, 

és Oscarra nézett, az már megint a falat vizslatta. Kérte Scarpettát, 

hogy ne figyelje, miközben kitépte egy hajszálát, amit aztán a nő 

segített beletenni egy borítékba. Aztán ugyanezt a műveletet 

megismételték Oscar fanszőrzetmintájával is, ami egy másik borítékba 

került. 

Ahhoz képest, hogy állítólag mennyire retteg a fájdalomtól, a férfi 

arca még csak meg sem rándult, teljesen merev volt, a homloka izzadt. 

Scarpetta kivett egy steril törlőpálcikát, hogy a szájból is vegyen 

nyálmintát. Oscar a kis tampont végigsimította a szája belsején, 

közben remegett a keze. 

– Kérem, küldje el őt. Oscar az őrre értette. – Nincs szüksége rá. 

Nem beszélek, ha ő is itt van. 

– Az nem fog menni – közölte az őr. – Nem lehetséges. 

Oscar nem szólt semmit. Csak bámulta a falat. Az őr Scarpettára 

nézett, várt, hogy mit fog tenni. 

– Minden rendben lesz – döntött végül Scarpetta. – Jól megleszünk. 

– Inkább nem hagynám kettesben vele, doki – felelte az őr. – Eléggé 

fel van ajzva. 

Oscar nem tűnt felajzottnak, de Scarpetta nem tett megjegyzést. A 

törpe inkább bódultnak látszott, és felindultnak, már-már 

hisztérikusnak. 

– Inkább le vagyok nyugtatva. Úgy összekötöztek, mint Houdinit – 

szólalt meg Oscar. – Az egy dolog, hogy bezárnak. De nem kellene 

úgy megbilincselni, mint valami sorozatgyilkost. Azon csodálkozom, 



hogy nem olyan szerkentyűben gurítottak ide, mint Hannibal Lectert. 

Úgy tűnik, a személyzet nincs tisztában azzal, hogy már a 

tizenkilencedik század közepén megtiltották, hogy a pszichiátriai 

kórházak mechanikus eszközöket használjanak a betegek 

megfékezésére. Mit tettem, hogy ezt érdemlem? 

Felemelte megbilincselt kezét, közben fröcsögött a nyála, annyira 

felbőszült. 

– Azért van, mert az olyan tudatlan emberek, mint maga, azt hiszik, 

hogy cirkuszi csodabogár vagyok – mondta. 

– Hé, Oscar! – felelte az őr. – Van egy hírem! Ez nem átlagos 

pszichiátriai intézet. Ez börtönkórház, ahová bejelentkezett. –

Scarpettához fordult. – Jobban szeretnék maradni, doki. 

– Csodabogár. A magaféle tudatlan emberek hiszik ezt rólam. 

– Minden rendben lesz – ismételte meg Scarpetta, és már értette, 

hogy Berger miért emlegette a rendkívüli óvatosságot. 

Oscar nem habozott felemelni a szavát, ha úgy vélte, 

igazságtalanság történik vele. Mindenkit azonnal emlékeztetett arra, 

hogy ő kis növésű, pedig valószínűleg nem ez volt az első dolog, amit 

az első pillanatban észrevett az ember, hacsak Oscar nem állt. 

Scarpetta számára sem ez volt az első feltűnő dolog, amikor ide 

belépett, hanem Oscar különböző színű szemei, amelyek rávillantak, s 

amelyek attól, hogy elütöttek a foga és a haja élénk színétől, még 

döbbenetesebben ragyogtak. Bár a vonásai nem voltak tökéletesek, 

olyan módon harmonizáltak, hogy jó volt a férfira nézni, 

tanulmányozni az arcát. Scarpetta továbbra is azon tűnődött, mire 

emlékezteti Oscar Bane. Talán egy ókori aranyérmén lévő arcképre. 

– Itt leszek közvetlenül az ajtó előtt – közölte az őr. 

Kiment, becsukta maga után az ajtót, amin – a többi itteni ajtóhoz 

hasonlóan – nem volt kilincs. Csak az őrnek volt kulcsa hozzá, 

úgyhogy a kéthengeres tolókát mindenféleképpen zárt pozícióban 

kellett tartani. Ha nem így történt, akkor az ajtó nem csukódott be 

egészen, és akkor a látogató vagy az ott dolgozó véletlenül csapdába 



eshetett, bezárhatta magát a kis szobába, együtt egy kilencvenkilós 

valakivel, aki nemrégen belezett ki, mondjuk, egy nőt, akivel egy 

bárban futott össze. 

Scarpetta felvette a mérőszalagot, és így szólt: 

– Meg szeretném mérni a lábát és a karját. Pontosan tudnom kell, 

milyen a magassága, és mennyi a súlya. 

– Százhúsz centi körüli a magasságom, és ötven kiló a súlyom. 

Harminchetes cipőt hordok. Néha harminchatosat. Vagy heteset, ha a 

női méretet nézzük. Néha harminchét és feleset. Mindig a cipőtől függ. 

Eléggé széles lábfejem van. 

– Meg kell mérnem a karját a vállízülettől a középső ujja végéig. 

Ki tudná nyújtani egyenesen a bal karját, amennyire csak tudja? 

Tökéletes. 40,9 centi. A jobb 41,2. Egyáltalán nem szokatlan. A 

legtöbb ember két karja nem pontosan egyforma. Most nézzük a 

lábakat. Kérem, nyújtsa ki. Megmérem az acetabulumtól, a 

csípőízülettől. 

Scarpetta a vékony szöveten keresztül jól ki tudta tapintani, 

úgyhogy megmérte Oscar lábait egészen a lábujjak végéig. Miközben 

a férfi megmozdult, megcsörrent a bilincs, és megfeszültek Oscar 

izmai. A lábai csupán öt centivel voltak hosszabbak, mint a karjai, és 

kissé hajlottak voltak. 

Scarpetta leírta az eredményt, és felvett egy másik papírt az 

asztalról. 

– Fussunk végig azokon az adatokon, amelyeket az 

ideérkezésemkor kaptam – mondta. – Harmincnégy éves, a középső 

neve Lawrence. Jobbkezes, legalábbis eszerint. – Scarpetta eljutott 

egészen Oscar születésnapjáig és lakcíméig, de ekkor a férfi 

félbeszakította. 

– Nem is kérdezi meg, hogy miért magát akartam? Hogy miért 

magát követeltem? Hogy miért akartam mindenáron, hogy Jaime 

Berger értesüljön arról, nem működöm együtt, csak ha maga vizsgál 

meg? Az a nő elmehet a fenébe! – Szemét elfutotta a könny, és 



megremegett a hangja. – Terri még mindig élne, ha nem az a nő lenne 

ott! 

És újból jobbra fordult, a fal felé. 

– Nem hall engem rendesen, Oscar? – kérdezte Scarpetta. 

–A jobb fülemmel baj van – felelte a férfi, és a hangja néha 

megremegett, még oktávot is váltott. 

– De a bal fülével hall rendesen? 

– Krónikus fülgyulladásom volt kisfiú koromban. Nem hallok a 

jobb fülemre. 

– Ismeri Jaime Bergert? 

– Hidegszívű nő, nem törődik senkivel. Maga nem olyan, mint ő. 

Maga törődik az áldozatokkal. És én áldozat vagyok. Szükségem van 

arra, hogy törődjön velem. Csak magára számíthatok. 

– Milyen szempontból áldozat? – Scarpetta közben felcímkézte a 

borítékokat. 

– Az életem romokban hever. Az, aki a legtöbbet jelentette nekem, 

meghalt. Soha többé nem láthatom. Elment. Semmim sem maradt. Az 

sem érdekel, ha meghalok. Tudom, hogy kicsoda maga, és hogy mit 

csinál. Akkor is tudnám, ha nem lenne híres. Híres vagy sem, 

mindenféleképpen ismerném. Gyorsan kellett döntenem, nagyon 

gyorsan. Miután megtaláltam... miután megtaláltam Territ... – a hangja 

elcsuklott, csak nyelte visszafelé a könnyeit. – Én mondtam a 

rendőrségnek, hogy ide hozzanak. Mert itt biztonságban vagyok. 

– Mi elől kell biztonságban lennie? 

– Azt mondtam, hogy én magam jelentek veszélyt saját magamra. 

És megkérdezték, hogy mi a helyzet másokkal. Én meg azt feleltem 

erre, hogy csak magamra jelentek veszélyt. És magánzárkát kértem az 

osztályon, mert nem lehetek a normális emberekkel együtt. Ott 

Miniatűr Gyilkosnak hívnak. Kinevetnek. A rendőrség nem 

tartóztathatott le alapos gyanú híján, de úgy vélik, nem vagyok teljesen 

komplett, és nem akarják, hogy eltűnjek. Van pénzem és útlevelem is, 

mert jó családból származom, Connecticutból, bár a szüleim nem 



valami kedves emberek. Nem érdekel az sem, ha meghalok. A 

rendőrség és Jaime Berger szemében úgyis bűnös vagyok. 

– Mindent megteszünk, hogy a segítségére legyünk. Itt van. 

Találkozott dr. Wesley-vel. És most én is itt vagyok – emlékeztette 

Scarpetta. 

– Ők csak felhasználják magát. Igazából nem törődnek velem. 

– Megígérem, hogy senkinek sem engedem, hogy felhasználjon. 

– De már megtették. Hogy bebiztosítsák magukat. Teljes 

mértékben meg vannak győződve arról, hogy én tettem, nem is 

keresnek más elkövetőt. Az igazi gyilkos ott lófrál valahol kinn. Tudja, 

hogy ki vagyok. Akárkik is tették, megteszik még egyszer. Volt 

indítékuk, indokuk, és figyelmeztettek is, de nem gondoltam, hogy 

Terriről van szó. Soha eszembe sem jutott, hogy valakinek 

szándékában állna Territ bántani. 

– Figyelmeztették? 

– Kommunikálnak velem. Érintkezünk. 

– Beszélt erről a rendőrségnek? 

– Ha nem tudja az ember, kikkel áll szemben, nagyon óvatosnak 

kell lennie, kinek mondja el. Egy hónappal ezelőtt megpróbáltam 

közölni Jaime Bergerrel, milyen veszélyes nekem előjönni mindazzal, 

amit tudok. De soha nem képzeltem volna, hogy ezzel veszélynek 

teszem ki Territ. Soha nem került szóba köztünk Terri. Úgyhogy nem 

tudtam erről, az őt fenyegető veszélyről. 

Letörölte a könnyeit a keze fejével, és a bilincs megint megcsörrent. 

– Hogyan figyelmeztette Jaime Bergert? Vagy hogyan próbálta 

meg figyelmeztetni? 

– Felhívtam az irodáját. Ő is megmondhatja. Abból majd maga is 

láthatja, milyen hidegszívű lény. Kérdezze meg, mennyire törődik 

bármivel is. Mert nem érdekli! – Könnyek szántottak végig a férfi 

arcán. – És most Terri elment. Éreztem, hogy valami szörnyűség fog 

történni, de nem sejtettem, hogy vele. Kérdezheti, hogy honnan 

tudtam. Nos, nem tudom. Lehet, hogy gyűlölik a kistermetű 



embereket, le akarnak bennünket törölni a föld színéről. Mint ahogy a 

nácik csinálták a zsidókkal, a homoszexuálisokkal és a cigányokkal, a 

mozgássérültekkel és az értelmi fogyatékosokkal. Mindenki, aki 

fenyegetést jelentett Hitler magasabb rendű fajára nézve, a 

gázkamrákban végezte. Valahogy ellopták a személyazonosságomat 

és a gondolataimat, és mindent tudnak rólam. Én bejelentettem, de 

Berger nem törődött velem. Követeltem, hogy szolgáltassanak 

igazságot, segítsenek kiszabadulni az agymosás alól, de még csak nem 

is tudtam Bergerrel beszélni. 

– Meséljen még nekem erről az agymosással kapcsolatos 

igazságszolgáltatásról! 

– Ha valakinek ellopják az agyát, az igazságszolgáltatás visszaadja. 

Berger hibája. Ő megakadályozhatta volna. Nem kaptam vissza az 

agyam fölötti ellenőrzést. És Territ sem. Csak maga maradt nekem. 

Kérem, segítsen! 

Scarpetta becsúsztatta kesztyűs kezét a köpenye zsebébe, és közben 

úgy érezte, hogy egyre mélyebben belemerül a bajba. Nem akart Oscar 

Bane orvosa lenni. Már most tudta, semmi kedve ahhoz, hogy 

továbbra is kapcsolatban legyen vele. Ki kellene nyitnia azt a 

bézsszínű acélajtót, és vissza se nézni. 

– Ők ölték meg. Tudom, hogy ők voltak – mondta Oscar. 

– Mit gondol, kik azok az ők? 

– Nem tudom, hogy kik ők. Követnek engem, egy meghatározott 

csoportnak van valami oka rá. Én vagyok a célpont. Már hónapok óta 

megy a dolog, legalább. Hogyan halhatott meg Terri? Talán veszélyes 

vagyok önmagamra nézve. Lehet, hogy meg akarok halni. 

Elkezdett sírni. 

– Sokkal jobban szerettem őt, mint bárki mást az... életem során. 

Mindig csak arra gondolok, hogy talán felébredek. Ez az egész nem 

valós. Nem lehet igaz. Én nem is vagyok itt. Gyűlölöm Jaime Bergert. 

Remélem, megölnek valakit, aki az ő szívének kedves. Akkor majd 

megtapasztalja, hogy milyen érzés. Hadd élje át ő is ezt a poklot. 



Remélem, megtörténik. Remélem, valaki megöli azt, akit a legjobban 

szeret az életben. 

– Úgy érzi, hogy meg tudna ölni olyasvalakit, akit Berger szeret? – 

kérdezte Scarpetta, és egy csomó papír zsebkendőt nyomott a férfi 

megbilincselt kezébe, akinek ömlött a könnye és folyt az orra. 

– Nem tudom, hogy kik ők – mondta. – Ha odakinn vagyok, újra a 

nyomomban fognak járni. Most is tudják, hol vagyok. A félelmen 

keresztül próbálnak meg irányítani. Zaklatással. 

– És hogyan csinálják? Van oka arra, hogy azt higgye, valaki 

követi? 

– Fejlett elektronikai eszközökkel csinálják. Számtalan szabadon 

használható eszközt lehet kapni az interneten. Mikrohullám 

segítségével a koponyába közvetlenül eljuttatják a hangot. Hangtalan 

zajokat. Van a falakon is áthatoló radarjuk. Minden okom megvan azt 

hinni, kiválasztottak arra, hogy ellenőrzést gyakoroljanak az agyam 

felett, és ha maga nem hisz abban, hogy ilyesmi lehetséges, csak 

gondoljon azokra a kormány által végzett kísérletekre a második 

világháború után, amikor azt vizsgálták, hogy a radioaktív sugarak 

milyen hatással vannak az emberi testre. Azokat az embereket titokban 

sugárzásnak vetették alá, plutóniumot injekcióztak beléjük, hogy 

nukleáris fegyverek fejlesztéséhez végezzenek kutatásokat rajtuk. 

Nem én találom ki. 

– Tudok ezekről a kísérletekről – mondta Scarpetta. – Nem lehet 

eltitkolni azt, ami történt. 

– Nem tudom, hogy mit akarnak tőlem – mondta Oscar. – Berger 

hibája. Az ő hibája az egész. 

– Ezt magyarázza meg nekem! 

– Az ügyészi hivatal szokta vizsgálni azokat az eseteket, amikor 

valakinek ellopják a személyiségét, ha valakit követnek, zaklatnak. Én 

felhívtam őket, Jaime Bergerrel akartam beszélni, de nem engedték. 

Már mondtam magának. Egy hülye rendőrhöz kapcsoltak. Persze azt 

hitte, hogy őrült vagyok, és senki nem tett semmit. Nem indítottak 



vizsgálatot, senki nem törődött az egésszel. Én csak magában bízom. 

Tudom, hogy maga törődik az emberekkel. A saját szememmel láttam. 

Kérem, segítsen nekem! Kérem! Teljesen védtelen vagyok. Nincs 

semmi védelmem itt. Senki sem véd meg. 

Scarpetta megvizsgálta a férfi nyakának bal oldalán lévő felszínes 

horzsolást, és megjegyezte magának, hogy a var állapota alapján 

viszonylag friss a seb. 

– Miért kellene bíznia bennem? – kérdezte Oscart. 

– El sem hiszem, hogy feltette ezt a kérdést – felelte a férfi. – Miben 

mesterkedik? 

– Én nem mesterkedem. Magát sem áll szándékomban manipulálni. 

Oscar tanulmányozta Scarpetta arcát, miközben az a férfi többi 

horzsolását vizsgálgatta. 

– Oké – mondta végül Oscar. – Megértem, hogy nagyon óvatosnak 

kell lennie, hogy mit mond. Nem érdekes. Már azelőtt is tiszteltem 

magát. Maga sem tudja, hogy kicsodák ők. Óvatosnak kell lennie. 

– Mielőtt? 

– Maga volt elég bátor, hogy nyilatkozzon a Bhutto elleni 

merényletről. Terri és én néztük a CNN-en. Hosszú napja és éjszakája 

volt, és maga olyan részvétteljesen és tiszteletteljesen beszélt azzal a 

szörnyű tragédiával kapcsolatosan. És bátor is, meg tárgyilagos, de 

azért tudni lehetett, hogy a szíve mélyén mit érez. Tudtuk, hogy maga 

is pontosan olyan feldúlt, mint mi. És nemcsak a show miatt volt. 

Nagyon igyekezett elrejteni. Tudtam, hogy bízhatok magában. 

Megértettem. És Terri is, természetesen. De csalódást is keltett. 

Mondtam Terrinek, hogy a maga szemszögéből is végig kellene 

gondolni a dolgot. Mert én tudtam, hogy bízhatom magában. 

– Nem értem, attól, hogy a tévében látott, miért gondolta, hogy 

bennem megbízhat. 

Scarpetta elővett egy fényképezőgépet a helyszínelő táskából. 

Amikor a férfi nem válaszolt, megkérdezte: 

– Mondja el, hogy miért volt csalódott Terri. 



– Nagyon jól tudja, hogy miért, és teljességgel érthető a dolog. 

Maga tiszteli az embereket. Törődik velük. Segít nekik. Én, ha lehet, 

elkerülöm az orvosokat, hacsak nincs más lehetőségem. Nem bírom a 

fájdalmat. Mondom nekik, hogy kábítsanak el, adjanak egy Demerol 

injekciót, vagy csináljanak valamit, ha fájni fog. Be is vallom. Félek 

az orvosoktól. Félek a fájdalomtól. Nem tudom például nézni a tűt, 

amikor beadják az injekciót. Nem bírom nézni, mert elájulok. Maga 

nem okoz fájdalmat, ugye? És nem szúr meg? 

– Nem. Semmi olyat nem teszek, ami fájdalmat okozna – mondta 

Scarpetta, és közben vizsgálgatta az Oscar bal füle alatti horzsolást. 

Eléggé felszínes volt, a szélein nyoma sem volt hámosodásnak. Ez 

is friss. Úgy tűnt Oscart megnyugtatta, amit Scarpetta mondott, és az 

érintése is lecsillapította. 

– Akárki követ is engem, kémkedik utánam – folytatta a férfi. –

Lehet, hogy a kormány, de melyik kormány? Lehet, hogy valami 

szekta vagy egy gyűlölködő csoport. Tudom, hogy maga nem fél 

senkitől, semmiféle kormánytól vagy szektától és csoporttól, különben 

nem nyilatkozna a tévében olyasmikről, amikről szokott. Terri is 

ilyeneket mondott. Isteníti magát. Ha tudná, hogy most egy szobában 

vagyok magával, és éppen róla beszélünk! De talán tudja. Hisz a 

túlvilágban? Hisz abban, hogy a szeretett személy lelke nem hagy el 

bennünket? 

Felnézett, és véreres szeme mintha Territ kereste volna. 

– Nem tudom, hogy mihez fogok most kezdeni – mondta. 

– Szeretnék biztos lenni afelől, hogy tisztában van-e valamivel –

mondta Scarpetta. 

Kihúzott egy műanyag széket, és leült, közel az asztalhoz. 

– Nem tudok semmit az ügyről – mondta. – Azt sem tudom, hogy 

állítólag mit tett, vagy mit nem tett. Nem tudom, ki az a Terri. 

Oscar arcára döbbenet ült ki. 

– Mit mond? 



– Azt mondom, hogy felkértek arra, hogy vizsgáljam meg a 

sérüléseit, én pedig beleegyeztem. Valószínűleg nem én vagyok az a 

személy, akivel magának beszélnie kell. Fontos nekem a maga jóléte, 

ezért azt kell, hogy mondjam, minél többet beszél nekem Terriről, 

arról, hogy mi történt, annál nagyobb kockázatnak teszi ki magát. 

– Maga az egyetlen, akivel beszélnem kell. 

Megtörölte az orrát és a szemét, majd úgy bámult Scarpettára, 

mintha valami nagyon fontos dolog járna az eszében. 

– Igaza van. Talán tud valamit. 

– Szüksége lenne egy ügyvédre. Ott minden egyes szó, amit 

kimond, fenntartás nélkül bizalmasnak számít. 

– Maga orvos. Akármit beszélünk, az is bizalmas. Nem engedheti, 

hogy a rendőrség beleavatkozzon az orvosi kezelésembe, nincsen 

joguk ahhoz, hogy az információkhoz férjenek, hacsak én engedélyt 

nem adok rá, vagy bírósági végzést nem szereznek. Magának 

kötelessége megóvni a méltóságomat. így szól a törvény. 

– És a törvény azt is kimondja, hogy ha magát megvádolják egy 

bűntettel, akkor én köteles vagyok a feljegyzéseimet megmutatni a 

védőnek vagy az államügyésznek. Ezt tudnia kell, mielőtt folytatja a 

velem való beszélgetést Terriről, meg arról, ami tegnap este történt. 

Bármit mondok, felhasználhatják a bíróságon – hangsúlyozta 

Scarpetta. 

– Jaime Bergernek volt lehetősége arra, hogy beszéljen velem. 

Megérdemli, hogy kirúgják. Megérdemli, hogy úgy szenvedjen, ahogy 

én is, hogy elveszítse azt, amit én is. Az ő hibája. 

– Ártani akar Jaime Bergernek? – kérdezte Scarpetta. 

– Én soha nem ártok senkinek. Ő ártott saját magának. Az ő hibája. 

A világmindenség visszafizet mindent. Ha elveszít valakit, akit szeret, 

az az ő hibája lesz. 

– Megint szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ha vádat 

emelnek maga ellen, akkor engem beidézhetnek, és akkor nem lesz 



más választásom, mint hogy elmondjak mindent, amit itt tapasztaltam. 

Igen, Jaime Berger egyértelműen beidéztethet. Megértette? 

Oscar különböző színű szemeivel Scarpettára nézett, a teste teljesen 

merev volt a dühtől. Scarpetta a nehéz acélajtóra gondolt, és eszébe 

jutott, lehet, hogy ki kellene nyitnia. 

– Nem fognak találni semmiféle jogos indokot arra, hogy ezt a 

dolgot a nyakamba varrják – mondta a férfi. – De ez nem akadályozta 

meg őket abban, hogy elvegyék a ruháimat, a kocsimat. Beleegyeztem 

abba, hogy átkutassák a lakásomat, mert nincsen semmi 

rejtegetnivalóm, maga is a saját szemével láthatja, hogy milyen életre 

kényszerítettek. Szeretném, ha látná. Ragaszkodom hozzá. Azt 

mondtam, hogy magának is látnia kell, különben nem mehet be senki. 

Nincs bizonyíték arra, hogy valaha is bántottam Territ, hacsak nem 

hamisítottak egyet. És lehet, hogy megteszik. De maga majd megvéd 

engem, mert maga a szemtanúm. Maga majd figyel rám, függetlenül 

attól, hol vagyok éppen, és ha bármi történne velem, tudni fogja, hogy- 

ez is a tervük része. És nem mondhat senkinek semmi olyat, amit nem 

szeretném, ha tudnának. Jelen pillanatban törvényesen nem mondhat 

el semmit arról, ami kettőnk között történik. Még a férjének sem. 

Megengedtem neki, hogy elvégezze a pszichológiai értékelésemet, és 

az alapján ő majd elmondja magának, hogy nem vagyok őrült. Bízom 

a szakértelmében. És ami még fontosabb, tudtam, hogy eljuttathatja 

magának. 

– Neki is elmondta azt, amit most nekem? 

– Hagytam, hogy elvégezze az értékelést, ennyi. Mondtam neki, 

hogy megvizsgálhatja az elmémet, maga pedig megvizsgálhat minden 

mást rajtam. Különben nem működöm együtt. Maga nem mondhatja 

el, amit én mondok. Még neki sem. Ha ez nem így lesz, és engem 

hamisan megvádolnak, magát pedig beidézik? Akkorra már hinni fog 

nekem, és küzdeni fog értem. Hinnie kell nekem. Hiszen már korábban 

is hallott felőlem. 

– Miből gondolja, hogy már hallottam magáról? 



– Értem. – Oscar arca indulatos volt. – Azt a parancsot kapta, hogy 

ne beszéljen. Rendben. Nem tetszik ez a játék. De oké. Csak annyit 

kérek, hogy hallgasson meg, ne hagyjon cserben, és ne szegje meg az 

esküjét! 

Scarpettának itt abba kellett volna hagynia az egészet. De Berger 

járt az eszében. Oscar nem fenyegette meg Bergert. Még nem. Hacsak 

meg nem teszi, egyetlen szavát sem árulhatja el senkinek. Emiatt 

aggódott, Berger és a hozzá közel állók miatt. Scarpetta titkon azt 

kívánta, bárcsak Oscar előállna a fenyegetéssel, félreérthetetlen 

szavakkal kijelentené, hogy veszélyt jelent Berger vagy valaki más 

számára. Akkor már nem lenne bizalmas, ami kettejük között 

elhangzott, és a férfit minimum letartóztatnák azért, mert 

megfenyegetett valakit. 

– Jegyzetelni fogok, és a jegyzeteimet az aktában tartom majd –

közölte Scarpetta. 

– Rendben, csinálja. Szeretném, ha lennének a kezében 

feljegyzések az igazságról. Arra az esetre, ha bármi történne. 

Scarpetta előhúzott a köpenye zsebéből egy noteszt és egy tollat. 

– Arra az esetre, ha meghalnék – mondta még Oscar. – 

Valószínűleg másképp nem szabadulok. Valószínűleg elkapnak. 

Alighanem ez lesz az utolsó szilveszterem. És talán nem is bánom. 

– Miért mondja ezt? 

– Akármit csinálok, akárhová megyek, ők tudják. 

– Jelenleg is? 

– Talán igen. De tudja, mit? – Az ajtóra nézett. – Túl sok itt az acél 

ahhoz, hogy átjussanak. Nem vagyok benne biztos, hogy ezen át 

tudnak jönni, de azért óvatos leszek, hogy mit mondok, és mit 

gondolok. Maga is nagyon figyeljen. Addig olvasson a gondolataim-

bán, amíg tud. Végül teljesen az uralmuk alá hajtják azt a keveset is, 

ami a szabad akaratomból még megmaradt, a gondolataimat. Talán 

amit csinálnak, az csak gyakorlás. Valakin gyakorolniuk kell. Tudjuk, 

hogy a CIA ötven éve végez titkos, viselkedésmódosító 



neuroelektromágneses kísérleteket, és mit gondol, kiken gyakorolnak? 

És mit gondol, mi történik akkor, ha az ember a rendőrséghez fordul? 

Rejtélyes módon nincsenek ilyen jelentések. Ugyanez történt, amikor 

Jaime Bergernek el akartam mondani. Nem foglalkoztak velem. És 

most Terri halott. Nem vagyok paranoiás. Nem szenvedek semmiféle 

skizoid vagy pszichotikus betegségben. Nincs személyiségzavarom. 

Nem képzelődöm. Nem hiszem azt, hogy az Air Loom Gang a 

nyomomban van ördögi masinájával, bár néha az emberben felmerül 

a kétely, amikor a politikusokat nézi, meg azt, hogy miért is kellett 

nekünk háborút indítani a Közel-Keleten. Persze most csak viccelek, 

bár többé már nem nagyon lepődöm meg semmin. 

– Úgy tűnik, jól ismeri a pszichológiát és a pszichiátria történetét. 

– PhD-fokozatom van. Pszichiátriatörténetet tanítok a Gotham 

Főiskolán. 

Scarpetta még soha nem hallott róla, és megkérdezte Oscartól, hogy 

az hol van. 

– Sehol – felelte az. 

  



5. 
 

 

 

 

 

Shrew volt a felhasználói neve, mert a férje néha szokta Házsár-

toskámnak szólítani. És nem szánta mindig bántónak. Néha csak 

kedveskedésből hívta így. 

– Ne légy már ilyen házsártos – szokta mondani, mikor ő 

panaszkodott a szivarozása miatt, vagy azért, mert a férfi nem pakolt 

el maga után. – Igyunk egyet, édes kis hárpiám – mondta, és ez azt 

jelentette, hogy délután öt felé járt az idő, és a férje szívesen legurított 

volna valamit, miközben a híreket nézi. 

Ő pedig ilyenkor behozta az italokat, meg egy tál kesudiót, a férje 

pedig megveregette maga mellett a homokszínű kordbársony kanapén 

lévő párnát. Félóra híradónézés után, ami – szükségtelen is mondani – 

soha nem tetszett neki, a férje többé már nem szólította 

házsártoskámnak, és nem is beszélt hozzá. A vacsoránál pedig némán 

ettek, aztán a férje bement a hálószobába, és olvasott. Aztán egy nap 

elment otthonról, és soha nem tért vissza. 

A nőnek nem volt illúziója afelől, hogy a férfi mit mondana, ha itt 

lenne. Nem helyeselné, hogy ő most a Gotham Kiteregeti weboldal 

anonim rendszeradminisztrátora. Azt mondaná, hogy amit csinál, az 

undorító szemét, és ez az egész azért van, hogy könyörtelenül 

kihasználja az embereket, hogy bajt hozzon rájuk, és azt is közölné 

vele, hogy elment az esze, amiért elvállalt egy olyan munkát, amely 

során soha nem találkozik személyesen azokkal, akik benne vannak a 

dologban, még a nevüket sem tudja. Azt mondaná, borzalmasan 

gyanús, hogy Shrew azt sem tudja, ki a név nélküli rovatvezető. 



És leginkább amiatt lenne megdöbbenve, hogy telefonon keresztül 

bérelte fel egy „ügynök”, aki nem is volt amerikai. Azt állította 

magáról, hogy az Egyesült Királyságban él, de körülbelül annyira 

hangzott angolnak, mint Tony Soprano, és arra kényszerítette Srew-t, 

hogy egy csomó okiratot aláírjon anélkül, hogy a saját ügyvédje 

átnézhette volna előtte. Miután Shrew mindent megtett, amit kértek 

tőle, egy hónap próbaidőt kapott. Fizetség nélkül. Amikor ez letelt, 

senki nem hívta fel, hogy elmondja, milyen jó munkát végzett, vagy, 

hogy a Főnök (Shrew legalábbis így gondolt a név nélküli 

rovatvezetőre) egyáltalán akarja-e munkatársnak. Ezekre a szavakra 

hiába várt. 

Úgyhogy folytatta, és minden második héten pénzt utaltak a 

számlájára. Nem vontak le adót, és nem kapott plusz juttatásokat sem, 

nem térítettek meg neki semmiféle költséget, ami esetleg felmerült, 

mint amikor például szüksége volt egy új számítógépre néhány 

hónappal ezelőtt, meg egy jelerősítőre a drót nélküli hálózathoz. Nem 

kapott táppénzt vagy szabadságot, és nem fizették ki a túlóráit sem, de 

ahogy azt az ügynök elmagyarázta, benne van a munkaköri leírásában, 

hogy „a nap huszonnégy órájában rendelkezésre kell állnia a hét 

minden napján”. 

Régebben Shrew-nak volt igazi munkája valódi cégeknél, a 

legutolsó alkalommal adatbázis-marketingmanager volt egy tanácsadó 

cégnél. Nem volt teljesen tudatlan, nagyon is tisztában volt azzal, hogy 

a jelenlegi munkáltatója követelései túlzók, és hogy lenne jogalapja 

beperelni a céget, ha tudná, kinek dolgozik. De nem akart 

panaszkodni. Egészen jól megfizették, és megtiszteltetés volt egy 

olyan anonim celebnek dolgozni, akinek a rovatáról egész New York, 

ha nem az egész ország beszélt. 

Az ünnepek alatt Shrew-nak nagyon sok munkája akadt. Nem 

személyes okokból, mert nem is lehettek személyes okai semmire sem. 

De a website forgalma hihetetlen mértékben megnőtt, és a weboldal 



főcíme mindig óriási kihívást jelentett. Shrew okos asszony volt, de 

bevallottan nem volt különösen ügyes a grafikai tervezés terén. 

Az évnek ebben a szakában a megjelentetett oldalak száma is 

számottevően nőtt. A heti három hasáb után a Főnök kissé 

begyorsított, hogy a rajongók és szponzorok kedvére tegyen, és hogy 

megjutalmazza őket azért, hogy egy évig hűséges és lelkes, jó kis 

hasznot hajtó közönség voltak. Karácsony estéjével kezdődően 

Shrew-nak naponta ki kellett tennie egy cikket. Néha szerencsés volt, 

és egyszerre többet is kapott, amin egy kicsit igazítani kellett, és 

amelyek aztán vártak a sorukra, hogy automatikusan felkerüljenek az 

oldalra, ő pedig egy kicsit fellélegezhetett, csinálhatott valami 

apróságot, például elmehetett a fodrászhoz vagy sétálni, és nem kellett 

a Főnökre várnia, hogy teljesíthesse a munkát. A Főnököt soha nem 

érdekelte, hogy neki kényelmetlenséget okoz, és az az igazság, hogy 

ettől sokkal keserűbb volt a szájíze. 

Shrew azt gyanította, hogy a Főnök szándékosan intézte úgy – bár 

nyilvánvalóan egy számítógépes program segítségével –, hogy a 

cikkek egyenként érkezzenek, bár már napokkal korábban készen 

álltak, várva a sorukra. És ez két fontos dolgot jelentett. 

Először is azt, hogy a Főnöknek – Shrew-val ellentétben – volt 

magánélete, és azért tartalékolta a cikkeket, hogy mást is csinálhasson, 

például hogy elutazzon, a barátaival vagy a családjával legyen, vagy 

csak hogy pihenjen. Másodszor, a Főnök úgy gondolta, hogy már 

eleget invesztált a Shrew-val való kapcsolatba ahhoz, hogy – gyakran 

emlékeztesse arra, mennyire kicsi és jelentéktelen, és hogy egy másik 

személy rendelkezik felette, aki történetesen nem más, mint ő, az 

anonim celeb. Shrew nem létezett, nem volt joga egy-két naphoz, és 

ha kész volt a munka, akkor már felejthette is el, nem kellett rajta 

gondolkodnia. Neki a Főnökre kellett várnia, és annak kényét-kedvét 

kiszolgálni. Az pedig az egér gombjának megnyomásával vagy 

beteljesítette Shrew imáit, vagy nem. 



De igazából Shrew szerencsés volt, mert rettegett volna az 

ünnepektől, ha lehetősége lett volna, hogy szabadon eltöltheti őket, 

mivel számára nem jelentettek sokat. Olyanok voltak, mint egy üres 

hajó, amely elviszi az egyik évtől a másikig, arra emlékeztetve őt, 

amije nem volt, és amije a jövőben sem lesz, arra, hogy a természet 

nem kegyes, és rosszindulatú tréfát űz az elmével. Shrew nem volt 

képes visszaemlékezni arra, vajon az öregedés fokozatosan 

következett-e be. Pedig a logika azt súgta neki, hogy igen – néhány 

ősz hajszál itt, egy ránc vagy egy merev ízület ott. 

Egy napon belenézett a tükörbe, és nem találta azt a harmincéves 

valakit, aki belülről volt, és nem ismerte fel azt a lepusztult személyt, 

aki a tükörből visszatekintett rá. Amikor ezekben a napokban feltette 

a szemüvegét, azt látta, hogy laza, ráncos a bőre, és hogy 

pigmentfoltok lepték el a testét, mint megannyi engedély nélküli 

lakásfoglaló, és hogy a szőrszálak – mint a gyom az elhanyagolt 

kertekben – olyan területekre tévedtek, ahová nem kellett volna. 

Fogalma sem volt arról, minek van ennyi véna, hacsak azért nem, hogy 

sietve azokhoz a sejtekhez szállítsa a vért, amelyek már haldoklanak a 

hiányuktól. 

Nagyon is megfelelt neki, hogy a karácsony és újév közötti 

örömtelen úton egyetlen perce sem maradt önmagára, hogy várakoznia 

kellett a következő cikkekre, és nem számított, hányat kap, s hány van 

készen. A dolog akkor érte el a tetőpontját, amikor újév napján a 

Főnök két alkalommal is jelentkezett, két hasábot is küldött. 

Természetesen ezek a cikkek voltak a legszenzációsabbak. 

A másodikat Shrew nem sokkal ezelőtt kapta, nagyon meglepődött, 

és tanácstalanná vált miatta. A Főnök soha nem tette be ugyanazt a 

közismert személyiséget kétszer egymás után a főcímbe, főleg nem a 

Napi Dupla rovatba. És most – Csakúgy, mint az elsőt – a második 

cikket is egyedül dr. Kay Scarpettának szentelte. Kétség sem férhet 

hozzá, hogy nagy durranás lesz, mert minden megvolt benne, ami 

ehhez kell: szex, erőszak és a katolikus egyház. 



Shrew már látta, hogy a cikkre rengeteg visszajelzés érkezik majd 

a rajongóktól, és talán egy újabb, hőn óhajtott Vitriolos Toll-díjat is 

eredményez. Persze aztán továbbra is csak találgatni lehet majd a 

szerző kilétét, mint a múltkor is, amikor senki nem jelentkezett a díjért. 

De Shrew nem tudott megszabadulni az ideges gondolatoktól. Mi lehet 

a köztiszteletben álló törvényszéki orvosszakértő asszonyban, ami 

ennyire felidegesítette a Főnököt? 

Figyelmesen újraolvasta a cikket, nehogy benne maradjon valami 

félregépelés vagy sajtóhiba, amelyet előzőleg nem vett észre. Kissé 

igazított a formátumon, és közben azon morfondírozott, hogy a Főnök 

honnan az ördögből szedhette ezeket a személyes dolgokat, amiket 

Shrew vörössel jelölt meg MSNP-ként. A Még-Soha-Nem-Publikált 

értesülés volt a leginkább óhajtott információ. Ritka kivétellel az 

összes pletyka a rajongók által beküldött anekdotákból, elcsípett 

lesifotókból, mendemondákból és kitalációkból származott, amiket 

Shrew megszűrt, majd továbbított egy elektronikus keresőfájlba, 

amelyhez a Főnök hozzáfért. De Shrew nem találkozott a dr. 

Scarpettáról szóló információk egyikével sem, nem mentek át a kezén. 

Akkor a Főnök honnan szedte őket? 

Ha mindez igaz, akkor dr. Kay Scarpetta szegény, iskolázatlan 

családban nőtt fel; volt egy lánytestvére, aki már a serdülőkora előtt 

lefeküdt a fiúkkal; ostoba tehén anyja, és egy frissen bevándorolt 

fizikai munkás apja, akinek a kis Kay gyakran segített a kis családi 

boltban. Hosszú évekig Scarpetta játszotta az orvos szerepét a 

családban, míg aztán az apja rákban meg nem halt a saját 

hálószobájában, ami megmagyarázza, hogy dr. Scarpetta miért 

vonzódik a halálhoz. 

A gyóntatópapja sajnálatot érzett iránta, és kijárt neki egy 

ösztöndíjat a Miami Egyházközségi Iskolában, ahol ő volt az ügyeletes 

puncsgép, az állandó nyavalygó, a besúgó. Érthető okokból gyűlölték 

a társai. 



A Főnök innentől kezdve mesélő stílusra váltott a cikkben. Mindig 

így tett, amikor a legkeményebb részek következtek. 

 

...Ezen a különleges délutánon a kis floridai bevándorló-lányka, 

Kay egyedül volt a kémiai laborban, és egy házi feladaton dolgozott, 

amiért extra pontokat kaphatott. Ám ekkor hirtelen megjelent Polly 

nővér. Átsuhogott az üres termen fekete skapuláréjában, 

apácafátyolában, és a kis Kayre szegezte szigorú, jámbor tekintetét. 

– Mire tanít a mi Atyánk a megbocsátással kapcsolatban, Kay? – 

kérdezte Polly nővér, kezét szűzies csípőjére téve. 

– Hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, ahogy ő is 

megbocsát nekünk. 

– És engedelmeskedtél a szavainak? Mit felelsz? 

– Nem engedelmeskedtem. 

– Mert árulkodtál. 

– Éppen a matematika házi feladatomat csináltam, és a ceruzám ott 

volt a padomon, Polly nővér, és Sarah kettétörte. Vennem kellett egy 

újat, pedig Sarah tudja, hogy a családom milyen szegény... 

– Most megint árulkodtál. – Polly nővér benyúlt a zsebébe, és így 

szólt: 

– A Jóisten hisz a jóvátételben. – Egy negyeddollárost nyomott a 

kis Kay tenyerébe, aztán arcul ütötte. 

Ezután felszólította, hogy imádkozzon az ellenségeiért, és hogy 

bocsásson meg nekik. Erőteljesen megdorgálta a kis Kayt amiatt, hogy 

bűnt követett el azzal, hogy fecsegett, és azt mondta, mindig 

emlékeznie kell arra, hogy a Jóisten nem nézi jó szemmel az 

árulkodókat. 

Nem sokkal később Polly nővér bezárta a szemközti fürdőszoba 

ajtaját, levette fekete bőrövét, majd azt parancsolta a kis Kaynek, hogy 

ő is vegye le egyszínű tunikáját, kerek gallérú kis blúzát, és mindent, 

ami az alatt van, hajoljon előre, és fogja meg a térdeit... 



Elégedetten, hogy a cikk készen áll, hogy kitegye a netre, Shrew 

begépelte a rendszeradminisztrátori jelszavát, hogy hozzáférjen a 

weboldal programozásához. Felrakta a cikket, bár nem minden kétség 

nélkül. 

Vajon tett valamit az utóbbi időben dr. Scarpetta, ami ilyen 

gyűlöletet keltett a Főnökben, akárki is legyen? 

Shrew kibámult a számítógép mögötti ablakon, és megint eszébe 

jutott, hogy egész álló nap egy rendőrautó parkolt a szemközti barna 

homokkő épület előtt. Lehet, hogy egy rendőr költözött oda, bár Shrew 

nemigen tudta elképzelni, hogyan lenne képes egy átlagos zsaru 

megfizetni a Murray Hill bérleti díját. Az is megfordult a fejében, 

lehet, hogy a rendőr valakit megfigyelés alatt tart. Lehet, hogy egy 

betörő vagy egy őrült szabadon garázdálkodik. A gondolatai újra 

visszatértek oda, hogy a Főnök nyilvánvalóan tönkre akarja tenni a 

Shrew által mindig is nagyra tartott orvosszakértő újévét. 

Legutoljára néhány nappal karácsony után látta Scarpettát a 

tévében, a Benazir Bhutto elleni merénylet után. Dr. Scarpetta 

diplomatikusan és finoman magyarázta, hogy egy srapnel vagy egy 

golyó vagy egy tompa ütés milyen károkat képes okozni, attól 

függően, hogy az agynak vagy- a gerincvelőnek melyik része sérül. 

Vajon ennek köze lehet a Főnök korábbi, aztán meg ehhez a bónusz 

cikkéhez? Lehet, hogy dr. Scarpetta megsértette egy szélsőséges 

előítéletekkel rendelkező valaki érzéseit? Ha így van, akkor ő, Shrew 

kinek dolgozhat vajon? Valakinek, aki gyűlöli a pakisztániakat vagy 

az iszlámot, a demokráciát vagy az emberi jogokat, vagy esetleg a 

hatalommal rendelkező nőket? Talán az időzítés csak a véletlen műve, 

és nincs összefüggés a kettő között? 

De Shrew valamiért nem így gondolta, és az ösztönös megérzés 

olyan feltevést indított el benne, amin korábban soha nem tűnődött el. 

Honnan tudhatná, hogy nem egy terrorista szervezetnek dolgozik, 

amely ezt a gyalázatos, profitéhes, internetes pletykarovatot használja 

fel arra, hogy tudat alatt az extrém szimpatizánsokkal kommunikáljon, 



így terjessze a propagandát, és ami a legfontosabb, terrorista 

összeesküvést pénzeljen? 

Shrew nem tudta, mit gondoljon. De ha igaza volt, akkor csak idő 

kérdése, hogy valaki felkeresse, a belbiztonságiak, vagy egyik tagja 

magának a terroristacsoportnak, amely Shrew titkos és – őszintén – 

gyanús munkája mögött áll, és amelyről soha senkinek nem ejtett 

egyetlen szót sem. 

Tudomása szerint az egyetlen ember, aki tudta, hogy ő a Gotham 

Kiteregetinél dolgozik, az az olasz ügynök, aki felbérelte őt telefonon 

(olyan férfi, akivel sosem találkozott, és akit nem ismert), illetve az az 

ismeretlen celeb, aki a cikkeket írta, és aztán e-mailen elküldte neki, 

hogy kissé átszerkessze és formázza meg. Aztán kitette a netre, és a 

program elvégezte a többit, a cikkek életre keltek éjfél után egy 

perccel. Ha az egész mögött terroristák álltak, akkor dr. Scarpetta volt 

a célpontjuk. Megpróbálják őt ellehetetleníteni szakmailag és a 

magánéletében is, lehet, hogy az élete is veszélyben forog. 

Figyelmeztetnie kellene. 

De hogyan tudná megtenni anélkül, hogy bevallaná, ő az anonim 

weboldal ismeretlen rendszeradminisztrátora? 

Sehogy. 

Ezt latolgatta, miközben a számítógép előtt ült. Bámult kifelé az 

ablakon, nézte a rendőrautót, és azon morfondírozott, hogyan 

juttathatna el egy névtelen üzenetet Scarpettának. 

És abban a pillanatban, hogy ezek a paranoiás és kellemetlen 

gondolatok a fejébe tolultak, valaki kopogott az ajtón, jól megijesztve 

őt. Lehet, hogy az a furcsa fiatalember lesz, aki a szemben lévő 

lakásban lakik. Mint a legtöbb ember, akinek családja van, ő is 

elutazott az ünnepekre. Lehet, hogy visszajött, és kölcsön akar kérni, 

vagy kérdezni szeretne valamit. 

Kinézett a kukucskálón, és rémülten látta, hogy egy hatalmas, 

kemény arc néz vissza rá. Kopaszodó fejet látott, és divatjamúlt, 

drótkeretes szemüveget. 



Isten az egekben! 

A telefonja után tapogatózott, és hívta a 911-et. 

 

❖ 

 

A Bellevue kávézójában Benton Wesley és Jaime Berger egy 

rózsaszínű bokszban ültek a hátsó falnál, ahol magukban lehettek. 

Amúgy is sokan felfigyeltek a nőre, még olyanok is, akik nem is 

ismerték. 

Ellenállhatatlanul csinos volt. Középmagas termetű, vékony nő 

volt, mélykék szemmel és csillogóan sötét hajjal. Mindig ízlésesen 

öltözött. Ma éppen szénfekete kasmírblézert, felgombolt nyakú, fekete 

gyapjúpulóvert, hátul felsliccelt, fekete szoknyát és fekete cipőt viselt, 

aminek az oldalán apró ezüstcsatok díszelegtek. Nem volt egyáltalán 

provokatív, de nem félt nőnek látszani. Ismert dolog volt, hogy ha az 

ügyvédek, rendőrök vagy a bűnözők figyelme a testi adottságaira 

terelődött, ő csak közelebb hajolt, rámutatott a saját szemére, és így 

szólt: 

– Nézzen ide! Nézzen a szemembe, amikor magához beszélek! 

Berger Scarpettára emlékeztette Bentont. Ugyanolyan mély 

árnyalatú hangja volt, ami figyelmet parancsolt, pedig nem is kért. 

Ugyanolyan élénk vonásai voltak, a testfelépítése is Benton ízlése 

szerint való, egyszerű vonalakkal, melyek aztán gyengéd hajlatokba 

mentek át. Bentonnak megvolt a típusa, amit kedvelt. Be is vallotta. 

De ahogy azt nemrégen dr. Thomasnak is hangsúlyozta a telefonba, 

hűséges volt Scarpcttához, és mindig is az lesz. Még a képzelgései 

során is hűséges volt hozzá, azonnal elhessegette a gondolatokat, ha a 

fantáziája túlságosan elragadta volna olyan erotikus képzelgésbe, 

amelyben Scarpetta nem szerepelt. Soha nem csalná meg őt. Soha. 

Benton viselkedése nem volt mindig ilyen erkölcsös. Amit dr. 

Thomas mondott, mind igaz volt. Az első feleségét, Connie-t 



megcsalta, és ha őszinte akart lenni magával ezzel kapcsolatban, 

nagyon hamar úgy döntött, hogy most már elfogadható, hogy kilépjen. 

Meg hogy egészséges dolog élvezni azokat a magazinokat és filmeket, 

amiket a többi férfi is nézeget, főleg az alatt a négy hónap alatt, 

amelyet szerzetesi életmódot folytatva az FBI Akadémián töltött, 

amikor nem sok mindent tudott csinálni éjszakánként, csak megivott 

néhány sört a tanácsteremben, aztán visszament a hálószobájába, és 

hamar megszabadította magát a stressztől, s kissé kikapcsolódott a 

feszült hétköznapokból. 

A házassága jelentős részében fenntartotta ezt a titkolt, egészséges 

szexuális rutint, egészen addig, amíg ő és Scarpetta túl sok ügyön nem 

kezdtek el dolgozni együtt, míg aztán végül ki nem kötöttek a Travel-

Eze motelben. Benton elveszítette a feleségét, jelentős örökségének a 

felét, és három lányuknak onnantól kezdve nem sok közük volt hozzá. 

A korábbi FBI-os kollégái a mai napig nem tisztelték, vagy legalábbis 

őt okolták, és az erkölcseit kárhoztatták. De nem törődött vele. 

Hogy nem törődött a dologgal, és hogy semmit nem érez, pedig 

megbánónak kellene lennie, mindennél sokkal rosszabb volt az 

igazság, hogy újra megtenné, ha tehetné. És meg is tette újra, elég 

gyakran, gondolatban újra és újra visszajátszotta azt a jelenetet a 

motelszobában, amikor sok sebből vérzett, össze kellett volna ölteni a 

sérüléseit, és Scarpetta ellátta. De alig hogy elintézte a sebeket, ő már 

vetkőztette is Kayt. Minden képzeletet felülmúlt. 

Amikor visszagondolt erre az időre, mindig megdöbbentette, 

hogyan volt képes majdnem öt évig együtt dolgozni vele anélkül, hogy 

hamarabb megadta volna magát a nőnek. Minél többször lapozta fel 

élete könyvének ezen lapjait, a dr. Thomasszal való beszélgetések 

folyamán, annál jobban elképedt egy csomó dolgon, amelyek közül a 

legkisebb Scarpetta megközelíthetetlensége volt. Scarpetta nem tudta, 

hogy Benton hogyan érez, de azt sokkal jobban tudta, hogy ő maga 

mit érez. Vagy legalábbis ezt állította, amikor Benton bevallotta neki, 

hogy – ritka kivételtől eltekintve – minden alkalommal, amikor 



Scarpetta az aktatáskájával az ölében látta őt, ő csak az erekcióját 

takargatta. 

Akkor is, amikor először találkoztunk? 

Valószínűleg. 

És a hullaházban? 

Ott is. 

És amikor abban a szörnyű konferenciatermetekben, Quanticó-ban 

átnéztük az ügyeket, végigfésültük a jelentéseket, fotókat, és 

megejtettük azokat a könyörtelen, végeláthatatlan, komoly 

beszélgetéseket? 

Főleg akkor. És aztán később, amikor visszakísértelek a kocsidhoz, 

nem tudtam mást tenni, mint kibírni, hogy ne szálljak be, és... 

Ha tudtam volna! Ezt mondta neki Scarpetta egy éjjelen, amikor 

sok bort megittak. Akkor azonnal elcsábítottalak volna, ahelyett, hogy 

elpazarlunk öt átkozott évet szólóban énekelve. 

Szólóban énekelve? Úgy érted...? 

Csak mert halottak közelében dolgozom, még nem jelenti azt, hogy 

én is az vagyok. 

– Ez a legfőbb oka annak, hogy nem teszem – mondta Jaime Berger 

Bentonnak. – Politikai korrektségből. És politikai féltékenységből. 

Egyáltalán figyel maga rám? 

– Igen. Ha úgy tűnik, hogy elkalandozom, az csak attól van, hogy 

keveset aludtam. 

–Arra van a legkevésbé szükségem, hogy úgy véljék, elfogult 

vagyok. Főleg most, hogy a törpenövés és az idők folyamán rárakódó 

sztereotípiák és félreértések annyira az érdeklődés középpontjába 

kerültek. Nézzük például a ma reggeli Postot. A főcím körülbelül 

ekkora. – Úgy öt centire tartotta egymástól a két kezét. – A Miniatűr 

Gyilkos. Szörnyű! Pontosan ez az, amire nincsen szükségünk, 

szerintem ez még visszaüt, főleg, ha más hírforrások is felhasználják, 

és mindenhol ezt lehet majd hallani. – Berger elhallgatott, de a 



tekintetét nem vette le Bentonról. – Sajnálatos módon én sem tudom 

jobban kontrollálni a sajtót, mint maga. 

Úgy mondta, mintha valami mást akart volna vele közölni. 

És pontosan ezt a valami mást várta Benton. Nagyon is jól tudta, 

hogy Berger nemcsak a Terri Bridges-ügy miatt akart vele beszélni. 

Taktikai hibát követett el. Elő kellett volna hozakodnia a Gotham 

Kiteregetivel, amíg még volt rá lehetősége. 

– A modern újságírás örömei – mondta Berger. – Soha nem 

lehetünk biztosak benne, hogy mi igaz, és mi nem. 

Berger azzal vádolja őt, hogy elhallgat előle dolgokat. De 

gyakorlatilag nem így van, mert igazából Pete Marino nem követett el 

bűncselekményt. Dr. Thomas igazat mondott. Benton nem volt 

Scarpetta házában akkor, amikor az egész történt, és soha nem fogja 

megtudni, mit is tett vele igazán Marino azon a meleg, párás 

charlestoni éjszakán, múlt májusban. Marino részeg volt, nem 

helyénvalóan viselkedett, de nem jelentették az esetet, és nem is 

beszélték át. 

Benton úgy érezte, hogy a legkisebb utalással is elárulná Scarpettát 

– és ha már itt tartunk, Marinót is –, és ezzel szóbeszédet indítana 

útjára, amit Berger soha nem tűrne el egyéb körülmények között. 

– Sajnos a kórházban is ugyanez folyik – jegyezte meg Benton. – 

A többi páciens elkezdte csúfolni Oscart. 

– Varieté, karnevál, Óz, a nagy varázsló – mondta Berger. 

Kinyúlt a kávéscsészéjéért. Ha mozdított a kezén, Bentonnak 

azonnal eszébe jutott, hogy nem viseli a sokkarátos gyémántgyűrűt és 

a hozzátartozó jegygyűrűt. A múlt nyáron majdnem rákérdezett, 

miután nem találkoztak éveken át, de aztán meggondolta magát, 

amikor Berger nem is említette a multimilliomos férjét és a 

mostohagyerekeit. Soha még csak nem is utalt a magánéletére. És a 

zsaruk sem beszéltek róla. 

Persze lehet, hogy nem is volt mit mondani. Lehet, hogy a 

házasságával minden rendben van. Vagy az is elképzelhető, hogy 



allergiás lett a fémekre, vagy csak fél attól, hogy kirabolják. De ha ez 

utóbbi a helyzet, akkor jól meg kellene gondolnia, hogy felvegye-e a 

Blancpain karórát, amit viselt. Benton úgy becsülte, hogy a számozott 

óra jó százezer dollárt érhetett. 

– A média, a szórakoztatóipar negatív képet fest róluk – folytatta 

Berger. – Hogy bolondok. Seggfejek. Ott van az a film, a Ne nézz 

vissza! Aztán a népmesék törpéi, a királyi udvarok törpéi. A mindenütt 

jelenlévő törpe, aki mindennek szemtanúja, Julius Caesar győzelmétől 

egészen Mózes megtalálásáig a gyékénykosárban. Oscar Bane is 

szemtanúja volt valaminek, ugyanakkor ő vádol másokat azzal, hogy 

mindennek a szemtanúi. Azt állítja, hogy követik, kémkednek utána, 

hogy valamiféle elektronikus kütvüvel figyelik, és hogy elképzelhető, 

a CIA keze is benne van a dologban. Azt mondja, hogy mindenféle 

elektronikus és emberek elpusztítására is alkalmas fegyverrel 

kínozzák, és ez az egész valamiféle kísérlet. 

– A velem való beszélgetés során nem árult el ilyen részleteket. 

– Ezt jelentette be, amikor az irodámat hívta egy hónappal ezelőtt, 

és pillanatnyilag erre gondoltam. Hogyan értékeli a mentális állapotát? 

– Hát eléggé zavarba ejtő és ellentmondásos. Az MMPI-II teszt a 

társadalomtól való elfordulás jeleit mutatja. A Rorsach-teszt során 

épületeket, virágokat, tavakat, hegyeket látott, embereket nem. A 

TAT-teszttel ugyanez a helyzet. Erdőket látott, amelyeknek szemük 

volt, arcokat a levelekben, ami azt jelzi, hogy az illető leválik az 

emberekről, hogy nagyon ideges, paranoiás. Magány, frusztráltság, 

félelem. A projektív rajzok során ábrázolt alakjai felnőttek, de nem 

emberi alakok, csak arcok, üres szemekkel. Ami megint csak 

paranoiára utaló jel. Az érzésé, hogy figyelik. De semmi nem mutat 

arra, hogy ez a paranoia régóta fennállna. És ez az ellentmondás a 

dologban. Ez eléggé meghökkentő. Paranoiás, de nem hinném, hogy 

régóta tartana nála – ismételte meg Benton. 

– Tehát most fél valamitől, ami számára valóságos. 

– Véleményem szerint ez a helyzet. Fél és depressziós. 



– Ez a paranoia – mondta Berger. – A tapasztalatai és az Oscarral 

eltöltött idő alapján nem hiszi, hogy hajlam? Nem eredeztethető a 

gyerekkorából? Például, hogy mindig is paranoiás volt, mert ilyen kis 

növésű? És kifigurázták, rosszul bántak vele, diszkriminálták? 

– Nekem nem úgy tűnt, hogy már kiskorától fogva ilyen rossz 

tapasztalatai lennének. Kivéve a rendőrséget. Többször is elmondta 

nekem, hogy gyűlöli a rendőrséget. És magát. 

– És mégis együttműködik a rendőrséggel. Nagyon is. Hadd 

találgassak! Ez a nagy segítőkészség nem vezet sehova. – Mintha meg 

sem hallotta volna azt a mondatot, hogy Oscar gyűlöli őt. 

– Remélem lesz alkalma találkozni vele – közölte Benton. 

Azt szokták mondogatni, hogy ha az áldozat egy törött ablak volna, 

akkor Berger kisajtolná a kőből a beismerő vallomást. 

– Le vagyok nyűgözve attól, hogy együttműködik olyanokkal, 

akikben nyilvánvalóan nem bízik – mondta Berger. – És mégis hosszú 

pórázon tart bennünket. Hajlandó mintát adni, és ki is kérdezhetjük, 

csak Kay legyen az, aki az egészet csinálja. Megvizsgálhatjuk a 

ruháját, a kocsiját, a lakását, csak Kay is legyen ott. De miért? 

– Lehet, hogy a félelme az oka? Megkockáztatom azt a véleményt, 

hogy meg akarja mutatni, nincsen semmi olyan bizonyíték, ami a Terri 

Bridges-féle gyilkossághoz köthetné. És leginkább Kaynek akarja ezt 

bebizonyítani. 

– Inkább amiatt kellene aggódnia, hogy nekem szolgáljon 

bizonyítékokkal. 

– Magában nem bízik. Csak Kayben. Teljesen irracionálisan, ami 

eléggé aggaszt. De térjünk vissza Oscar rögeszmés gondolataihoz. Be 

akarja Kaynek bizonyítani, hogy ő jó fiú. Hogy nem tett semmi 

rosszat. Amíg Kay hisz neki, addig biztonságban van. Fizikailag, és 

amiatt is, ahogy önmagára tekint. Szüksége van Kay jóváhagyására. 

Nélküle nem tudja többé, ki is ő valójában. 

– Na, ne mondja! Mi tudjuk, hogy ki ő, és hogy valószínűleg mit 

tett. 



– Meg kell értenie Oscar félelmeit, és azt, hogy ő – és még több 

ezer ember – valóban hisz abban, hogy az agyukat valakik ellenőrzés 

alatt tartják. Hisznek az elmét támadó fegyverekben. Abban, hogy a 

kormány kémkedik utánuk, átprogramozza őket, ellenőrzése alatt 

tartja a gondolataikat, az egész életüket, és mindezt a filmek, a 

számítógépes játékok, különböző vegyületek, a mikrohullámok, 

mindenféle implantátumok segítségével. És ezek a félelmek az elmúlt 

nyolc év során nagymértékben felerősödtek. Nemrég átsétáltam a 

Central Parkon, és találkoztam egy férfival, aki a mókusokkal 

beszélgetett. Egy darabig figyeltem. Hirtelen megfordult, és azt 

mondta nekem, hogy ő pont annak a dolognak az áldozata, amiről mi 

itt most beszélünk. És hogy ha beszélget a mókusokkal, és rá tudja 

venni őket, hogy a kezéből egyék a mogyorót, akkor tudja, hogy még 

mindig figyelik. Nem hagyja, hogy a szemétládák teljesen a markukba 

kaparintsák. 

– Hát igen, ez New York. És a galambok is önvezérlő szerkezeteket 

viselnek. 

– És a Tesla-féle, gravitációt fogó radarhullámokat használják fel a 

harkályok agymosására – jegyezte meg Benton. 

Berger összeráncolta a homlokát. 

– Vannak errefelé harkályok? 

– Lucyt kérdezze a technika fejlődéséről, meg az olyasféle 

kísérletekről, amik az én fülemnek úgy hangoznak, mintha skizofrén 

rémálmok lennének – felelte Benton. – Csak éppen ez a dolog itt most 

valódi. Legalábbis Oscar így hiszi. 

– Szerintem efelől senkinek nincs kétsége. Csak azt hiszik, hogy 

őrült. És attól tartanak, hogy ez az őrület ahhoz vezetett, hogy megölte 

a barátnőjét. Én célozgattam a meglehetősen szokatlan 

védőfelszerelésére. Van egy műanyag pajzsa, ami a telefonja hátsó 

részéhez van ragasztva. És egy másik a farmerja hátsó zsebében. Aztán 

egy mágneses külső antenna a kocsiján, ami nem tudom, mi célt 

szolgálhat. Morales nyomozó – maga még nem találkozott vele 



– azt mondja, hogy az valami sugárzásblokkoló izé. Egy – nézzük 

csak, vissza tudok-e rá emlékezni... – sztatikusmező-mérő. 

– Ami kimutatja a frekvenciasúlyozású elektromos mezőket az ELF 

és a VLF tartományban. Más szóval egy detektor. Elektromágneses 

mérőműszer – mondta Benton. – Amit ha az ember felemel egy 

helyiség közepén, le tudja olvasni róla, hogy elektronikusan 

megfigyelik-e. 

– Tényleg működik az ilyen? 

– Nagyon népszerű a szellemvadászok körében – felelte Benton. 
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P. R. Marino nyomozó már harmadik alkalommal utasította vissza 

a kávét, teát, üdítőt vagy a pohár vizet. A nő keményebbel 

próbálkozott. 

– Valahol már öt óra van – idézte a férje régi, szellemes 

megjegyzését. – Mit szólna egy korty bourbonhoz? 

– Köszönöm, de nem – felelte Marino nyomozó. 

– Biztosan? Nem gond. Én magam is szívesen innék egy kicsit. 

Azzal a nő visszatért a nappaliba. 

– Nem, köszönöm. 

A nő visszaült, és bátran töltött egy jó nagy adagot magának. 

Megcsörrent a jég, ahogy letette a poharat az alátétre. 

– Általában nem iszom – közölte a kordbársony kanapéról. – Nem 

vagyok iszákos. 

– Én nem ítélek el senkit – felelte Marino nyomozó, és a szemét le 

nem vette volna az italról, mintha az gyönyörűséges nő lenne. 

– Néha az embernek szüksége van valamire, hogy lenyugtassa az 

idegeit – mondta a nő. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem 

rémített meg egy kicsit. 

Még mindig remegett, miután jó tíz percig azt próbálta kideríteni, 

hogy a nyomozó tényleg a rendőrségtől jött-e. Bevett trükk volt, 

hogy valaki odatartott egy igazolványt a kukucskálóhoz. Már 

rengetegszer látott ilyesmit azokban a filmekben, amelyekben 

rengeteg volt az erőszak, úgyhogy ha a 911 diszpécsere nem maradt 

volna vonalban, és nem biztosította volna arról, hogy az ajtóban álló 



férfi tényleg rendőr, és nem maradt volna akkor is vonalban, míg ő 

beengedte a férfit, akkor az illető most nem ülne itt a nappalijában. 

Marino nyomozó nagydarab ember volt. Cserzett bőrű, az arca 

állandóan vörös, ami a vérnyomása miatti aggodalommal töltötte el 

néha. Majdnem teljesen kopasz volt, az a néhány szerencsétlen, 

magmaradt hajszála félholdat formázott a kobakján. Mindettől olyan 

ember benyomását keltette, aki mindenben kemény, nem hallgat 

senkire, és egyértelműen nem lehet vele szórakozni. A nő biztos volt 

benne, hogy Marino könnyedén fel tudna kapni két banditát a 

nyakuknál fogva, mindkét kezébe egyet-egyet, és egyszerre át tudná 

hajítani őket a szobán, mintha csak szalmából lennének. Azt is 

gyanította, hogy nagyon jó pasi lehetett, amikor fiatal volt. No meg azt 

is, hogy manapság szingli lehet, vagy jobb lenne, ha az lenne, mert ha 

lenne kedvese, aki ilyen külsővel képes volt kiengedni az ajtón, akkor 

az, bizonyára nem törődött vele eléggé, vagy valami nagyon kétes 

családból származhatott. 

Ó, Shrew mennyire szeretne néhány öltözködési tanácsot adni neki! 

Ha egy férfi erős csontozatú, akkor olcsó, szűkre szabott öltönyben, 

főleg feketében, és fehér, nyakkendő nélküli pamutingben, meg 

gumitalpú, fekete, fűzős bőrcipőben teljesen úgy nézne ki, mint 

Herman Munster. De nem adott neki tanácsokat, mert attól félt, hogy 

Marino is ugyanúgy reagálna rá, mint a férje, és nem akarta túl 

közelről megismerni a nyomozót. 

Úgyhogy inkább továbbra is ideges megjegyzéseket tett, gyakran 

nyúlt a pohár után, és kérdezgette Marinót, hogy nem kér-e valamit, 

miközben ő beleivott az italba, majd újra letette a poharat. Minél 

többet beszélt, és minél többet emelgette a poharat, annál kevesebbet 

mondott Marino, aki a nő férjének kedvenc, hátrahajló 

bőrkarosszékében ült. 

Marino nyomozó még nem említette jövetele célját. 

Végül Shrew megjegyezte: 



– Nos, eleget beszéltünk már rólam. Biztos vagyok benne, hogy 

maga nagyon elfoglalt ember. Mit is mondott, milyen ügyben 

nyomoz? Gondolom, betörés. Az évnek ebben az időszakában 

gyakoriak, én is, ha tehetném, olyan házban élnék, ahol éjjel-nappal 

van portás és kapus is. Gondolom, amiatt van itt, ami a szemközti 

házban történt. 

– Nagyon hálás lennék, ha mondana róla valamit, bármi is az –

közölte Marino nyomozó. Ahogy a nő elnézte hatalmas testét a 

hátradönthető fotelban, az emlékeiben élő, ott üldögélő férje hirtelen 

nagyon kicsinek tűnt. – A Postból tudta meg, vagy valamelyik 

szomszéd mondott valamit? 

– Nem. 

– Csak azért kíváncsiskodom, mert – érthető okokból – még 

semmiféle részletet nem adtunk ki a sajtónak. Minél kevesebbet 

tudnak most még, annál jobb. Ugye, megérti ezt? Tehát ez a mi kis 

beszélgetésünk maradjon csak kettőnk között. Egyik szomszédnak se 

mondjon semmit, és másnak sem. Én az ügyészi hivatal különleges 

nyomozója vagyok. Ez a hivatal továbbítja az ügyet a bíróságra. 

Tudom, hogy nem szeretne semmi olyat tenni, ami esetleg 

hátráltathatná az ügyet. Hallott már Jaime Bergerről? 

– Természetesen hallottam – felelte Shrew, és már megbánta, hogy 

elárulta, tud valamit, és elkezdett aggódni amiatt, hogy bajba keverte 

magát. – Nagyra becsülöm, amit az állatok jogainak védelmében tesz. 

Marino némán nézett a nőre. Az szótlanul visszabámult rá, de aztán 

egy idő múlva már nem bírta a csendet. 

– Valami rosszat mondtam? – kérdezte, és megint a pohár után 

nyúlt. 

Marino szemüvege megcsillant, ahogy körülnézett a lakásban, 

olyan volt, mintha egy zseblámpával világítana körbe-körbe, olyasmit 

keresve, amit elrejtettek vagy elveszett. Úgy tűnt, hogy a nyomozót 

különösen érdekli a nő hatalmas porcelán- és kristálykutya-

gyűjteménye, és azok a fényképek, amelyeken a férjével és különféle 



kutyákkal volt látható, azokkal, amelyeket az idők során együtt 

birtokoltak. A nő imádta a kutyákat. Sokkal jobban, mint amennyire a 

gyerekeit. 

Aztán a nyomozó lenézett a barna-kék fonott szőnyegre, ami az 

öreg cseresznyefa kisasztal alatt volt. 

– Van kutyája? – kérdezte. 

Nyilvánvaló, hogy észrevette azokat az apró fekete-fehér 

kutyaszőröket, amelyek a szőnyegen voltak. De ez nem igazán Shrew 

hibája volt. Képtelen volt teljesen felporszívózni őket, ahhoz meg 

nemigen fűlt a foga, hogy térdre ereszkedve egyenként szedegesse fel 

a szőrszálakat, miközben továbbra is gyászolja Ivy idő előtti halálát. 

– Nem arról van szó, hogy elhanyagolnám a háztartást – mondta a 

nő. – A kutyaszőr szinte beleeszi magát mindenbe, és nagyon nehéz 

eltávolítani. Valahogy úgy, ahogy azokat a kis állatokat is az ember 

szívéből. Beleássák magukat. Nem tudom, miért van ez így a 

kutyákkal, bizonyára Istennek lehet valami köze hozzá, és aki azt 

állítja, hogy ezek csak állatok, annak nincsen lelke. A kutyák bukott 

angyalok, míg a macskák nem ezen a világon élnek. Csak látogatóban 

vannak itt. A kutyaszőr úgy beleragad az ember bőrébe, mint a szálka 

a mezítlábas talpba. Mindig volt kutyánk. Csak nekem nincs most. 

Maga is együtt dolgozik Ms. Bergerrel az állatokkal szemben 

folytatott kegyetlenkedés elleni keresztes hadjáratban? Azt hiszem, 

kezd a fejembe szállni a bourbon. 

– Milyen állatokra gondol? – kérdezte Marino. Lehet, hogy csak a 

feszültséget próbálta enyhíteni, igazából maga sem tudta. – Négy-

lábúakról vagy kétlábúakról beszél? 

A nő úgy döntött, hogy a legjobb, ha komolyan veszi a kérdést, és 

így felelt: 

– Bizonyára kiveszi a részét a kétlábúakkal szemben történő 

kegyetlenkedések elleni harcból is, de az én olvasatomban ez így 

helytelen elnevezés. Az állatok nem cselekszenek hideg szívvel, és 

nem találnak ki mindenféle kegyetlenségeket. Csak arra vágynak, 



hogy szeressék őket, kivéve, ha megvesznek, vagy valami más bajuk 

lesz, vagy a tápláléklánccal történik valami. De még akkor sem 

rabolnak, és nem gyilkolnak meg ártatlan embereket. Nem törnek be 

lakásokba, míg a tulajdonos nyaral. Elképzelni sem tudom, milyen 

lehet, ha valaki egy ilyen szörnyűségre jön haza. Errefelé a lakások 

könnyű prédák, ha a véleményemet kérdezi. Nincsenek portások, sem 

biztonságiak, és nagyon kevés a riasztó is. Bizonyára az ön figyelmét 

sem kerülte el. Hiszen a maguk dolga az, hogy nagyon figyeljenek oda 

mindenre, és a külsejéből ítélve már régóta ezt csinálhatja. Úgy értem 

a négylábúakkal való bajlódást. 

– Miféle négylábúakkal? – Úgy tűnt, hogy Marino nyomozó 

mindjárt elmosolyodik, mintha nagyon szórakoztatónak találná ezt az 

egészet. 

De valószínűleg csak a képzelete játszott a nővel. És a bourbon. 

– Nézze el ezt a non sequitur-t – mondta. – Olvastam néhány cikket 

Jaime Bergerről. Milyen finom asszony! Számomra mindenki, aki az 

állatok védelméért kiáll, jóravaló ember. Segített felszámolni számos 

szörnyű kisállat-kereskedést, amelyek beteg és genetikusán 

rendellenes állatokat árultak, és lehet, hogy maga is segített neki 

ebben. Én is kaptam egy ilyen kiskutyát. 

Marinón nem látszott semmilyen érzelmi reakció. Minél tovább 

hallgatta a nőt, az annál többet beszélt, és puhatolózva nyúlkált a 

bourbonje után, általában háromszor is próbálkozott, mire megtalálta, 

és bele tudott kortyolni. 

Onnan, hogy a férfi érdekesnek találja, eljutott odáig, hogy azt hitte, 

valamivel gyanúsítja is. Mindez körülbelül két perc alatt zajlott le. 

– Egy boston terrierem volt, a neve Ivy – mondta a nő, és 

egy zsebkendőt szorongatott az ölében. 

– Én csak azért kérdeztem a kutyát, mert azt hittem, sokat kijár – 

mondta Marino. – Mármint sétáltatni. Kíváncsi lettem volna, nem 

látott-e valami furcsát a szomszédban. A kutyát sétáltató emberek 

általában figyelik, hogy mi folyik körülöttük. Sokkal jobban, mint 



azok, akik babakocsit tolnak. Ezt nem sokan tudják. – Marino a 

szemüvege mögül a nőt firtatta. – Nem figyelte még meg, hány ember 

megy át úgy az úton, hogy a babakocsit maga előtt tolja? Ki az, akit 

először elütnek? A kutyatulajdonosok sokkal elővigyázatosabbak. 

– Igen, így van – felelte a nő lelkesen, hogy nem ő az egyedüli, aki 

észrevette az embereknek azt az ostoba szokását, hogy maguk előtt 

tolják a babakocsit, amikor átkelnek a forgalmas New York-i utcákon. 

– Nem. Most nincs kutyám. 

Újabb hosszas csend, amit most Marino tört meg. 

– Mi történt Ivyval? – kérdezte. 

– Nos, nem én vettem Ivyt abban a sarki állatkereskedésben, a 

Puppingham Palace-ban. „Ahol a kisállatok királyi elbánásban 

részesülnek.” Inkább azt kellene mondaniuk, hogy „Ahol az 

állatorvosok királyi elbánásban részesülnek”, mert a környékbeli 

állatorvosok erről a leírhatatlan helyről kapják a munkájuk nagy 

részét. Az a nő szemből, ő kapta ajándékba Ivyt, de nem tudta 

megtartani, és nagy rémületében nekem ajándékozta. De alig egy hét 

múlva Ivy meghalt a parvovírus miatt. Hálaadás környékén. 

– Milyen szemben lévő nő? 

Shrew-ba hirtelen beléhasított a rémület. 

– Nehogy azt mondja, hogy Terri volt az, akihez betörtek. Nem is 

gondoltam volna, hiszen ő az egyedüli, aki itthon van, ég nála a 

villany, úgyhogy nem is fordult meg a fejemben, hogy valaki képes 

betörni egy olyan lakásba, ahol otthon van a tulajdonos. 

Újra a pohárért nyúlt, és ez alkalommal magánál is tartotta. 

– Gondolom, tegnap este ő is elmehetett otthonról, mint oly sok 

más ember szilveszterkor – jegyezte meg. 

Nem csak egyet kortyolt az italból. 

– Nem gondoltam volna. – Csak beszélt tovább. – Én általában 

visszavonulok, és a hálószobámban maradok. Nem várom meg, míg 

leengedik a Times Square-en a gömböt. Nem érdekel. Az egyik nap 

ugyanolyan, mint a másik. 



– Mikor ment el tegnap este lefeküdni? – kérdezte Marino 

nyomozó. 

A nő biztos volt benne, hogy a nyomozó hanghordozásából 

kiérződött, úgy véli, hogy ő csak mondja, hogy nem látott semmit, és 

nem hisz neki. 

– Értem én, hogy mire akar kilyukadni – mondta. – Nem az az 

érdekes, hogy mikor mentem el lefeküdni. Hanem azt próbálom 

magának elmondani, hogy nem voltam a számítógépnél. 

A gép az előtt az ablak előtt állt, ahonnan tökéletes kilátás nyílt 

Terri első emeleti lakására. Marino egyenesen odalátott. 

– De egyébként sem bámulok ki az utcára túl gyakran – tette még 

hozzá. – A konyhában ettem, a szokásos időpontban, hatkor. Maradék 

tonhalas ragut. Aztán egy darabig olvastam a hálóban, ahol mindig 

össze vannak húzva a függönyök. 

– Mit olvas? 

– Látom, ellenőriz engem, mintha csak kitalálnám a dolgot. Ian 

McEwantól az On Chesil Beachet. Már harmadszor olvasom. Még 

mindig azt remélem, hogy a végén újra egymásra találnak. Maga 

sohasem volt úgy, hogy újraolvasott egy könyvet, vagy újra megnézett 

egy filmet, azt remélve, hogy úgy végződik majd, ahogy maga 

szeretné? 

– De, hacsak nem reality műsorról van szó, mindig úgy végződnek, 

ahogy végződnek. Ahogy a bűntények és a tragédiák is. Akár száz évig 

is beszélhetünk róluk, és az embereket még most is kirabolják, szörnyű 

balesetekben hunynak el, vagy ami a legrosszabb, meggyilkolják őket. 

Shrew felállt a kanapéról. 

– Még egyet töltök. Maga biztosan nem kér? – érdeklődött, 

miközben kifelé tartott az aprócska kis konyhába, amit vagy negyven 

éve nem újítottak fel. 

– Csak hogy tudja – Marino hangja követte őt a konyhába –, tegnap 

éjjel senki sem volt otthon, sem a maga épületében, sem a 



szemköztiben. Mindenki – kivéve persze magát – elutazott az 

ünnepekre, és karácsony óta nem is jött haza. 

Marino végzett egy kis háttérmunkát. Mindenkiről tudott mindent, 

róla is, gondolta Shrew, és belelöttyintett még egy kis Maker's Markot 

a poharába, pokolba a jéggel. Na és? Az ő férje tiszteletben álló 

könyvelő volt, egyikük sem keveredett soha bajba, rossz társaságba. 

Shrew-nak a titkos munkáján kívül – amiről még egy rendőrnyomozó 

sem tudhat – semmi rejtegetnivalója nem volt. 

– Nagyon fontos, hogy visszaemlékezzen – mondta Marino, amikor 

a nő visszatért a kanapéhoz. – Látott vagy hallott valamit tegnap este, 

ami érdekes lehet? Nem keltette fel senki a figyelmét a környéken? Na 

és az elmúlt napokban vagy hetekben? Nem járt erre senki, aki 

felébresztette volna a gyanúját? Vagy csak rossz érzést keltett önben? 

Érti, mire gondolok? Egy érzés, itt belül. 

A gyomrára mutatott, amiről a nő feltételezte, hogy sokkal 

terjedelmesebb lehetett, mint most. Arra alapozta ezt a feltételezését, 

hogy Marino álláról lógott a bőr. Régebben kövérebb volt. 

– Nem – felelte. – Ez csendes utca. Bizonyos típusú emberek nem 

fordulnak meg errefelé gyakran. A fiatalember a másik lakásban, ezen 

a szinten, orvos a Bellevue-ben. Marihuánát szív, és valahonnan be 

kell, hogy szerezze, de egy pillanatig sem gondolnám, hogy 

valahonnan a környékről tenné. Inkább a kórház közelében, ami nem 

valami jó környéken van. A pontosan alattam lévő lakásban – ami 

persze ugyanúgy az utcára néz, mint az enyém -, tehát az ott lévő nő... 

– Egyikük sem volt otthon tegnap éjjel. 

– Az a nő nem valami barátságos, és éppen azt akartam mondani, 

hogy van egy fiúja, akivel rengeteget veszekszik. De már vagy egy éve 

idejár, úgyhogy nem hinném, hogy bűnöző. 

– Na és mi a helyzet a karbantartókkal, szerelőkkel, ilyesféle 

emberekkel? 



– Néhanapján megjelenik a kábeltársaság embere. – A nő kinézett 

a számítógép mögötti ablakon. – Van egy parabolaantenna a tetőn, 

amire jól rálátok, és láttam már ott ügyködni, akármit is csinált ott. 

Marino felállt, kinézett az ablakon, annak az épületnek a tetejére, 

amely előtt a rendőrautó is állt. A zakója szűk volt hátul a vállán, és 

nem volt jól begombolva. 

Anélkül, hogy megfordult volna, így szólt: 

– Látok ott egy régi tűzlétrát. Gondolom, azon mentek fel a 

szerelők, ugye? Látta valaha, hogy valaki azon mászik felfelé? 

Fogalmam sincs, hogy lehet felvinni egy parabolaantennát azon a 

lépcsőn. Jézusom! Én semmi pénzért nem tenném! 

Kibámult az ablakon, a sötétbe. Az évnek ebben a szakában már 

négykor lement a nap. 

– Nem tudok semmit arról a létráról – mondta a nő. – Nem hinném, 

hogy valaha is láttam volna valakit felfelé mászni rajta, és úgy sejtem, 

hogy van egy kijárat a tetőre. Ha így van, akkor az eléggé nyugtalanító. 

Emiatt az épület miatt is aggasztó. 

Felnézett a gipszplafonra, mintha azon tűnődne, mi lehet a 

túloldalán. 

– Én a második emeleten vagyok, és kétségtelen, hogy ki lennék 

szolgáltatva egy betolakodónak, gondolom. Le kell, hogy lakatolják 

azokat a lejárókat. 

Egészen beleélte magát az aggodalomba. 

– Tudja, ennek az épületnek is van egy régi tűzlétrája – mondta. 

– Meséljen még arról a hölgyről, aki a kiskutyát adta magának. 

Marino levetette magát a karosszékbe, ami meg is reccsent a súly 

alatt, mintha mindjárt félbetörne. 

– Csak a keresztnevét tudom, úgy hívják, hogy Terri. Nagyon 

könnyű felismerni, mert – hogy is mondjam – kis növésű. Nem akarom 

használni azt a szót, hogy törpe. Megtanultam, hogy soha ne 

használjam. Nagyon sok műsor szól a kis növésű emberekről, és mióta 

szemben élek eggyel, nagyon érdekelnek az ilyen dolgok. És a barátja 



is kis növésű. Szőke, jóképű, jókötésű férfi, bár természetesen nagyon 

alacsony. Éppen a piacról jöttem haza nem olyan légen, és láttam 

közelről, amikor kiszállt a kocsijából. Köszöntem neki, és 

visszaköszönt. Egy szál hosszú szárú, sárga rózsa volt nála. Nagyon 

élénken emlékszem rá. Tudja, hogy miért? 

A nyomozó nagy arca és a szemüvege várakozóan nézett rá. 

– A sárga érzékenységet jelent. Nem úgy, mint a jó öreg, vörös 

rózsa. Nagyon édes volt. Ugyanolyan színű volt a rózsa, mint a haja. 

Majdnem. Mintha ezzel azt akarta volna mondani, hogy a barátja is 

egyben Terrinek, nemcsak a fiúja, ha érti, mire gondolok. Emlékszem, 

teljesen elérzékenyültem. Én soha életemben nem kaptam sárga 

rózsát. Egyszer sem. Sokkal jobban szerettem volna sárga rózsákat 

kapni Valentin-napra a vörösek helyett. Nem rózsaszínt! Az olyan 

vérszegény. A sárga erős. Napfénnyel tölti el az ember szívét, ha sárga 

rózsát lát. 

– És ez mikor volt pontosan? 

A nő erősen gondolkodott. 

– Vettem kétszázötven gramm szeletelt mézes pulykamellet. 

Valószínűleg a múlt szombat lehetett, késő délután. Bár azt hiszem, 

már máskor is láttam a környéken. 

– Úgy érti, kocsival? Vagy sétált? Egyedül? 

– Egyedül. Láttam kocsival is a múlt hónapban néhányszor. 

Napjában legalább egyszer elmegyek itthonról, hogy egy kicsit 

mozogjak, ezt-azt elintézzek. Hacsak nincs pocsék idő, kimegyek. 

Biztos, hogy nem kér semmit? 

Egyszerre néztek mindketten a nő poharára. 

– Emlékszik rá, hogy mikor látta utoljára errefelé? – kérdezte 

Marino. 

– Kedden volt karácsony. Azt hiszem, aznap láttam. És néhány 

nappal korábban. Most, hogy visszagondolok, az elmúlt hónapban 

háromszor vagy négyszer is láttam csak úgy elhajtani errefelé. 



Úgyhogy valószínűleg többször is jár erre, csak én nem mindig látom. 

Hát ezt nem fejeztem ki valami szépen. Azt akarom mondani, hogy... 

– És Terri lakóházát bámulta? Lassan haladt? Megállt valahol? És 

– ja igen, már értem – ha egyszer megpillantotta, itt lehetett még húsz 

másik alkalommal, amikor maga nem látta. 

– Lassan vezetett. És igen. – Shrew belekortyolt az italába. –

Pontosan úgy mondta, ahogy én mondani akartam. 

Ez a nyomozó sokkal intelligensebb, mint ahogy kinéz, és ahogy 

megnyilatkozik. 

Shrew nem szeretett volna bajt. Ez a férfi az a fajta nyomozó, aki 

mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül kapja el az embereket, akik 

nem is gyanítanak semmit, jutott az eszébe. És mi van, ha egy ügynök, 

aki az után nyomoz, hogy ki pénzeli a terroristákat, vagy kiket? És 

ezért van itt? 

– A napnak melyik szakában? – kérdezte Marino nyomozó. 

– Különböző időpontokban. 

– Maga itthon volt az ünnepek alatt. És a családja? 

Abból, ahogy ezt mondta, a nő gyanította, hogy már tud a két 

lányáról, akik Közép-nyugaton laktak. Mindketten nagyon elfoglaltak 

voltak, és csak színlelték, hogy figyelmesek. 

– A két gyerekem sokkal jobban szereti, ha én megyek hozzájuk, 

én viszont nem szeretek utazni, főleg nem ilyenkor. Ők nem akarnak 

pénzt költeni arra, hogy New Yorkba jöjjenek. Főleg nem manapság. 

Soha nem gondoltam volna, hogy megérem, hogy a kanadai dollár 

többet fog érni a mienknél. Régebben mi meséltünk vicceket a 

kanadaiakról. Szerintem manapság ők faragnak vicceket rólunk. Azt 

hiszem, említettem már, hogy a férjem könyvelő volt. Örülök, hogy 

már nem az. Bizonyára megszakadna a szíve. 

– Azt mondja, hogy soha nem látja a lányait. 

Még majd biztosan felemleget a férjéről néhány dolgot, és ő majd 

reagál is rájuk. De Shrew biztos volt benne, hogy a nyomozó a férjéről 

is mindent tudott. Kiolvasta a nyilvános adatokból. 



– Csak azt mondom, hogy nem utazom – mondta. – Néhanapján 

azért látom őket. Néhány évente eljönnek ide pár napra. Nyáron. A 

Shelburne-ben szállnak meg. 

– Az az Empire State Building mellett van, ugye? 

– Igen. Az a kellemes, európai jellegű hotel a Harminchetediken. 

Nem messze innen. Én még soha nem szálltam ott meg. 

– Miért nem utazik? 

– Csak úgy. 

– Nem veszít semmit. Pokolian sokba kerül manapság, és a járatok 

állandóan késnek, vagy törlik őket. Arról nem is beszélve, ha a gép ott 

ragad egy kifutón, és megtelik a vécé. Járt már így? Mert én igen. 

A nő már teljesen cafatokká tépte a zsebkendőt, és ostobának érezte 

magát, amikor a Shelburne-re gondolt, meg arra, hogy lettek volna az 

életének olyan szakaszai, amikor csodálatosnak érezte volna, ha 

megszállhat ott. 

De nem most. Most biztosan nem tudna elszakadni a munkájától. 

És különben is, minek? 

– Egész egyszerűen csak nem utazom – felelte. 

– Ezt csak úgy mondja. 

– Szeretek itthon ülni. És kezdem már egy kicsit kényelmetlenül 

érezni magam a kérdései miatt, mintha vádolna valamivel. Olyan 

mézesmázos velem, hogy levegyen a lábamról, mintha tudnék valamit. 

De nem tudok. Nem tudok semmit. Nem kellene magával beszélnem, 

miközben iszom. 

– Ha vádolnám valamivel, mi lenne az? – kérdezte Marino erős 

New Jersey-i akcentussal, a szemüvege egyenesen a nőre meredt. 

– Kérdezze a férjemet! – A dönthető karosszék felé intett a fejével, 

mintha a férje is itt lenne a szobában. – Egyenesen a szemébe nézne, 

és nagyon komolyan az után érdeklődne, hogy a zsémbelés 

bűncselekmény-e. Mert ha igen, indítványozná, hogy csukjon be, és 

dobja el a kulcsot. 



– Nos... – megreccsent a szék, ahogy a nyomozó kissé előre hajolt. 

– Maga nem tűnik zsémbes típusnak. Inkább kellemes hölgynek, 

akinek nem kellene az ünnepek alatt egyedül lennie. Maga okos nő, 

aki nagyon elővigyázatos. 

Valami miatt Shrew legszívesebben elsírta volna magát, és eszébe 

jutott az apró, szőke kis ember azzal a hosszú szárú, sárga rózsával. 

De ha rá gondolt, csak még rosszabbul érezte magát. 

– Nem tudom a nevét – közölte. – A nő barátjáét. De biztosan 

nagyon oda lehet érte. Ő adta neki a kiskutyát is, amit aztán nekem 

adott. Biztosan meglepte vele, de valószínűleg nem tarthatta meg, és a 

bolt meg nem vette vissza. Eléggé fura, ha így visszagondolok rá. 

Valaki, akivel néha összefut az ember az utcán, beszélnek néhány szót, 

és aztán egyszer csak ott terem az ajtó előtt egy törülközővel letakart 

kosárral, mintha frissen sütött süteményt hozott volna – amin szintén 

nagyon csodálkoznék, de mindegy –, mert – ahogy azt már mondtam 

– nem ismertem őt, és soha nem tett ilyen gesztust felém. Azt mondta, 

hogy otthont kell találnia egy kiskutyának, és én nem szeretném-e. 

Tudja, hogy egyedül élek, és hogy nem járok el dolgozni, és hogy nem 

tudja, kihez fordulhatna ez ügyben. 

– Mikor történt ez? 

– Hálaadás környékén. Mondtam aztán neki, hogy megdöglött. Ez 

egy vagy két héttel később lehetett, összefutottunk az utcán. Nagyon 

odavolt, és kérte a bocsánatot, venni akart egy másik kiskutyát, csak 

válasszam ki én magam. Azt mondta, hogy ad rá pénzt, amit eléggé 

személytelennek találtam. Hallom ám, ahogy forognak a kerekek a 

maga fejében. Azon gondolkodik, vajon voltam-e valaha a nő 

lakásában. De nem voltam. Soha nem voltam még az épületben sem, 

halvány gőzöm sincs, hogy mije lehetett, amire egy betörőnek fájhat a 

foga. Például, hogy voltak-e ékszerei. Nem emlékszem rá, hogy valaha 

is láttam volna drágának tűnő ékszert viselni. Igazából nem 

emlékszem, hogy egyáltalán láttam volna ékszert hordani. Kérdeztem 

tőle, hogy miért akarnék egy másik kiskutyát – akár van rá garancia, 



akár nincs – egy olyan boltból, ahonnan a barátja vette Ivyt. Azt 

felelte, hogy nem volt jótállás rá, és hogy esze ágában sincs bármit is 

venni abból a boltból, de nem kellene előítélettel viseltetnem. Nem 

minden bolt olyan, mint a Puppingham Palace. Azt mondta, hogy 

például a Tell-Tail Hearts bolthálózat kiváló, és hogy boldogan adna 

nekem pénzt, ha szeretnék onnan egy kicsit, az egyik New York-i vagy 

New Jersey-i boltjukból. Nagyon jókat olvastam a Tell-Tail Hearts 

hálózatáról, és azok után, ami történt, lehet, hogy meggondolom 

magam. Beszerzek valamit, ami ugat vagy morog. A betörők nem 

mernek bejönni, ha kutya van. 

– Csak ki kell őket vinni – jegyezte meg Marino nyomozó. – 

Esetleg az éjszaka kellős közepén. Akkor viszont könnyen 

megtámadhatják, vagy valaki erőszakkal behatolhat olyankor az 

épületbe, esetleg egyenesen a maga lakásába. 

– Nem vagyok naiv, ami a biztonságot illeti – mondta Shrew. – A 

kiskutyákat nem kell kivinni. A mesterséges alom is megteszi. Még 

régen volt egy yorkshire terrierem, és megtanítottam az alom 

használatára. Akkora volt, hogy az ember tenyerébe belefért, de úgy 

ugatott, ahogy a torkán kifért. És nekirontott minden bokának. Ha 

valaki jött hozzánk vagy a liftben voltunk, mindig fel kellett vennem. 

Amíg hozzá nem szokott valakihez, neki akart menni. Persze Ivyt sem 

vittem le. Egy ilyen beteges, pici kutyát arra a koszos járdára! Biztos 

vagyok benne, hogy már benne volt a parvovírus, amikor az a 

fiatalember megvásárolta abban a szörnyűséges Puppingham Palace-

ban. 

– Miért olyan biztos benne, hogy a kis növésű barát vette a kutyát? 

– Istenem! – mondta Shrew. 

Mindkét kezével tartotta az italát, és azon elmélkedett, mit is akart. 

A fotel nyikorgott, miközben Marino nyomozó várt. 

– Igaza van – mondta a nő. – Csak következtettem. 

– Megmondom, mit tegyen. Minden szemtanúnak ezt mondom, 

akivel beszélek. 



– Szemtanú? 

– Maga ismerte őt. Ott lakott szemben. 

Miért lenne ő szemtanú? – kérdezte a nő magában, miközben 

tépkedte a papír zsebkendőt, és felfelé bámult a plafonra, azt remélve, 

hogy ott nincs bejárat. 

– Tegyen úgy, mintha egy filmet írna le – mondta Marino. – Van 

papírja és ceruzája? Terri odaadja magának a kiskutyát. Írja le nekem 

a jelenetet. Én itt ülök, amíg maga ír, aztán felolvassa nekem! 

  



7. 
 

 

 

 

 

Szeptember 11. után a város úgy döntött, hogy épít a Törvényszéki 

Orvosszakértői Főhivatal DNS-részlege számára egy tizenöt emeletes 

épületet, ami aztán olyan lett, mint egy kék üveges, irodáknak helyet 

adó toronyház. 

A technológia olyan sokat fejlődött – beleértve a rövid tandem 

ismétlődések, azaz az STR-ek, és az egyszeres nukleotid 

polimorfizmusok, azaz az SNP-k, meg a kis mennyiségű DNS-minták 

vizsgálatait –, hogy a tudósok olyan kis mennyiségű mintából is tudtak 

dolgozni, ami gyakorlatilag tizenhét sejtet jelentett. És nem volt 

restanciájuk. Ha Berger sürgősen egy DNS vizsgálatot kért, 

elméletileg órákon belül megkaphatta az eredményt. 

– Nincs füstölgő fegyver – jegyezte meg Berger. 

Átnyújtott Bentonnak egy példányt a jelentésből, miközben a 

pincérnő újratöltötte a kávéscsészéjüket. 

– Csak rengeteg füst – tette még hozzá. – Tulajdonképpen a Terri 

Bridges vaginájából vett minta olyan zavarba ejtő, hogy ilyennel még 

nem találkoztam pályafutásom során. Nincs ondó, viszont több 

alanytól származó DNS-t találtunk. Beszéltem erről dr. Lesterrel, de 

nem jutottunk semmire. Alig várom, hogy Kay mit mond erről. 

– Átfuttatták a DNS-eket a CODIS-adatbázison? – kérdezte 

Benton. 

– Egy találat van. És itt lesz egyre furcsább a dolog. Egy nőé. 

– Miért van az adatbázisban? – kérdezte Benton. 



Mert a jelentésben erről nem volt szó, csak az állt benne, hogy dr. 

Lester továbbította a mintát, és aztán megjött az az eredmény, amit 

Berger is mondott. 

– Halálos közlekedési balesetet okozott 2002-ben – felelte Berger. 

– Elaludt a volánnál, és elütött egy bicikliző gyereket. Elítélték, de 

felfüggesztettet kapott. Nem itt, ahol nem volnánk olyan méltányosak 

vele, bár idősebb ember, és teljesen józan volt a baleset idején, hanem 

Palm Beachen. Floridában történt az eset. Bár van a nőnek egy lakása 

a Park Avenue-n, és most is itt van, miközben mi beszélgetünk. De 

akkor, amikor Territ meggyilkolták, éppen egy szilveszteri buliban 

volt, és egy pillanatig sem hiszem, hogy bármiféle köze lenne hozzá. 

Tudja, miért volt vele az a bíró olyan elnéző Palm Beachen? Mert 

eltörte a gerincét, amikor elütötte a gyereket. Nos, tehát van valami jó 

ötlete, hogy egy hetvennyolc éves, tolószékes nő DNS-e hogyan került 

Terri Bridges vaginájába, több más emberével együtt? 

– Nem nagyon, hacsak nem történt valami furcsa tévedés a 

mintavétel vagy az elemzés során. 

– Nekem azt mondták, hogy ez ki van zárva. Igazából, csak a 

biztonság okáért jegyzem meg – mivel mindketten mélyen tiszteljük 

dr. Lestert –, miért pont neki kellett végeznie azt az átkozott 

boncolást? Maga is bizonyára értesült erről. 

– Morales elmondott néhány dolgot. Még nem láttam az előzetes 

jelentést. Nagyon jól tudja, hogyan érzek dr. Lesterrel kapcsolatosan. 

– És maga is jól tudja, hogy ő hogyan érez velem kapcsolatban. 

Lehet egy nő nőgyűlölő? Mert szentül meg vagyok róla győződve, 

hogy ő az. 

– Irigységből, vagy az amiatti félelemből, hogy a másik nő 

veszélyeztetheti a státusát. Más szóval, persze, hogy lehet. Nők is 

lehetnek nőgyűlölők. Már számtalan példát láttunk erre csak ebben a 

politikai szezonban. 

– A laborok folytatták a munkát, elkezdték lefuttatni a DNS-t 

minden egyes, ma reggel elvégzett boncolásra, hátha véletlenül mégis 



így szennyeződött be a Terri-féle minta, vagy valahogy téves címke 

került rá – mondta Berger. – Annyit már megtettek, hogy 

összehasonlították minden ott dolgozó DNS-ével, beleértve a főnököt, 

és persze az összes zsarut, akik a helyszínen voltak a múlt éjjel – 

legalábbis azokéval, akik benne vannak az adatbázisban, persze 

szigorúan az ilyen kizárásos esetekre. Teljesen negatív lett az 

eredmény az orvosszakértői hivatalban dolgozókéval is, kivéve az 

ügyeletes orvosszakértőt – aki nem dr. Lester volt. És Moralest, meg 

azt a két fickót, akik a holttestet átszállították a hullaházba. Manapság 

a DNS-teszt már olyan precíz és érzékeny, hogy valaki csak lélegzik a 

helyszínen, és már jó esély van arra, hogy a DNS-e felbukkant a 

vizsgálatok során. És ez egyszerre jó is meg rossz is 

– Megkérdezte valaki ettől a Palm Beach-i nőtől, hogy ismeri-e 

Oscar Bane-t, vagy, hogy bármilyen kapcsolatban áll-e vele? –

érdeklődött Benton. 

– Én vállaltam el ezt a kellemetlen feladatot, és én magam hívtam 

fel a nőt – felelte Berger. – Soha nem is hallott felőle, mielőtt nem 

olvasta a Post cikkét. Diplomatikusan fogalmazva, a hölgy kissé 

ingerült volt, nem volt valami boldog a burkolt célzástól, hogy esetleg 

kapcsolatba hozható Oscarral. Azt mondta, és én csak idézem őt, hogy 

még ha egy szobában ülne is egy törpével, akkor sem beszélne vele, 

még csak rá sem nézne, attól tartva, hogy attól a másik zavarba jönne. 

– Azzal tisztában van, hogy miért véljük úgy, hogy valamiféle 

kapcsolatban áll Oscarral? Említette neki a DNS-t? 

– Természetesen nem. Csak annyit mondtam, hogy felmerült a 

neve. És ebből arra a következtetésre jutott, hogy annak a tizenhat 

éves, kitüntetett cserkészfiúnak a szülei, akit véletlenül elütött a 

Bentley-jével, még mindig gondot akarnak neki okozni. Tudja, hogy 

pert indítanak valaki ellen, hogy fizesse ki azokat az orvosi számlákat, 

amiket a biztosító nem térít, de hát az nem is az ő hibája! És az öreg 

nő a médiában megjelent könnyfakasztó történetekre is panaszkodott. 

Kétsége sem volt afelől, hogy a fiú szülei hallottak a – és most megint 



idézek – Miniatűr Gyilkosról és úgy döntöttek, hogy valahogy 

belekeverik őt is egy ilyen kínos szituációba. 

– Micsoda egy némber! 

– Még mindig úgy vélem, hogy elszennyeződésről lehet szó – 

közölte Berger. – Nem látok más magyarázatot a DNS-re. Talán Kay 

talál valamit, ami felett mi most elsiklottunk. És holnapra 

remélhetőleg meglesz Oscar DNS-e is. De feltételezzük, hogy a DNS-

e ott lesz mindenen. A pozitív eredmény nem valószínű, hogy sokat 

segít. 

– Na és az e-mailje? Akár beleegyezik, akár nem, hozzá lehet férni, 

nem? Feltételezem, hogy e-mailezett Terrivel – mondta Benton. 

– Hozzáférünk, és meg is tesszük. Neki pedig nem áruljuk el. 

Röviden, azt hiszem, ezt világosan lerendeztük. Az a fickó egyáltalán 

nem olyan együttműködő, mint amilyennek látszik. De hacsak nem 

merül fel alapos gyanú, nem tartóztathatjuk le. Nagyon kényes 

helyzetben vagyok. Rendkívül óvatosan kell eljárnom, ugyanakkor 

tudnom kell, amit Kay tud. Oscar odafenn éppen most beszél vele, 

biztosan mond neki valamit. Valamit, amit velünk nem oszt meg, és 

amit Kay nem adhat tovább a jelenlegi körülmények között. Biztos 

vagyok benne, hogy szükségtelen ezt megkérdeznem, de ugye Kay 

nem ismerte korábban Oscar Bane-t? 

– Ha úgy is lenne, nem tud róla, nem emlékszik rá, különben abban 

a pillanatban mondta volna, amikor megemlítettem Oscar nevét, mikor 

korábban felhívtam – felelte Benton. – De nem fogjuk megtudni, 

hacsak Oscart le nem tartóztatják, vagy önként le nem mond arról, 

hogy ragaszkodik az orvos-páciens titoktartáshoz. Ismerem Kayt. 

Nem fog semmi olyasmit mondani, amit nem szabad. 

– Na és a Terri Bridgesszel való kapcsolat? Az lehetséges? 

– Nem hinném. Ha Oscar mesél Kaynek Terriről, és ő rájönne, hogy 

ismeri, abban a pillanatban megtagadná a további közreműködést, 

vagy legalábbis értesítene bennünket, hogy kitalálhassuk, mit tegyünk. 



– Nem valami jó mulatság próbára tenni a titoktartást – szólt 

Berger. – Egyikőjük számára sem az. Gondolom, nem nagyon vannak 

hozzászokva ilyesmihez. Maguk a vacsoránál is a munkáról 

beszélgetnek. És a hétvégén, meg az ünnepek alatt is. Gondolom, még 

a veszekedéseik kiindulópontja is ez. – Berger erősen Benton szemébe 

nézett. – Gondolom, nemigen fordul elő, hogy titkolózzanak egymás 

előtt, hacsak nem olyan helyzet áll elő, hogy ugyanabban az ügyben 

az ellenkező fél szakértőinek kérik fel magukat, de gondolom, ez elég 

ritka. Maguk ketten jó kis csapatot alkotnak. Szakmailag 

elválaszthatatlanok. És most már a magánéletben is. Remélem, jól 

működik a kapcsolatuk. 

– Nem, ez tényleg nem jó mulatság. – Benton nem szerette a 

személyeskedést. – Sokkal könnyebb lenne, ha Oscart megvádolnák 

azzal, hogy meggyilkolta a barátnőjét. Milyen szörnyű kívánság! 

– Egy csomó olyasmit kívánunk, amit nem szívesen vallunk be –

mondta Berger. – De persze, ha ő ölte meg Terri Bridgest, akkor nem 

kell mást keresnünk. 

 

Tudta, milyen az, ha a hó szinte csíp, mint a csalán. Nagyon 

szeretett volna egy csésze Breakfast-keverékből főzött kávét, s nem 

nagyon akarózott neki kimenni. Ez a mai nem az ő napja volt. 

A szokásosnál sokkal nehezebb dolga volt egy cikkel, amelyet 

nemsokára fel kellett tennie. 

Egy különösen galád irománnyal, aminek az volt a címe, hogy „Ex-

akták”, és voltaképpen egy lista volt azokról a celebekről, akiknek 

nekitámadtak a rajongóik. De persze ezt ki kellett hagynia a Marino 

nyomozónak szánt írásból. Nagyon sok mindent ki kellett hagynia. 

Például azt a rémületet sem mondhatta el neki, amit akkor érzett, 

amikor megszólalt a csengő, és ő beengedte Territ, de közben nem 

figyelt arra, hogy a Gotham Kiteregeti webprogram betölti a hatvan 

centis képernyőt. 



Terri a kisasztalra tette a kosarat, és egyenesen odasétált az 

íróasztalhoz, ami ott volt az orra előtt, Shrew visszaemlékezett a 

jelenetre, miközben leírta a gondolatait a papírra, de persze kihagyva 

azt, amire most éppen gondolt. 

Terri nézte a képernyőt, Shrew pedig megpróbálta kitalálni, hogyan 

magyarázza meg neki a Gotham Kiteregeti- cikket, ami egyértelműen 

szépen meg volt formázva, és bele volt ágyazva egy programba. 

Mi ez? Terri olyan alacsony volt, hogy a szeme egy szintben volt 

az íróasztalon lévő monitorral. 

Bevallom, hogy a Gotham Kiteregetit olvasom. 

És miért így néz ki? Maga számítógép-programozó? Sem is tudtam, 

hogy dolgozik. 

Be van kapcsolva a programkód, mert olyan bolond vagyok. 

Kérem, foglaljon helyet! Shrew majdnem hogy ellökte Territ az útból, 

hogy ki tudjon lépni a programból. Nem, persze, hogy nem 

dolgozom! Ezt gyorsan tisztázni akarta. 

Terri leült a kanapéra, és a két lába egyenesen előremeredt a 

kanapébetét szélénél, mert annyira rövidek voltak. Megjegyezte, hogy 

ugyan e-mailezik, de egyébként teljesen gyakorlatlan a számítógép 

használatában. Persze ismeri a Gotham Kiteregetit, mert látta 

reklámozni mindenhol, és itt is, ott is emlegették, de nem szokta 

olvasni. Az egyetemi továbbképző miatt nincs ideje kedvtelésből 

olvasni, bár egyébként sem olvasna pletykarovatot. Nem az ő műfaja. 

Igazából azt hallotta, hogy nem valami ízléses, eléggé ocsmány. És 

tudni szerette volna, hogy Shrew is így gondolja-e. 

– Fogalmam sincs, hogyan kell megírni egy filmforgatókönyvet –

közölte Shrew Marino nyomozóval. – Úgy vélem, hogy különleges 

nyelvezetet és formát igényel, és azok az emberek, akik ezeket írják, 

speciális szoftvert használnak. Amikor a Yassarban tanultam, 

felvettem egy színházzal foglalkozó kurzust, és egy csomó színdarab 

és musical forgatókönyvét olvastam. Tudom, hogy nem olvasásra 

szánják őket, hanem arra, hogy abból játsszanak, adjanak elő, 



énekeljenek satöbbi. Remélem, nem bántódik meg, de jobb lenne, ha 

ragaszkodnék a sima leíráshoz. Mindenesetre felolvasom önnek. 

Kicsit csiklandozott a torka. Az emlékek és a bourbon kissé 

érzelmessé tették, és sejtette, hogy Marino nyomozó nem ülne itt a 

hátradönthető fotelban, ha nem lenne fontos. Az, hogy arra kérte őt, 

írjon egy filmforgatókönyvet, és hogy célozgatott rá, mi történt a 

szemközti házban, mindez egy sokkal fenyegetőbb dolog előjele volt. 

Más magyarázat pedig még szörnyűbb lenne. Mondjuk, hogy ez a férfi 

itt egy titkosügynök, talán a szövetségiek szolgálatában, akik a 

szokatlan pénzmozgások, az Egyesült Királyságból jövő e-mailek 

miatt azt hiszik, hogy ő terroristákkal paktál. Vagy ha amiatt van itt, 

hogy nem fizet adót, hiszen papíron nincs is bevétele a segélyen és az 

egyéb, apránként csurranó tartásdíjakon kívül. 

A kezében tartott papírról olvasott. 

– Terri letette a kosarat a kisasztalra, és fürgén, habozás nélkül 

felmászott a kanapéra. Látszott, hogy hozzá van szokva ahhoz, hogy 

önállóan megoldja a dolgokat, és valahogy ellensúlyozza a rövid 

végtagjait. Könnyedén felült a kanapéra, de mivel korábban soha nem 

láttam őt ülve, kissé meghökkentem, amikor láttam, hogy a két lába 

úgy mered előre, mint egy ötéves gyereké vagy egy rajzfilmfiguráé. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy megjegyezzem, függetlenül attól, 

hogy mit mondott vagy tett, attól a pillanattól fogva, hogy kinyitottam 

neki az ajtót, éreztem, hogy rettenetesen szomorú. Igazából úgy tűnt, 

magában dühöng, úgy tartotta a kezében a kosarat, hogy láttam, valami 

szokatlan van benne, olyasmi, ami vagy nem kell neki, vagy 

kellemetlenül érzi magát miatta. 

– Arról is beszélnem kell, hogy milyen ruhában volt, mert az is a 

jelenet része. Kék színű farmert viselt, és bokacsizmát, kék zoknit és 

kék pamutinget. Nem volt rajta kabát, de kék színű mosogatókesztyű 

igen, mert állítólag úgy szaladt át a szomszédból, mintha kigyulladt 

volna a ház. 



– Mi a csuda történt? – kérdeztem tőle, és megkínáltam valami 

üdítővel, amit elutasított. 

– Tudom, hogy szereti az állatokat – mondta, és a férjemtől 

ajándékba kapott, mindenfelé megtalálható porcclánfigurákon járt a 

tekintete. 

– Igaz, de fogalmam sincs, honnan tudja. Amióta maga ideköltözött 

velem szembe, nem volt kutyám. 

– Amikor néha összefutunk az utcán, szokott róluk beszélni, és 

mindig figyeli a többi embert, aki kutyát sétáltat. Sajnálom, de ez 

sürgős. Nem tudom, ki máshoz fordulhatnék. 

Visszahajtottam a törülközőt, és azt hittem, hogy megszakad a 

szívem. Ivy alig volt nagyobb, mint egy kis zseblámpa, és olyan 

csendben volt, először azt hittem, hogy halott. Terri azt állította, hogy 

ajándékba kapta, de nem tarthatja meg, és hogy a barátja már 

próbálkozott a boltban, hogy vegyék vissza. De nem voltak hajlandók 

rá. Ivy nem volt fejlett egyáltalán, és már akkor sejtettem, hogy nem 

fogja sokáig húzni. Nem mozdult, amíg fel nem emeltem, hogy a 

szívemhez szorítsam, és akkor odadörgölte a kis fejét a nyakamhoz. 

Azért neveztem el Ivynak, mert úgy hozzám tapadt, mint... 

Shrew megtörölte a szemét egy papír zsebkendővel, és egy kis idő 

múlva így szólt Marino nyomozóhoz: 

– Képtelen vagyok rá. Sajnálom. Csak eddig jutottam. Túl sok 

fájdalmat ébreszt bennem. És még most is mérges vagyok miatta. 

Miért zaklat fel ennyire? Ha játszadozik velem, akkor panaszt nyújtok 

be maga ellen Jaime Berger irodájához. Nem érdekel, hogy rendőr. 

Akkor is panaszt teszek. És ha a kormány titkos ügynöke, akkor 

mondja meg nyíltan, és legyünk túl rajta. 

– Én nem játszadozom magával, és az biztos, hogy titkos ügynök 

sem vagyok – felelte Marino, és Shrew kedvességet vélt kihallani 

egyébként kemény hangszínéből. – Ígérem, hogy nem szakítom fel a 

sebeit, csak ha nagyon fontos. Nyilvánvaló, hogy Terri valami olyasmi 

miatt hozta ide azt a beteg kiskutyát, ami fontos lehet, mert eléggé 



szokatlan, és egy csomó dologgal nem fér össze, ebben biztos vagyok. 

Nemrégiben a lakásán jártam, miután beszéltem a szüleivel. 

Arizonában élnek. Talán tudja is. 

– Nem tudtam. El sem tudom képzelni, micsoda rendetlenség lehet 

a lakásában. 

– Azt mondta, hogy sohasem járt ott. 

– Soha. 

– Hadd magyarázzam el valahogy. Terri nem volt az a kimondottan 

állatszerető ember. Enni lehetne a padlójáról, és ha valaki annyira 

megszállottja a tisztaságnak és a rendnek, mint ő, aligha tart állatokat. 

Ezt azért merem így kijelenteni, mert láttam a lakását, és felfigyeltem 

az összes antibakteriális szappanra és a többi tisztítóra. Másodjára is 

felhívtam a szüleit, és feltettem még néhány kérdést. És ekkor merült 

fel a házi kedvencek ügye. Azt mondták, hogy már gyerekként se 

kellett neki kisállat, és soha nem akart semmit más emberek házi 

kedvenceitől sem. Nem volt hajlandó hozzányúlni egyetlen 

kiskutyához vagy kismacskához sem, félt tőlük, és rettenetesen 

gyűlölte a madarakat. Talán ha visszagondol arra a jelentre, amit az 

előbb leírt nekem, eszébe jut még néhány részlet, és akkor az egészet 

más megvilágításban látja majd. Terrin nem volt kabát, de 

mosogatókesztyűt viselt. Maga azt feltételezte, hogy éppen 

mosogatott, amikor megérkezett valaki az ajándéknak szánt beteg 

kutyával, és ő rémületében átrohant magához. 

– Igen. 

– Megkérdezte tőle, hogy miért van rajta mosogatókesztyű? 

– Igen. És azt felelte, amit mondtam. Úgy tűnt, kissé zavarban van, 

levette a kesztyűt, és odaadta nekem, hogy dobjam el. 

– Hozzáért a kiskutyához, miután levette a kesztyűt? 

– Egyáltalán nem ért a kutyához. Indulófélben levette a kesztyűt. 

Ezt hangsúlyoznom kell. Már a látogatás vége felé volt. 

– Rendben. Azért volt rajta a kesztyű, mert félt a baktériumoktól. 

Azért nem volt rajta kabát, mert nem akarta, hogy a beteg kiskutyáról 



vagy a maga lakásából rákerüljenek a bacilusok. Sokkal könnyebb 

kimosni egy inget, mint egy kabátot. Fogadni mernék, hogy a kosarat 

és a törülközőt is a maga lakásában hagyta. 

– Igen, úgy van. 

– Amikor odaadta magának, nagyon is jól tudta, hogy a kiskutya 

beteg, és meg fog halni. 

– Mondtam már magának, hogy mérges voltam. 

– És igaza is volt. Tudta, hogy a kutya a halálán van, és magára 

testálta a dolgot. Ez nem volt valami szép dolog tőle. Főleg, hogy 

maga annyira szereti az állatokat. Kihasználta, hogy vajból van a 

szíve, főleg, ha kutyákról van szó. De az a nagy kérdés, hogy honnan 

szerezte Ivyt? Érti, hogy mire gondolok? 

– Pontosan – felelt Shrew, és már nagyon dühös volt. 

Az a néhány nap, amit Ivyval töltött, földi pokol volt. Shrew csak 

sírt, és ölelgette Ivyt, próbálta vízzel itatni, és rávenni, hogy egyen 

valamit. De mire elvitte az állatorvoshoz, már túl késő volt. 

– Azok közül, akik ismerték Territ, senki nem ajándékozott volna 

neki kiskutyát, senki nem gondolná, hogy ez kedves dolog Terrivel 

szemben – mondta Marino nyomozó. – Főleg nem egy beteg állatot. 

Kizártnak tartom, hogy a barátja ezt tette volna, hacsak nem egy 

szívtelen szemétláda, és azért tette, hogy megbántsa Territ, hogy 

szenvedést okozzon neki, hogy szórakozzon vele. 

– Nos, egyértelműen szomorú volt. Igazán magánkívül volt. 

– Engem ez az egész azokra a kis csínyekre emlékeztet, amit a 

kisfiúk művelnek a kislányokkal az iskolában. Emlékszik? Halálra 

ijesztik egy pókkal, cipősdobozba tett kígyóval. Mindegy, mi az, csak 

sikoltozzanak a lányok. Terri félt. Rettegett a baktériumoktól és a 

piszoktól, a betegségtől és a haláltól. Úgyhogy nagyon beteges dolog 

volt megajándékozni egy halálán lévő kiskutyával. 

– Ha mindaz, amit mond, igaz, akkor tényleg nagyon ördögi dolog 

volt. 



– Mióta laktak egymással szemközt, maga és Terri Bridges? –

kérdezte Marino, és közben megreccsent a bőr, ahogy kinyújtóztatta a 

lábát. 

– Körülbelül két évvel ezelőtt költözött ide. Nem tudtam a 

vezetéknevét. Nem voltunk barátok, ezt szeretném leszögezni. Csak 

összefutottunk néha. Általában a ház előtt, amikor elmentünk vagy 

megérkeztünk, bár azt is szeretném hangsúlyozni, nem nagyon láttam, 

hogy sokszor elment volna otthonról. Szerintem nincs autója. Gyalog 

jár, ahogy én is. A két év alatt néha összefutottam vele más helyeken 

is. Egyszer a Land’s Endben például. Mint kiderült, mindketten 

kedveljük a cipőiket. Emlékszem, ő egy pár Mary Jane Trekker-cipőt 

vett. Aztán egyszer összetalálkoztam vele a Guggenheim Múzeumnál. 

Igazából az volt az utolsó alkalom, hogy ott jártam, egy Jackson 

Pollock-kiállításon. Egymásba botlottunk, és megálltunk egy kicsit 

beszélgetni. 

– A múzeumba tartott? 

– Nem hinném. Szerintem csak sétált. De emlékszem, hogy az arca 

eléggé pirosnak és püffedtnek tűnt, és kalap meg napszemüveg volt 

rajta, bár eléggé be volt borulva az ég. Még eszembe is jutott, hogy 

csak nem került kapcsolatba valami olyasmivel, amire allergiás, de az 

is lehet, hogy sírt. Nem kérdeztem. Nem ütöm az orrom mások 

dolgába. 

– A családi neve Bridges – mondta Marino újra. – Benn volt a mai 

Postban. 

– Nem olvasom a Postot. Minden fenn van az interneten. – De 

alighogy kimondta, a nő azonnal meg is bánta. 

Semmi szükség arra, hogy a nyomozó elkezdjen szaglászni azzal 

kapcsolatban, hogy ő mit csinál a neten. 

– És hát leginkább a tévét nézem – tette még hozzá. – 

Megkérdezhetem, mennyire volt komoly? A betörés. Úgy láttam, hogy 

egy rendőrautó áll ott egész nap, és nem láttam Territ. Biztosan 

elutazott a családjához vagy talán a barátjához. Én egy szemhunyást 



sem tudnék aludni egy ilyen dolog után. Észrevettem, hogy többször 

használt múlt időt, mintha már nem lenne odaát. És beszélt a 

családjával. Úgyhogy feltételezem, súlyos ügy volt. Nem tudom, hogy 

a családjának Arizonában mi köze van ahhoz... nos, miért beszélt 

volna különben velük? Komoly az ügy, ugye? 

– Attól tartok, komolyabb nem is lehetne. 

Valami összeszorította a nő gyomrát, mintha ujjak markolásznák. 

A bőr hangosan recsegett, miközben Marino előredőlt a nem rá 

méretezett fotelban, és a férfi arca hirtelen nagyra nőtt Shrew orra 

előtt. 

– Honnan veszi, hogy betörés történt? 

– Csak gondoltam, mert... – alig tudott megszólalni. 

– Sajnos meg kell, hogy mondjam, nem az volt. A szomszédját 

meggyilkolták tegnap éjjel. Kicsit nehéz elhinni, hogy nem figyelt fel 

a nagy járás-kelésre, szemben magával. Rendőrautók, a 

törvényszékiek halottszállítója... 

Shrew-nak eszébe jutott dr. Scarpetta. 

– Egy csomó villogó, ajtócsapódás, beszélgettek az emberek. És 

maga nem hallott semmit – mondta újra Marino. 

– Dr. Scarpetta is megjelent a helyszínen? – tört ki a nő, közben 

megtörölgette a szemét, és a szíve elkezdett hevesen verni. 

A férfi tekintete olyan volt, mintha a nő bemutatott volna neki.  

 – Mit akar ezzel mondani? – kérdezte nem valami kedvesen. 

Shrew túl későn vette észre magát. Néhány pillanattal ezelőttig nem 

jött rá a dologra. Lehetséges lenne? P. R. Marino? Mint Pete Marino, 

ugyanaz a név, amit ő maga szerkesztett, formázott meg a cikkben, 

amit aztán feltett a netre. Ugyanaz a személy lehet? Az a Marino Dél-

Karolinában élt, vagy nem? Az biztosan nem Jaime Bergernek 

dolgozott. Egy olyan nő, mint Ms. Berger nem fogadna fel egy olyan 

férfit! Shrew már a pánik határán volt, a szíve annyira elkezdett verni, 

hogy majd kiugrott a helyéről. Ha ez a Marino ugyanaz, amelyikről a 

Főnök nemrégiben írt, akkor semmi keresnivalója az ő nappalijában, 



a férje karosszékében. Amennyire Shrew tudta, ez a férfi akár az az 

őrült is lehetett, aki meggyilkolta azt a védekezésre képtelen hölgyet 

ott szemben. 

A Bostoni Fojtogató pontosan ugyanígy szerezte áldozatait. Úgy 

tett, mintha kedves és megbízható volna. Ivott egy csésze teát, 

kellemesen elbeszélgetett a nappaliban, mielőtt... 

– Mi van dr. Scarpettával? – Marino nyomozó úgy nézett Shrew-

ra, mintha az megbocsáthatatlan módon megsértette volna. 

– Aggódom érte – felelte Shrew olyan nyugodtan, ahogy csak tudta, 

de a két keze annyira remegett, hogy szorosan összekulcsolva 

kénytelen volt az ölébe tenni. – Aggódom a nyilvánosság miatt, amit 

mostanában kap, és annak a... nos, a szóban forgó dolog természete 

miatt. Azok képzeletét foglalkoztatja, akik az általa említett dolgokat 

művelik. 

A nő vett egy mély levegőt. Jól beszélt az előbb. Nem szabad 

semmiféle utalást tennie arra, hogy olvasott volna bármit dr. 

Scarpettáról az interneten, főleg nem azt a cikket, amit ma feltett a 

netre. 

– Az az érzésem, hogy egy bizonyos dologra gondol – mondta 

Marino. – Úgyhogy teregesse ki a kártyáit. 

– Úgy vélem, lehet, hogy veszélyben van – felelte Shrew. – De ez 

csak egy megérzés. 

– Mire alapozza ezt? – A férfi hidegen nézett rá. 

– A terroristák miatt – mondta a nő. 

– Terroristák? – Marino igen érzéketlennek tűnt. – Miféle 

terroristák? – Már nem tűnt olyan sértődöttnek. 

– Ettől félünk mindannyian manapság. – Shrew elterelő 

hadművelettel próbálkozott. 

– Tudja mit? – Pete Marino felállt, és a nő fölé tornyosult. – Itt 

hagyom a névjegykártyámat, és arra kérem, hogy gondolkodjon el. Ha 

bármi eszébe jut, még ha nem is tűnik fontosnak, kérem, azonnal 

hívjon fel! Nem érdekes, hogy mennyi az idő. 



– El sem tudom képzelni, ki képes ilyesmire. – A nő is felállt, és 

kikísérte Marinót az ajtóhoz. 

– Mindig azok, akikről nem is képzelné az ember – felelte a férfi. – 

Vagy azért, mert ismerték az áldozatot, vagy azért, mert nem. 
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A kibertér a legtökéletesebb hely, ahol el lehet rejtőzni a gúny elől. 

A Gotham online főiskola volt, ahol a hallgatók láthatták, hogy dr. 

Oscar Bane milyen tehetséges és intelligens, nem pedig az a torz héj, 

amibe belekényszerült. 

– Nem lehetett az egyik hallgató vagy egy csoport diák – közölte 

Scarpettával. – Ők nem ismernek engem. A címem és a 

telefonszámom nincs feltüntetve. Maga a főiskola fizikálisán nem 

létezik, nincs olyan épület, ahová bejárhatnának a hallgatók. A tanszék 

évente többször találkozik Arizonában. És körülbelül ennyiszer látjuk 

egymást. 

– Na és az e-mail címe? 

– Fenn van a főiskola honlapján. Ott kell lennie. Valószínűleg így 

kezdődött az egész. Az internettel. így lehet a legkönnyebben ellopni 

valaki személyazonosságát. Valószínűleg így fértek hozzám is. De az 

elméletem nem számított. Nem hittek nekem, és én rájöttem, lehet, 

hogy ők is része az agyleszívásnak. Ezért történik az egész. 

Megpróbálják ellopni az elmémet. 

Scarpetta felkelt a székből. Beletuszkolta a jegyzetfüzetét és a tollát 

a köpenye zsebébe. 

– Átmegyek az asztal túloldalára, hogy megvizsgálhassam a hátát. 

Bizonyára el szokott azért néha menni otthonról. 

– Igen, a kisboltba, a bankautomatához, tankolni, az orvoshoz, a 

fogorvoshoz, színházba, étterembe. Amikor ez az egész elkezdődött, 

elkezdtem változtatni a szokásaimon. Más helyekre jártam, más 

időpontokban, más napokon. 



– Na és az edzőterem? 

Scarpetta finoman kikötötte Oscar köpenyét, és lehúzta a csípőjéig. 

– A lakásomon szoktam gyakorlatokat végezni. De odakinn 

távgyaloglok. Hét-nyolc kilométert naponta, heti négy napon. 

Volt a férfi sérüléseiben valamiféle jellegzetes rendszer, amitől 

Scarpetta érzései Oscar iránt nem igazán lettek jobbak. 

– Nem ugyanazon az útvonalon, és nem ugyanabban az időben. 

Kissé változtattam a dolgokon – tette még hozzá. 

– Különböző csoportok, klubok, szervezetek, amelyekhez tartozik, 

vagy amelyekhez köze van? 

– Az Amerikai Kis Növésű Emberek Társasága. De ami itt folyik, 

annak semmi köze hozzájuk. Az ki van zárva. Ahogy már említettem, 

az elektronikus zaklatás, talán ha három hónappal ezelőtt 

kezdődhetett. Amennyire én meg tudom állapítani. 

– Történt valami szokatlan három hónappal ezelőtt? Beállt valami 

változás az életében? 

– Terri. Akkor kezdtem el randizni Terrivel. És elkezdtek követni. 

Van rá bizonyítékom is. Egy CD-n, ami el van rejtve a lakásomon. De 

ha betörnek is, nem fogják megtalálni. Szeretném, ha magához venné, 

ha a lakásomra megy. 

Scarpetta elkezdte méregetni az Oscar lapockája alatt lévő 

horzsolásokat. 

– Ha bent lesz a lakásomban – mondta a férfi. – Megadtam rá az 

írásos engedélyt annak a nyomozónak. Nem szimpatizálok vele. De 

megkért rá, és én beleegyeztem, odaadtam a kulcsot és a riasztó kódját, 

mert nincs semmi rejtegetnivalóm, és azt szeretném, ha bemenne. 

Mondtam a nyomozónak, hogy azt szeretném, ha maga is vele menne. 

Menjenek, mielőtt még azok megelőzik magukat. Lehet, hogy már 

meg is tették. 

– A rendőrség? 

– Nem. A többiek. 

Oscar teste elernyedt, ahogy Scarpetta kesztyűs keze hozzáért. 



– Tőlük minden kitelik, megvan rá a lehetőségük – mondta. – De 

még ha bementek is, nem találták meg, abban biztos vagyok. Nem 

fogják megtalálni. Az lehetetlen. A CD-t elrejtettem egy könyvben. 

Az Egy elmeorvos visszaemlékezéseiben, amit Littleton Winslow írt. 

1874-ben adták ki Londonban. A második könyvszekrény negyedik 

polcán, a vendéghálóban, az ajtótól balra. Maga az egyedüli, aki tudja. 

– Elmondta Terrinek, hogy követik, hogy kémkednek maga után? 

Tudott a CD-ről? 

– Sokáig nem. Nem akartam, hogy aggódjon. Sokszor aggódik. De 

aztán nem volt más választásom. El kellett neki mondanom néhány 

héttel ezelőtt, amikor elkezdte mondogatni, hogy szeretné látni a 

lakásomat, és én nem akartam. Elkezdett azzal vádolni, hogy valamit 

titkolok előle, úgyhogy el kellett neki mondanom. Biztos akartam 

lenni abban, hogy megértette, nem lenne biztonságos, ha felvinném a 

lakásomra, mert elektronikusan megfigyelnek. 

– A CD? 

– Nem mondtam el neki, hogy hol van. Csak azt, hogy mi van rajta. 

– És Terri nem kezdett el aggódni amiatt, hogy mivel már ő is tud 

a dologról, ő is veszélyben van? Függetlenül attól, hogy hol 

találkoznak? 

– Az biztos, hogy soha nem követtek az ő lakásáig. 

– Mitől olyan biztos benne? 

– Mindig elmondják, hogy hova követnek. Majd meglátja. 

Elmagyaráztam Terrinek, hogy biztos vagyok abban, hogy róla nem 

tudnak, és hogy ő biztonságban van. 

– Hitt magának? 

– Ki volt borulva, de nem félt. 

– Eléggé furcsa ez olyasvalakitől, aki aggódó típus – közölte 

Scarpetta. – Csodálkozom, hogy nem ijedt meg. 

– Megszakadt a velük való kommunikáció. Hetek óta. Már 

elkezdtem reménykedni abban, hogy nem érdeklem őket tovább. De 

persze csak felültettek, ami nagyon kegyetlen dolog. 



– Miféle kommunikációról beszél? 

– E-mailekről. 

– Ha akkor álltak le, amikor elmondta Terrinek is a dolgot, akkor 

nem lehet, hogy ő küldte őket? Hogy ő küldte azokat, akármik is voltak 

bennük, azért, hogy maga úgy érezze, zaklatják, hogy kémkednek 

maga után? És aztán amikor maga megemlítette, akkor leállt velük? 

– Biztosan nem. Ő soha nem tenne ilyen gyalázatos dolgot. Főleg 

nem velem. Az lehetetlen. 

– Hogyan lehet ebben annyira biztos? 

– Nem tehette. Például honnan tudhatta volna, hogy kerülőutat 

teszek, amikor sétáltam, és a Columbus Circle-nél kötöttem ki? Soha 

nem említettem neki. Honnan tudhatta volna, hogy bementem a boltba 

kávétejszínért, amikor azt sem mondtam neki soha? 

– Lehetett Terrinek valami oka felfogadni valakit, hogy kövesse 

önt? 

– Nem tenne ilyet. És azok után, ami történt, semmi okom arra, 

hogy azt higgyem, bármi köze is lehetett hozzá. Hiszen halott! 

Megölték! 

Az acélajtó kissé megmozdult, és megjelent az őr arca a résben. 

– Minden rendben? 

– Minden – felelte Scarpetta. 

Az arc eltűnt. 

– De az e-maileknek vége szakadt – közölte Oscarral. 

– Hallgatózott. 

– Felemelte a hangját, Oscar. Nyugodt kell, hogy maradjon, 

különben visszajön, ide, be. 

– Készítettem egy tartalék másolatot arról, amim eddig volt, és 

aztán mindent letöröltem a számítógépről, hogy nehogy bejussanak, 

és letöröljék vagy megváltoztassanak valamit, hogy úgy tűnjön, 

hazudok. Az eredeti e-mailekről készült egyedüli másolat azon a CD-

n van, ami a könyvben található. Az Egy elmeorvos 



visszaemlékezéseiben. Littleton Winslow-tól. Gyűjtöm a régi 

könyveket és dokumentumokat. 

Scarpetta lefényképezte a horzsolásokat és az egymáshoz közel 

lévő körömnyomokat, amelyek mind Oscar jobb lapockája alatt 

voltak. 

– Főleg a pszichiátriával foglalkozókat – tette még hozzá. – Van 

egy csomó, többek között olyanok is, amelyek a Bellevue-vel 

kapcsolatosak. Többet tudok erről a helyről, mint azok, akik itt 

dolgoznak. Maga és a férje biztosan nagyon érdekesnek találnák a 

gyűjteményemet. Talán egy napon majd megmutatom. Szívesen 

kölcsön is adom őket. Territ mindig érdekelte a pszichiátria története, 

lenyűgözték az emberek. Tényleg érdeklik az emberek, és az, hogy mit 

miért tesznek. Azt állítja, hogy képes csak ülni egy repülőtéren vagy 

egy parkban, és egész nap bámulni az embereket. Miért van magán 

kesztyű? Az achondroplasia nem fertőző. 

– A maga érdekében. 

Ez igaz is volt, meg nem is. Scarpetta szerette volna, ha van egy 

latexréteg Oscar bőre és az övé közt. A férfi már amúgy is átlépte azt 

a bizonyos képzeletbeli határt, már akkor, amikor még nem is 

találkoztak. 

– Tudnak mindenféle helyről, olyanokról, ahová járok, ahol voltam, 

ahol élek – mondta. – De Terri lakásáról nem. Arról a barna homokkő 

épületről nem. A Murray Hillről. Soha nem volt okom feltételezni, 

hogy tudnak róla. Soha nem mutatták meg azt a helyet, amikor 

tudatták velem, hogy egy adott napon hol voltam. Miért ne mutatták 

volna meg? Minden szombaton odajárok. 

– Mindig ugyanabban az időben? 

– Ötkor. 

– A Murray Hillen hol? 

– Nem messze van innen. Akár oda is lehetne sétálni. Ott van a 

Loews mozi mellett. Néha elmegyünk egy filmre, hot dogot 

majszolunk és sajtos krumplit, ha ki akarunk rúgni a hámból. 



Oscar háta megremegett, amikor Scarpetta megérintette. Felébredt 

benne a gyász. 

– Mind a ketten törődünk azzal, hogy ne hízzunk el – mondta. –

Soha nem volt rá okom, hogy feltételezzem, követtek a Murray Hillre 

vagy bárhova, ahová együtt mentünk. Fogalmam sem volt róla, 

különben csináltam volna valamit, hogy megóvjam. Nem hagytam 

volna, hogy egyedül legyen. Talán rá tudtam volna venni, hogy hagyja 

el a várost. Nem én tettem. Soha nem okoztam volna neki fájdalmat. 

Ő az életem nagy szerelme. 

 

–Már éppen kérdezni akartam. – Berger csinos arcán ravasz tekintet 

ült, amivel Bentont vizslatta. – Ha Kay Lucy nagynénje, akkor mitől 

lesz maga a nagybátyja? Vagy maga de facto nagybácsi, egy 

majdnem-nagybácsi? Úgy hívja magát, hogy Benton bácsikám? 

– Lucy nem hallgat sem a majdnem-nagybátyjára sem a 

nagynénjére. Remélem, hogy magára hallgatni fog. – Benton nagyon 

is jól tudta, hogy mire megy ki a játék. 

Berger szurkálódott, fel akarta piszkálni. Azt akarta, hogy Benton 

hozza fel azt az átkozott pletykarovatot, vallja be, bízza magát a 

Berger-féle törvényszék könyörületére. De a férfi eltökélt volt. Nem 

fog önként elmondani semmit, mert nem tett semmi rosszat. Jó 

időzítéssel meg tudja védeni magát. Meg tudja magyarázni, miért 

hallgatott, és meg is tudja indokolni azzal, ha emlékezteti a nőt, hogy 

– jogilag – Marinót nem vádolták meg semmivel, és Scarpetta 

magánéletét nem ő veszélyezteti. 

– Lucynél vannak a laptopok? – kérdezte. 

– Még nincsenek. De nemsokára megkapja őket. Mihelyt 

megállapítja az e-mailekről a kért dolgokat, a szolgáltatóhoz 

fordulunk, és megszerezzük a jelszavakat. Többek között Oscarét is. 

– Amikor találkozott vele, hogy megbeszéljék, mit is fog tenni... 

– Még nem találkoztam vele – szakította félbe Berger. – Csak 

telefonon beszéltünk röviden. Csodálkozom, hogy soha nem említette, 



hogy a városba költözött. Persze most, hogy így végiggondolom, nem 

is kellene meglepődnöm. – A kávéjáért nyúlt. – Másoktól kellett 

megtudnom, hogy mostanában ideköltözött, és hogy itt indított új 

vállalkozást. Egész gyorsan jó nevet szerzett magának, pontosan ez az, 

amiért őt kértem fel, hogy segítsen ebben a bizonyos ügyben. 

Belekortyolt a kávéba, aztán letette a bögrét. Minden egyes 

mozdulata megfontolt és körültekintő volt. 

– Meg kell értenie, hogy ő és én nem vagyunk napi kapcsolatban – 

közölte. 

Marinóra gondolt. Eljött a keresztkérdések ideje. 

– Tudván, amit tudok – folytatta nem tudom elképzelni, hogy Lucy 

elmondta volna Marinónak, hogy Kay itt van, vagy, hogy egyáltalán 

lenne vele valamiféle kapcsolata – vagy, hogy egyáltalán tudja, hogy 

itt van. Kíváncsi volnék, maga miért nem mondta el. Vagy 

igazságtalan feltételezésekbe bocsátkozom? Elmondta neki? 

– Nem. 

– Hát ez nem semmi. Idejön New Yorkba, és maga meg sem említi 

neki, hogy Marino itt van. Hogy él és virul a körzeti államügyész 

embereinek sorában. És lehet, hogy ez a kis titok egy kicsit később 

pattant volna ki, ha Marino szerencsétlenségére nem őhozzá fut be 

Oscar telefonja a múlt hónapban. 

– Lucy még mindig a vállalkozásával van elfoglalva, még nem 

kapott sok ügyet – mondta Benton. – Néhány esete volt Bronxban és 

Queensben. Ez az első manhattani ügye, más szóval most van először 

kapcsolatban a maga irodájával. Persze, ha úgy vesszük, előbb vagy 

utóbb ő és Marino úgyis tudomást szereztek volna egymásról. Azt 

vártam, hogy ez úgyis megtörténik, teljesen természetes módon, 

hivatalból. 

– Maga nem várt semmi ilyesmit, Benton. Rossz, kétségbeesett 

döntéseket hozott, és nem gondolta végig az elkerülhetetlen 

következményeket. És most elkezdett minden összeborulni. 

Leírhatatlan érzés lehet egy napon arra ébredni, hogy sakkfiguraként 



mozgatva az embereket kiderül, hogy egy közönséges pletyka miatt a 

parasztjaik kénytelenek egymás ellen fordulni, és lehet, hogy le is kell, 

hogy üssék egymást a sakktábláról. Hadd próbáljam meg áttekinteni, 

mi történt. 

Az ujja egy apró mozdulatával intett a pincérnőnek, hogy nem kér 

kávét. 

– Az eredeti terveikben nem szerepelt, hogy New Yorkba jöjjenek 

– mondta. 

– Nem tudtam, hogy a John Jay majd... 

– Mindkettejüket felkéri óraadó tanárnak? Fogadni mernék, hogy 

megpróbálta lebeszélni Kayt a dologról. 

– Úgy véltem, nem lenne bölcs dolog elfogadni. 

– Hát persze. 

– Őt éppen akkor nevezték ki főnöknek. A teljes élete 

átrendeződött, más helyre költözött. Azt tanácsoltam neki, hogy 

egyelőre ne vállaljon több munkát, több stresszt. Azt mondtam neki, 

hogy nem kellene csinálnia. 

– Nyilvánvalóan. 

– De tántoríthatatlan volt. Azt felelte, jó érzés, hogy segíthetünk, ha 

tudunk. És nem akarta, hogy korlátozza valaki. 

– Hát ez Kayre vall – felelte Berger. – Mindig segít, ha képes úgy 

szervezni a dolgait, hogy megtehesse. A világ az ő színpada. Nem 

lehet bezárni Massachusetts egy sarkába, és maga sem erősködhetett 

nagyon, mert akkor meg kellett volna magyaráznia, miért nem akarja 

annyira, hogy New Yorkba jöjjön. Hirtelen egy kis probléma előtt 

találta magát. Marinót már ideszervezte New Yorkba, mert – legyünk 

őszinték – maga beszélt rá engem, hogy vegyem fel. És most Kay is 

itt van New Yorkban, és valószínűleg segíteni fog azoknál az 

eseteknél, amelyek az irodámat érintik. Hiszen mindketten ki-be 

utazgatnak New Yorkból, tehát miért is ne? És Lucy is a lehetőségek 

városába költözik. Mi lehetne jobb hely a világon a Village-nél? 

Hogyan láthatta volna előre ezt az egészet, amikor a tökéletes tervével 



előállt? És mivel nem is sejtette, arra sem számított, hogy én rájövök 

arra, miért tette parkolópályára a hivatalomba Marinót. 

– Nem tagadom, aggódtam miatta – felelte Benton. – De egészen 

egyszerűen azt reméltem, hogy nem fog ilyen hamar bekövetkezni. És 

nem az én dolgom... 

Berger beléfojtotta a szót. 

–Soha nem mesélt Marinónak, ugye? A John Jayről, meg arról, 

hogy van itt lakásuk. 

– Nem mondtam neki, hogy Kay sokszor megfordul New Yorkban. 

És arról sem beszéltem neki, hogy – Lucy ideköltözött. 

– Egyszóval tehát nem. 

– Nem is emlékszem, hogy mikor beszéltem vele utoljára, és 

fogalmam sincs, hogy mire jöhetett rá magától. De igaza van. Amikor 

magának beajánlottam Marinót, nem számítottam arra, hogy ilyesmi 

történik. Bár nem az én dolgom kikürtölni... 

Berger megint félbeszakította. 

– Kikürtölni? Nagyon sok mindent kikürtölt, ha nem az egészet. 

– Csak mendemonda... 

– Marino története olyan szomorú. És egy olyan eszes államügyész, 

mint én, képes volt bevenni a dolgot! Kérdés nélkül. Marino és az 

alkoholproblémái. Hogy felmondott azért, mert nem bírta elviselni a 

maguk eljegyzését, depressziós lett, és önpusztító. Egy hónap az 

elvonóban, és mintha kicserélték volna, én pedig nyugodtan 

felvehetem. Végül is a New York-i rendőrségnél kezdte a pályafutását, 

nem idegen. Úgy emlékszem, hogy azt a kifejezést használta, 

hogy mindkét félnek előnyös. 

– Átkozottul jó nyomozó. Legalább ezt higgye el nekem. 

– Tényleg azt képzelte – akár csak egy percig is -, hogy nem fog 

rájönni? Hogy Kay és Lucy sem fognak rájönni, az isten szerelmére! 

Kayt bármelyik pillanatban behívhatják az irodámba, hogy nézzen 

meg egy olyan boncolási jegyzőkönyvet, amiben szerepel Marino 

neve – és ez hamarosan megtörténik, csak meg szeretném jegyezni. 



Kay konzultánsként ki-be jár a halottasházból. És minden második 

héten megjelenik a CNN csatornáján. 

– Marino úgy hiszi, hogy Kay Bostonból jelentkezik, műholdon 

keresztül. 

– Ugyan már! Marinón nem hajtottak végre lobotómiát, mióta 

utoljára találkoztak. De lassan már kezdem azt hinni, hogy magán 

igen. 

– Nézze – mondta Benton –, abban reménykedtem, hogy ha elég 

idő eltelik... nos, akkor majd foglalkozunk a dologgal. És ne adjon 

tovább ízléstelen sztorikat, amelyek – ha őszinték akarunk lenni – nem 

többek pletykáknál. 

– Ostobaság. Maga semmi mást nem akart, csak elkerülni, hogy 

a való élettel kelljen foglalkozni, és ez az egész zűrzavar emiatt történt. 

– Igen, halogattam, hogy foglalkozzam vele. 

– De meddig? A következő életéig? 

– Amíg ki nem találom, hogy mit kezdjek vele. Egész egyszerűen 

kicsúszott a kezem közül. 

– Na, most már kezdünk egy kicsit közelebb jutni a tényekhez. Ez 

tehát nem a szóbeszédről szól, és maga is jól tudja. Hanem arról, hogy 

homokba dugta a fejét. 

– Jaime, én csak egy kicsit tapintatos akartam lenni. Valahogy 

visszaállítani valamit. Hogy lépjünk tovább, gyűlölködés nélkül, 

nehogy valami visszafordíthatatlan dolog történjen. 

– Hogy egy varázsütésre mindenki mindenkinek újra a barátja 

legyen. Visszaállítani a múltat, a régi szép időket. Boldogan élnek, míg 

meg nem halnak. Illúzió. Tündérmese. El tudom képzelni, Lucy 

mennyire gyűlöli őt. Kay talán nem. Ő nem az a gyűlölködő típus. 

– Fogalmam sincs, mi a fenét fog Lucy tenni, ha meglátja. Pedig 

meg fogja pillantani. Na és akkor mi lesz? Lehet nyugtalankodni 

miatta. Nem vicces egyáltalán. 

– Nem nevetek. 

– Látta már munka közben. Ez komoly dolog. 



– Abban reménykedtem, hogy időközben már kinőtte a gyilkos 

indulatokat, miközben olyasmit tesz, amit ő kötelességteljesítésnek 

nevez. 

– A végén találkozni fognak, vagy legalábbis tudni fognak 

egymástól – mondta Benton. – Főleg most, hogy maga a fejébe vette, 

kihasználja Lucy zsenialitását a törvényszéki 

számítástechnikatudomány területén. 

– Amit különben a Queens Megyei Államügyészi Hivataltól és 

néhány zsarutól tudtam meg. Nem magától. Mert maga nem akarta, 

hogy én tudjam, hogy Lucy itt van, mivel azt remélte, soha nem fogom 

kihasználni a képességeit, maga valóságos nagybácsi. Mert ha úgy 

döntök, hogy kihasználom Lucy képességeit, egy napon majd besétál 

az irodámba, és vajon kivel fog ott összefutni? 

– Amikor telefonon beszélt vele, ez történt? Mondott valamit 

Marinóról? – kérdezte Benton. 

– Amennyire én képben vagyok, még nem tud róla. Egyelőre. Mert 

nem, nem említettem neki. Túlságosan elvoltam foglalva azzal, hogy 

aggódtam amiatt a nő miatt, akit tegnap éjjel meggyilkoltak, és amiatt, 

hogy mi lehet a laptopján, és hogy Lucy hogyan segíthetne. 

Túlságosan is azon járt az eszem, amikor Lucy múltkor a lakásomon 

járt, miután visszajött Lengyelországból. És mindketten nagyon jól 

tudjuk, hogy mit csinált ott. Vakmerő. Briliáns. Szemfüles, aki nem 

tiszteli a korlátokat. És most elindított egy törvényszéki számítógépes 

nyomozócsoportot. A neve Connextions. Érdekes név, gondolom 

a connections és a What’s next-ből. És mindannyian tudjuk, akármi is 

lesz a következő, Lucy lesz az első. Mily megkönnyebbülés! Nekem 

nem úgy hangzik, hogy ez ugyanaz a Lucy, akit régebben ismertem. 

Mintha már nem érezné annyira szükségét annak, hogy legyőzze és 

lenyűgözze az embereket. Sokkal meggondoltabb, sokkal 

megfontoltabb lett. Emlékszik, régebben benne volt azokban a 

betűszókkal jelölt projektekben. Ő volt a csodagyerek, aki nyári 

gyakorlatát tölti Quanticóban. A CAIN, a Criminal Artificial 



Intelligence NetWork. Összedob egy ilyen rendszert, amikor – hogy is 

volt – még csak főiskolás? Nem csoda, ha olyan ellenszenves volt, 

olyan renegát, annyira nem tűrte a korlátokat. És hogy nem voltak 

barátai. De talán mára megváltozott. Amikor beszéltem vele – nem 

személyesen, hanem telefonon –, nagyon felnőttesnek tűnt, nem olyan 

grandiózusnak és nem olyannak, aki csak magával van elfoglalva. És 

nagyon méltányolta, hogy hozzá fordultam először. Egyértelműen 

nem a régi Lucy volt. 

Benton eléggé meg volt döbbenve, hogy Berger ilyen sok mindenre 

emlékszik a régi Lucyvel kapcsolatosan, illetve hogy ennyire le van 

nyűgözve az újtól. 

– Ezek a dolgok jutottak az eszembe, amikor Lucy arról a 

programról mesélt, amivel még régen dolgozott, ami mostanra már 

olyan ősöreg, mint Noé bárkája, meg arról, hogy mennyire meg lennék 

lepve, ha tudnám, manapság már mi minden lehetséges – mondta 

Berger. – Nem. Nem említettem Marinót. Nem hinném, hogy 

gyanítaná, hogy Marinónak van valami köze az én egységemhez, és 

hogy tevékenyen dolgozik ugyanazon az ügyön, amire őt is felkértem. 

Biztos, hogy nem. Különben valahogy reagált volna, mondott volna 

valamit. De nemsokára megtudja. El kell mondanom neki. 

– És most is úgy véli, hogy jó ötlet ebbe az egészbe belevonni 

Lucyt? 

     – Lehet, hogy nem. De nehéz helyzetben vagyok, ha eddig nem lett 

volna nyilvánvaló. Jelen pillanatban nem tudok lemondani róla, mert 

– őszintén – ha a képességei tényleg annyira szuperek, amennyire 

mondják, akkor szükségem van rá. Az internetes bűnözés az egyik 

legnagyobb gondunk, és egyre jobban lemaradunk. Egy láthatatlan 

bűnözőkből álló világgal állunk szemben, amely az esetek 

többségében sokszor látszólag semmi nyomot nem hagy maga után, 

vagy ha mégis, akkor az, szándékosan félrevezető. Nem fogom 

hagyni, hogy Marino vagy egy pletykarovat vagy a maga 



bizonytalansága és családi problémái eltérítsenek a munkától. Azt 

fogom tenni, ami a legjobb az ügynek. Kész. 

– Ismerem Lucy képességeit. Hogy őszinte legyek, bolondság 

volna nem kihasználni – közölte Benton. 

– Pontosan ez a lényeg az egészben. Ki kell használnom őt. A városi 

költségvetés nem engedhet meg egy olyan kaliberű valakit, mint ő. 

– Valószínűleg megcsinálja ingyen. Nincs szüksége a pénzre. 

– Semmi sincs ingyen, Benton. 

– Igaz. De az is igaz, hogy megváltozott. Már nem az az ember, 

akivel az elmúlt alkalommal találkozott, amikor megkérdezhette volna 

tőle, hogy… 

– Ne beszéljünk arról, hogy mit tehettem volna. Akármit is vallott 

be nekem akkor, vagy öt évvel ezelőtt, már nem emlékszem. És a 

többit soha nem mondta el. Ami engem illet, Lucy soha nem járt 

Lengyelországban. Egyébként remélem, hogy soha többé nem fordul 

elő még egyszer ilyesmi. És pokolian nem hiányzik egy újabb FBI 

vagy ATF-helyzet. 

Lucyt a karrierje során gyakorlatilag már mindkettőtől kirúgták. 

– Mikor adja oda Lucynek a laptopokat? – érdeklődött Benton. 

– Hamarosan. Megvan a felhatalmazás, hogy átnézhessük a rajtuk 

lévő dolgokat, szép sorjában. 

– Kicsit csodálkozom, hogy ez már korábban nem történt meg, még 

a múlt éjjel – mondta Benton. – Akármi is van azokon a laptopokon, 

lehet, hogy elmondják nekünk, amit tudni akarunk. 

– Erre egyszerű a válasz. Tegnap éjjel még nem voltak meg. Az 

első átfésülés alkalmával nem bukkantunk rájuk. Marino fedezte fel 

őket, amikor ma reggel másodszorra is átkutattuk a lakást. 

– Ezt nem is tudtam. Fogalmam sem volt, hogy Marino is részt vett 

a lakás átvizsgálásában. 

– Én meg egészen addig nem tudtam, hogy Oscar ugyanaz az 

ember, akivel Marino beszélt még a múlt hónapban, amíg Morales 

tegnap éjjel nem tisztázta a dolgot. Amikor mindez kiderült számomra, 



hívtam Marinót. Mondtam neki, szeretném, ha részt venne a 

nyomozásban, mert már így is benne van. 

– És azért, mert szüksége volt rá, hogy fedezze magát – tette hozzá 

Benton. – Mert úgy fog kinézni a dolog, hogy Oscar a múlt hónapban 

felhívta a maga irodáját, hogy segítséget kérjen. És maga nem vette a 

lapot. Marino nem vette a lapot. Senki nem fogja jobban fedezni 

magát, mint egy olyan ember, akinek saját magát is fedeznie kell. Ez 

eléggé cinikus megoldás. De maga szerencsés, mert Marino nem 

nagyon néz el semmit. Igazából ő a legjobb nyomozó, akit csak 

kaphatott. Valószínűleg még nem is jött rá erre, mert könnyű őt 

alábecsülni, és maga most elfogult. Hadd találjam ki. Ő ajánlkozott, 

hogy körülnéz a helyszínen, és megtalálta azt, ami lehet, hogy a 

legfontosabb bizonyíték lesz. A nő laptopjait. Hol a pokolban voltak? 

A padlódeszkák alatt? 

– Egy táskában, a ruhásszekrényében. Valószínűleg úgy tervezte, 

hogy felviszi magával a Phoenixbe tartó gépre ma reggel. Azt és egy 

másik kézipoggyászt – felelte Berger. 

– Ki jött rá, hogy Phoenixbe készült ma reggel? 

– Oscar nem mondott semmit magának erről a múlt éjjel? 

– Nekem semmiről nem mondott semmit a múlt éjjel. 

Együttműködő volt, ami az értékelést illeti, de ennyi. Már mondtam. 

Tehát tegnap este még nem lehetett tudni a nő utazási előkészületeiről? 

Ha nem, akkor ki jött rá, és hogyan? 

– Nos, valószínűleg Marino, aki jó nyomozó, és nem áll le, ha már 

egyszer elkezdett valamit. Ez igaz. Ő magányos alak, már épp elég 

ideje csinálja ahhoz, hogy tudja, nem lehet információt kiadni csak 

azért, mert a másik ember zsaru vagy akár ügyész vagy bíró. Az 

igazságszolgáltatásban dolgozó emberek a legpletykásabbak, róluk 

valószínűsíthető, hogy a legkevésbé ők tartják a szájukat, amikor 

pedig kellene. Igaza van Marinót illetően, ezzel csak ellenséget szerez 

majd magának. Már látom is, és pontosan ezért olyan szerencsétlen az 

a dolog, ami a felszínre bukkant vele kapcsolatban. És úgy tűnik ő volt 



az is, aki kiderítette Terri szüleinek a címét Scottsdale-ben, mielőtt 

bárki másnak sikerült volna – például Morales-nek. Ő adta át a Terri 

haláláról szóló hírt is. A szülők említették, hogy a lányuk azt tervezte, 

hazarepül, hogy néhány napot együtt tölthessenek. És Marino ezért 

sietett Terri lakására. 

– Tegnap éjjel bizonyára nem hevert sehol egy repülőjegy, amiből 

a zsaruk sejthettek volna bármit is. Manapság mindent elektronikusan 

intéznek. 

– Úgy van. 

– Akkor ez megmagyarázza, miért nem láttam csomagokat azokon 

a helyszínelő fotókon, amiket Morales mutatott nekem. 

– Azok a fotók az első átvizsgálás alkalmával készültek – amit 

Morales folytatott le. Már látom, hogy miért nem vették észre a kis 

gurulós bőröndöt tegnap éjjel. Nem mondom, hogy jó, hogy így 

történt, de értem. 

– Azt gyanítja, hogy szándékosan rejtette el valaki? 

– Úgy érti valaki, mint például Oscar? 

– Nem sok értelme lenne. – Benton elgondolkodott ezen egy kicsit. 

– Ha aggasztották volna Terri számítógépei, akkor miért nem hozta el 

őket a lakásból? Miért rejtette volna el őket a gardróbban? 

– Az emberek sokszor csinálnak olyat, aminek nem sok értelme 

van, függetlenül attól, hogy milyen alaposan megterveznek egy 

bűncselekményt. 

– Akkor viszont Oscar eléggé szétszórt. Feltéve, ha ő a gyilkos –

közölte Benton. 

– De Terri minden volt, csak szétszórt és rendetlen nem, legalábbis 

a lakásáról készült fotók alapján. A végletekig rendszerető volt. 

Kíváncsi az elméletemre? Lehet, hogy befejezte a csomagolást az útra, 

és ő saját maga tette el az útból a csomagokat, mert várt valakit. 

Szerintem nem kellene Oscarról feltételezni, hogy kitervelte ezt a 

bűntettet. Még nem hajlok arra, hogy őt gyanúsítsam a gyilkossággal. 



– Ismeri a régi mondást, Benton. Ne keressen mindenáron 

unikornist. Kezdje a pónikkal. Oscar az első póni a listámon. Ő a 

legnyilvánvalóbb. Csak az a gond, hogy nincsen semmi 

bizonyítékunk, egyelőre semmi. 

– Oscar legalább nem előzte meg a Terri számítógépein lévő 

dolgokkal kapcsolatosan. Nem tud róluk semmit, nincs hozzáférése az 

internethez a kórházban – jegyezte meg Benton. 

– És ő döntött úgy, hogy bevonul. Nem kötelező neki ott lenni. És 

emiatt továbbra is nagyon gyanúsnak találom, nagyon aggódom az 

elmeállapotáért. Akár rátaláltunk a laptopokra, akár nem, neki tudnia 

kell, hogy hozzá fogunk férni Terri e-mailjeihez, ha majd 

megszerezzük a felhasználónevét vagy neveit a szolgáltatótól. És 

akkor hozzáférünk az ő e-mailjeihez is, mert nem tudom elképzelni, 

hogy ne leveleztek volna rendszeresen. De úgy tűnik, Oscar nem 

törődik ezzel. Ha nem lenne itt elzárva mindentől, lenne rá lehetősége, 

hogy hazasiessen, és belebabráljon az egészbe. De meg sem próbálta. 

Miért? 

– Lehet, hogy úgy érzi, nem szükséges, mert semmi rosszat nem 

tett. Vagy az is lehet, hogy nem ért annyira a számítógépekhez, hogy 

belenyúljon, és megússza. Vagy ha ő a gyilkos, és eltervezte a tettét, 

akkor már előre el is tüntette a nyomait. 

– Kiváló meglátás. Előre megfontolt szándék olyasvalaki részéről, 

aki azt gondolja magáról, hogy okosabb, mint mi vagyunk. Idejekorán 

meghamisítja a dolgokat, aztán bejelentkezik a Bellevue-be mert 

állítólag fél attól, hogy a gyilkosnak ő lesz a következő áldozata. Más 

szóval mindenkit az orránál fogva vezet. És valószínűleg nagyon 

élvezi a dolgot. 

– Én csak objektíven bemutatom a lehetőségeket – mondta Benton. 

– Íme, egy másik. Nem ő a gyilkos, de tisztában van vele, hogy 

mindenki azt fogja hinni, hogy ő az, és azzal, hogy bejelentkezik a 

Bellevue-be, jogot szerez arra, hogy találkozzon velem, Kayjel, és 



talán meg tud győzni egy fontos valakit, hogy ártatlan és 

hogy veszélyben forog az élete. 

– Ne is mondja, ez az, amit valójában hisz. 

– Én azt hiszem, Oscar úgy véli, Kay a menedék. Függetlenül attól, 

hogy mit tett, vagy mit nem tett. 

– Igen, azért fordult Kayhez, mert bennem nem bízik. Szerintem az 

új becenevem a „szuperringyó”. – Berger mosolygott. – Vagy 

legalábbis remélem, hogy új – legalábbis a szuper előtag. 

– Oscar úgy érzi, hogy maga cserbenhagyta. 

– Arra utal, amikor egy hónapja hívta az irodámat? A város 

őrültjeinek a fele megteszi mindennap. Igaz, beszélhettem volna vele. 

De ebben semmi szokatlan nincsen. Egy csomó hívásról nem is tudok, 

nem hogy én beszélnék az illetőkkel. Oscar „szuperringyóként” utalt 

rám. És azt is hozzátette, hogy ha valami rossz történik, az az én hibám 

lesz. 

– És kinek mondta mindezt? – kérdezte Benton. – Marinónak? A 

múlt hónapban történt telefonbeszélgetés során? 

– Fel van véve – közölte Berger. 

– Remélem, hogy nem kerül ki a sajtóhoz. 

– Hát az tényleg nem volna szerencsés. Mert valami igazán rossz 

történt. Nagyon, nagyon rossz. Nem kérdés, hogy nagyon óvatosnak 

kell lennünk Oscar Bane-nel. Általában sokkal támadóbbak lennénk 

egy hasonló helyzetben lévő emberrel. Egyébként én hiszem, hogy ő 

gyilkolta meg a barátnőjét. Ennek lenne leginkább értelme. És persze 

ez a paranoiáját is magyarázná. Fél, hogy elkapják. 

Berger felvette a tárcáját, hátralökte a székét. A szoknyája 

felcsúszott, és Benton megpillanthatta a karcsú lába közötti völgyet. 

– Bizonyíték nélkül nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amit Oscar 

mond. Lehetséges, hogy követik. Nem tudhatjuk biztosan, hogy nem. 

– Nessie, Big Foot. Bármi lehetséges. De nekem úgy tűnik, 

függetlenül mindentől, egy PR-bomba ketyeg, és nemcsak az, hanem 

egy jogi is, mert nem vettük őt komolyan akkor, amikor a múlt 



hónapban hívott minket. És nincs szükségem arra, hogy az Amerikai 

Kis Növésű Emberek kivonuljanak a Hogan Place 1. alá. 

Egyértelműen nincs szükségem újabb problémára. Már így is több 

van, mint amennyi kell. Erről jut eszembe, ideje mennem. 

Megállt, hogy összeszedje a kabátját, majd átmentek a zsúfolt 

kávézón. 

– Ha kitör a botrány, kell izgulnom amiatt, hogy Kay esetleg 

megosztja a dolgot a CNN-nel? Lehet, hogy Oscar ezért ragaszkodott 

Kayhez? Mert szeretne bekerülni a hírekbe? – kérdezte Berger. 

Benton megállt a pénztárnál, hogy kifizesse a számlát. 

Amikor kiértek, így szólt: 

– Soha nem tenné ezt magával. 

– Meg kellett kérdeznem. 

– Még ha az a típus is volna, akkor sem tudná megtenni – közölte 

Benton, miközben az előcsarnok felé lépkedtek. – Mert vagy Oscar 

orvosa, vagy a maga tanúja. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy Oscar gondolt minderre, amikor 

követelte, hogy vele találkozhasson, hogy Kay meglátogassa – mondta 

Berger. – Lehet, hogy csak az járt a fejében, hogy Kay csinál majd 

egyfajta előzetes kihallgatást. 

– Fogalmam sincs, hogy mi a fenére gondolhatott, de én nem 

beszéltem volna rá Kayt. És senki másnak sem kellett volna. 

– Most úgy beszél, mint egy férj. És a senkin valószínűleg engem 

ért. 

Benton nem felelt. 

Berger magas sarkú cipője kopogott a fényesre csiszolt márványon. 

– Ha és amikor Oscart megvádolják, elképzelhető, hogy kiderül, 

hogy amit Kaynek mond, az az egyedüli olyan információ, amit 

valamennyire is megbízhatónak ítélhetünk. Nagyon is jó, hogy Kay 

megvizsgálja Oscart. Több okból is. Azt szeretnénk, ha Oscar boldog 

lenne. Azt akarjuk, hogy kiválóan ellássák. Biztonságban szeretnénk 

tudni, és mindenki mást is, aki a környezetébe kerül. 



– Berger felvette a kabátját. – amikor Marino kikérdezte a 

telefonban, Oscar azzal a kifejezéssel dobálózott, 

hogy megkülönböztetés. 

Azt mondogatta, hogy ő kis növésű, többször is hangsúlyozta 

Marinónak, aki persze nem értette, hogy ez mit jelent. Meg kellett 

kérdeznie Oscartól, aki ekkorra már kellőképpen zaklatott volt, és azt 

felelte: „egy kibaszott törpe”. És azt állította, hogy emiatt követik, 

ezért választották ki őt. És hogy hátrányosan megkülönböztetik... 

Megszólalt Berger telefonja. 

– Kaynek meg kell mondani, hogy Marino itt van – mondta, 

miközben feltette a drót nélküli fülhallgatót. 

– Majd meglátjuk – mondta a telefonba. – Ez teljességgel 

elfogadhatatlan... Előre kellett volna látnom? Nos, van egy rendszer 

benne, de reméltem, hogy ...nem, nem, nem. Nem tehetem. Főleg nem 

ebben az ügyben... Nos, inkább nem... Igen, így van, de bizonyos 

körülményeknek köszönhetően, még várok. Igen, úgy van. Ki a fene 

látta? – Bentonra nézett. – Akkor talán megérti, hogy miért nem 

szeretném megtenni... Aha. Igen, hallom. Már akkor is hallottam, 

amikor először mondta. Azt hiszem, mindenekelőtt ki kellene 

puhatolnom, hogy hajlandó-e rá, és aztán majd visszahívom. De nem 

hibáztatnám, ha a pokolba kívánkozna innen, és felülne a Loganen a 

legközelebbi járatra... 

Berger befejezte a beszélgetést. 

Már kiértek a kórházból, kinn voltak a járdán. Majdnem négy óra 

volt, sötétedett, nagyon hideg volt, és a leheletük füstként gomolygott 

a szájuk előtt. 

– Marino nem akart bántani senkit. – Benton úgy érezte, hogy ezt 

el kell mondania. – Nem akarta azt, ami történt. 

– Azt akarja mondani, hogy nem akarta megerőszakolni Kayt? –

kérdezte szemtelenül Berger, miközben feltette szürke, foncsorozott 

szemüvegét, ami eltakarta a szemét. – Vagy minden, ami ma az 

internetre felkerült, hazugság? Azt kívánom, bárcsak valahová 



máshová protezsálta volna be a fickót, ne az én hivatalomba! Már 

nyakig benne van ebben az átkozott ügyben, és nincs rá mód, hogy 

hosszú távon valahogy elkülönítsük őket. Beszélnie kell Kayjel. 

– Ami abban a pletykarovatban van, az hamis színben tüntet fel 

mindent. 

– Egy törvényszéki nyelvész örömtáncot járna emiatt a mondata 

miatt. De én elhiszem magának. Ami az interneten van, az csupán 

kitaláció. Örülök, hogy ezt mondja. 

Elővette gidabőr kesztyűjét, majd felhajtotta vidraszőr 

kabátja gallérját. 

– Azt nem állítottam, hogy minden szava hazugság – felelte 

Benton. 

Elkezdte bámulni a távoli Empire State Buildinget, amit vörös-zöld 

égőkkel világítottak ki az ünnepekre. A csúcsán egy fény villogott, 

hogy figyelmeztesse a repülőket a veszélyre. Berger Benton karjára 

tette a kezét. 

– Nézze – mondta gyengéden. – El kellett volna mondania nekem, 

hogy Marino Charlestonból való távozásának Kay volt az oka, az, amit 

vele művelt. Igyekszem megértőnek lenni. El tudom képzelni, mit tett 

ez az egész magával. Mindenkivel. 

– Majd lerendezem. 

– Nem fog semmit sem lerendezni, Benton. Haladjon szépen előre. 

Mindannyiunknak ezt kell tennie, és minden egyes lépést szaporán 

megtennünk. 

Elvette a kezét, ami hirtelen elutasításnak tűnt. 

– Megdöbbentő, hogy képes bármit is tenni, hogy segítsen Ma-

rinónak – tette még hozzá Berger. – Feltételezem, hogy a barátja lehet. 

De mi lehet a mozgatórugó? Szerintem azt remélte, hogy ha segít neki, 

fedezi őt, attól az, amit Marino cselekedett, meg nem történtté válik. 

De most, hogy már az egész világ tudja... Mit gondol, hány telefont 

kaptam ma? Amiatt az átkozott cikk miatt! 

– Őt kérdezze. Részeg volt. Ne rúgja ki! 



– Az összes erőszaktevő, akit dutyiba küldtem, vagy részeg volt, 

vagy kábítószer hatása alatt állt, vagy mindkettő egyszerre. Vagy azt 

állították, hogy közös beleegyezéssel történt, vagy, hogy a nő 

kezdeményezett. Nem fogom kirúgni, hacsak nem kényszerít rá. 

Szerintem ez Kay csatája. Nem a magáé. És nem is Lucyé. Bár attól 

tartok, hogy Lucy nem így fogja látni. 

– Kay már gondolt erre. 

Berger a zsebébe csúsztatta a kezét a hideg miatt. 

– Igazán? Akkor miért ez a nagy felhajtás azért, mert nem tudja, 

hogy Marino nekem dolgozik? Akkor minek titkolózni? Azt hittem, az 

egész arról szól, hogy Marino otthagyta a munkáját, hogy próbál 

kompenzálni maga és Kay miatt, mert, hogy féltékeny – ami 

olyannyira nyilvánvaló, mint az Empire State Building, amit látszólag 

olyan régóta bámul. Hogy úgy döntött, ideje Kayt elengedni, és 

valahogy rendet teremteni maga után, azok után, amit tett. Hülyeség 

volt tőlem. Soha nem hívtam fel Kayt, hogy hitelesíthesse a maga által 

elmondottakat. Soha nem kértem ajánlólevelet. Mert bíztam magában. 

– Próbálkozik. Sokkal keményebben, mint bárki, akit valaha 

ismertem. Ez nyilvánvaló kell, hogy legyen maga előtt is. Maga nap, 

mint nap találkozik vele. Kérdezősködjön felőle. Hagyja, hogy 

elmondja, mit tett – mondta Benton. 

– Csak a tisztánlátás kedvéért, maga hazudott nekem. 

Berger taxi után nézett. 

– Csak a tisztánlátás kedvéért, nem hazudtam. És Marino nem 

erőszakolta meg Kayt. 

– Ott volt? 

– Nekem azt mondta, hogy odáig nem fajult a dolog. És nem emelt 

vádat. Számára ez az egész magánügy. És nem az én feladatom, hogy 

erről bárkivel beszéljek, beleértve magát is. Először még nekem sem 

mondta el. Igen, nem volt részrehajló. Illúziókba ringattam magam, a 

fejemet a homokba dugtam. Talán nem ítéltem meg helyesen a dolgot. 

De ami abban a ma reggeli pletykarovatban van, az teljesen torz kép. 



Kérdezze meg Marinót. Gondolom, látta már. Vagy hamarosan látni 

fogja. 

– Na és Lucy? Csak hogy tudjam, mire számítsak. 

– Ő is látta a cikket – felelte Benton. – Felhívott miatta. 

– Csak azon csodálkozom, hogy nem ölte meg azon nyomban 

Marinót, amennyire isteníti a nagynénjét. 

– Majdnem megtette. 

– Jó tudni. Nem sokkal ezelőtt megtette volna. Tartozik nekem egy 

szívességgel. 

Egy taxi veszélyesen közel kanyarodott hozzá, és hirtelen 

beletaposott a fékbe. 

– Ma este szükségem lesz Kayre a halottasházban – közölte Berger. 

– És magának kell megkérnie rá. 

Beszállt a kocsiba. 

– Ja, és az a telefon, amit néhány perccel korábban kaptam? – 

Berger felnézett Bentonra. – Meg kell kérnem Kayt, hogy vizsgálja 

meg a holttestet. Remélem hajlandó lesz rá. Attól tartok, hogy dr. 

Lester a szokásos kis játékait játssza velem. Keressük. Kénytelen lesz 

visszatolni a seggét a boncterembe, amilyen gyorsan csak tudja, és 

együttműködni, még ha azt az átkozott polgármestert kell is miatta 

felhívnom. 

Becsapta az ajtót. Benton csak állt a járdán a hidegben, és figyelte, 

ahogy Jaime Berger taxija kihúz, bevágva két másik kocsi elé, akik 

vad tülköléssel jelezték nemtetszésüket. 

 

 

 

  



9. 
 

 

 

 

 

Scarpetta megvizsgálta a hosszú, felszínes horzsolásokat Oscar 

hátának bal felső részén, miközben a férfi kérdés nélkül elmesélte, 

hogyan szerezte őket. 

– Már benn volt a lakásban, és megtámadott – mondta. – Elrohant, 

én pedig megtaláltam Territ. A rendőrség nem hitt nekem. Láttam az 

arcukon. Azt hiszik, azért sérültem meg, mert vele küzdöttem. De 

maga meg tudja állapítani, ugye? Hogy nem vele küzdöttem? 

– Nagyon hasznos volna, ha leírná nekem, hogy mit viselt tegnap 

este – felelte Scarpetta. 

– Maga meg tudja mondani ezekről a sérülésekről, hogy nem a 

Terrivel való hadakozásból származnak. Nem fogják megtalálni a 

DNS-ét a körmöm alatt. Nem karmolt meg. Nem küzdött velem. Soha 

nem veszekedtünk. Talán néha vitáztunk. Terri már halott volt. 

Scarpetta hagyott Oscarnak egy kis időt, annyira zokogott. 

Amikor aztán elcsendesedett, megismételte a kérdését. Mit viselt a 

múlt este, amikor viaskodott azzal a...? 

– Nem láttam a férfit. 

– Biztos benne, hogy férfi volt? 

– Igen. 

– És arra emlékszik, hogy mennyi volt az idő? 

– Öt óra. 

– Pontosan? 

– Én soha nem kések el. Minden villany le volt kapcsolva. Még a 

bejáratnál is. És Terri összes ablaka sötét volt. Nem értettem. Hiszen 

várt rám. A kocsija ott állt az utcán. Mögé parkoltam le. Volt egy 



csomó üres hely. Mert szilveszter volt, és sok ember elutazott az 

ünnepekre. Levettem a kabátomat, és az anyósülésen hagytam. Póló 

és farmer volt rajtam. Terri szereti, ha feszes, ujjatlan pólóban vagyok. 

Tetszik neki a testem. És igyekszem karbantartani, mivel neki tetszik, 

és én mindent megtennék, amivel örömöt szerezhetek neki. Imádja a 

szexet. Nem tudnék egy olyan nővel lenni, aki nem szereti a szexet. 

– Rendszeres szexet, durva szexet, kreatív szexet? – érdeklődött 

Scarpetta. 

– Én nagyon belátó és gyengéd vagyok – felelte Oscar. – Ilyennek 

kell lennem. A magasságom miatt. 

– Na és a fantáziálgatás? Például a megkötözés. Fontos, hogy 

megkérdezzem. 

– Nem! Soha! 

– Én nem ítélkezem, Sok ember nagyon sokféle dolgot csinál, és ez 

nem baj, amíg mindketten élvezik. 

Oscar néma volt, és határozatlan. Scarpetta érezte, hogy a férfi nem 

egészen azt a választ adta, amit igazán mondani akart. 

– Ígérem, hogy nem ítélem el érte! – mondta. – Csak próbálok 

segíteni. Mindegy, hogy két felnőtt mit csinál, ha mindketten 

beleegyeztek, és mindkettejüknek jó. 

– Szerette, ha én vagyok a domináns – felelte Oscar. – De semmi 

fájdalmas. Csak leszorítottam. Kicsit lebirkóztam. Szerette, ha erős 

vagyok. 

– Hogyan szorította le? Csak azért kérdezem, mert bármiféle 

információ segíthet nekünk kitalálni, hogy mi történt. 

– Csak leszorítottam a két karját az ágyra. De soha nem okoztam 

neki fájdalmat. Soha nem is maradt nyoma. 

– Használtak valaha bármiféle kötelet? Bilincset? Bármi ilyesmit? 

Csak tisztázni akarom. 

– Talán a fehérneműjét. Szereti a szép fehérneműt, szeret szexisen 

öltözködni. Ha megkötözöm a kezeit a melltartójával, az elég laza, és 



nem fáj. De ez az egész nem komoly. Soha nem ütöttem meg, nem 

fojtogattam. Csak úgy teszünk, mintha. 

– Na és ő? Ő is ilyeneket csinált magával? 

– Nem. Csak én vele. Erős vagyok, és ő ezt szereti, hogy egy kicsit 

valaki fölényben legyen vele szemben, de csak az érzést, soha nem 

igaziból. Terri nagyon, nagyon szexi és izgalmas nő, mindig elmondja 

nekem, hogy mit akar, én pedig megteszem, és mindig bámulatos. 

Mindig hihetetlenül jó a szex. 

– Tegnap este is szeretkeztek? Fontos, hogy megkérdezzem. 

– Hogy tudtunk volna? Már nem élt. Szörnyű volt, amikor 

bementem és megtaláltam. Ó, istenem! Ó, istenem! 

– Sajnálom, hogy fel kell tennem ezeket a kérdéseket, de megérti, 

hogy miért fontosak? 

Oscar bólintott, megtörölte a szemét és az orrát a kézfejével. 

– Hideg volt tegnap este – folytatta Scarpetta. – Miért hagyta a 

kabátját a kocsiban? Főleg, hogy a villanyok sem égtek, és maga 

nyugtalan volt. 

– Azért vettem le a kabátom, hogy meglepjem Territ. 

– Meglepje? 

– Szerette, ha szűk pólóban vagyok. Már említettem magának. Még 

arra is gondoltam, hogy azt is leveszem, amikor ajtót nyit. Egy ujjatlan 

póló volt. Fehér trikó alatta. Azt szerettem volna, ha meglátja a 

trikómat, amikor kinyitja az ajtót. 

Túlontúl magyarázkodik. A kabátját más miatt hagyta a kocsiban. 

Oscar hazudik, és nagyon rosszul csinálja. 

– Van kulcsom a házhoz – mondta a férfi. – Bementem, és 

becsöngettem a lakásába. 

– Van a lakáshoz is kulcsa, vagy csak az épület bejárati ajtajához? 

– Mindkettőhöz. De mindig csengetek. Nem szeretek csak úgy 

rányitni. Csengettem, hirtelen kitárult az ajtó, és az a fickó már rajtam 

is volt, megtámadott, berángatott, és bevágta mögöttünk az ajtót. Ő 



ölte meg Territ. Ugyanaz az ember, aki engem követ, aki kémkedik 

utánam, aki gyötrelmet okoz nekem. Vagy legalábbis egyike azoknak. 

A huszonnégy órás időtartam egyezett azzal, amilyen régiek Oscar 

sérülései voltak. De ez még nem jelentette azt, hogy igazat mond. 

– Hol van most a kabátja? – kérdezte Scarpetta. 

Oscar a falat bámulta. 

– Oscar? 

Továbbra is csak a falat nézte. 

– Oscar? 

Úgy válaszolt, hogy nem is vette le a falról a tekintetét. 

– Ahová vitték. A rendőrség. Azt mondtam, hogy elvihetik a 

kocsimat, átkutathatják, csináljanak vele, amit csak akarnak. De nem 

engedtem, hogy hozzám nyúljanak. Mondtam nekik, hogy hívják ide 

magát. Soha nem bántanám őt. 

– Meséljen nekem arról a küzdelemről, ami maga és a között az 

ember között folyt, aki Terri lakásában volt. 

– Közel voltunk az ajtóhoz, és vaksötét volt. Egy műanyag 

elemlámpával ütlegelt. Eltépte a pólómat. Teljesen elszakadt és véres 

lett. 

– Azt mondta, hogy vaksötét volt. Akkor honnan tudja, hogy egy 

elemlámpa volt? 

– Amikor kinyitotta az ajtót, a szemembe világított vele, teljesen 

elvakított, és csak aztán támadt nekem. Küzdöttünk. 

– Mondott valamit? 

– Csak azt hallottam, hogy zihálva szedi a levegőt. Aztán elfutott. 

Bőrkabát és bőrkesztyű volt rajta. Valószínűleg nem sérült meg. És 

valószínűleg nem hagyott DNS-t vagy elemi szálakat maga után, vagy 

ilyesmit. Okos fickó volt. 

Oscar volt okos fickó, választ kínált a ki nem mondott kérdésekre 

is. És hazudott. 

– Becsuktam utána az ajtót, és bezártam, majd felkapcsoltam az 

összes lámpát. Terri nevét kiáltottam. A nyakam hátsó része olyan, 



mintha egy macska karmolta volna össze. Remélem. nem fertőződik 

el. Talán adhatna valami antibiotikumot. Örülök, hogy itt van. El 

kellett, hogy jöjjön. Mondtam nekik. Olyan gyorsan történt, és olyan 

sötét volt... – Ömlöttek a könnyei, újra elkezdett sírni. – Terri után 

kiáltoztam. 

– Az elemlámpánál hagytuk abba – emlékeztette Scarpetta. – Be 

volt kapcsolva, miközben küzdöttek? 

Oscar habozott, mintha ez a kérdés soha nem jutott volna az eszébe. 

– Bizonyára kikapcsolhatta – jutott végül dűlőre. – Vagy pedig 

eltört, amikor megütött vele. Lehet, hogy ez a fickó egy halálosztagos. 

Nem tudom. Nem érdekel, hogy milyen okosak. Nincs tökéletes 

bűntény. Maga mindig azt az Oscar Wilde-idézetet emlegeti: „Senki 

nem követhet el bűncselekményt anélkül, hogy valami ostobaságot ne 

követne el.” Kivéve magát. Maga képes lenne megúszni. Csak egy 

olyan ember tudná elkövetni a tökéletes bűntettet, mint maga. 

Állandóan ezt mondja. 

Scarpetta arra sem emlékezett, hogy valaha idézte volna Oscar 

Wilde-ot, és azt soha nem mondta, hogy el tudna követni egy tökéletes 

bűntettet. Buta és felháborítóan megbotránkozató dolog lenne. 

Megnézte az Oscar izmos bal vállán lévő néhány, alig felismerhetően 

félhold alakú körömnyomot. 

– Hibát követett el. Legalább egy hibát el kellett, hogy kövessen. 

Tudom, hogy maga rá tud jönni. Mindig azt mondja, hogy bármire 

képes rájönni. 

Ilyesmit sem mondott soha. 

– Lehet, hogy a hangja miatt van. Vagy amiatt, ahogy kifejezi 

magát. Hogy nem színlel. Maga gyönyörű. 

Oscar ökölbe szorította a két kezét az ölében. 

– Most igazán megmondhatom, hogy a valóságban látom, nem 

pedig egy tökéletes kameraállásból, miután a sminkes kezelésbe vette. 

Kék-zöld szeme Scarpetta arcára tapadt. 



– Egy kicsit olyan, mint Katherine Hepburn, csak maga szőke, és 

nem olyan magas. 

Ökölbe szorított keze remegett, mintha csak minden erőfeszítésére 

szüksége lenne, hogy ne csináljon vele semmit. 

– Nagyon jól néz ki nadrágban, csakúgy, mint ő. Ő is nadrágot 

szokott viselni, ugye? Vagy van különbség? De nem szeretnék 

tolakodó lenni. Nem akarom, hogy úgy érezze, nyomulok. De bárcsak 

megölelne! Szükségem lenne arra, hogy megöleljen! 

– Nem ölelhetem meg. Megérti, hogy miért nem? – kérdezte 

Scarpetta. 

– Mindig azt szokta mondani, hogy nagyon kedves a halottakhoz. 

Hogy tapintatos, és hogy úgy nyúl hozzájuk, mintha élnének, úgy 

beszél velük, mintha éreznék és hallanák magát. Hogy az emberek a 

halálukban is lehetnek vonzók és kívánatosak, és hogy ezért nem olyan 

nehéz a nekrofíliát megérteni, mint ahogy azt általában gondolják, 

főleg, ha a test még meleg. Ha képes megérinteni a halottakat, akkor 

engem miért nem? Miért nem tud megölelni? 

Scarpetta soha nem mondott olyat, hogy úgy érinti meg a 

halottakat, mintha élnének, vagy, hogy beszélne hozzájuk, mintha 

azok éreznének és hallanák őt. Soha nem jelentett ki olyasmit sem, 

hogy a holttestek kívánatosak volnának, vagy, hogy a nekrofília 

elfogadható. Mi a fenéről beszél ez a pasas? 

– Megpróbálta fojtogatni az az ember, aki megtámadta? – kérdezte. 

A nyaka hátuljánál lévő körömnyomok függőlegesek voltak. 

Teljesen függőlegesek. 

– Egyszer a nyakam köré fonta az ujjait, és belevájta a körmeit, 

ahogy tekergőztem, és végül kiszabadultam – felelte Oscar. – Mert 

erős vagyok. Nem tudom, mi történt volna, ha nem vagyok olyan erős. 

– Azt mondta, hogy akkor kezdtek maga után kémkedni, amikor 

megismerkedett Terrivel. Hogyan találkoztak? 

– Online. A diákom volt korábban egy darabig. Tudom. Nem 

beszélhet róla. 



– Tessék? 

– Ne is törődjön vele! Csak mondom – felelte Oscar. – Terri 

beiratkozott a pszichiátriatörténet című kurzusomra. Törvényszéki 

pszichológus szeretett volna lenni. Milyen érdekes, hogy olyan sok nő 

akar az lenni. Ezen az osztályon is rengeteg csinos egyetemi 

hallgatónő van a John Jayről. Nem azt várná az ember, hogy a nők, 

főleg a csinosak, félnek az itteni páciensektől? 

Scarpetta elkezdte vizsgálgatni a féri széles, csupasz mellkasát, 

még több felületi horzsolást mért meg. Hozzáért a sebekhez, Oscar 

pedig az ölében nyugtatta összebéklyózott csuklóját, és kék-zöld 

szeme elindult felfedezőútra Scarpetta köpenye alá a kezek helyett. 

– Nem úgy gondolná, hogy a nők félnek ilyen helyeken dolgozni? 

– kérdezte. – Maga nem fél? 

 

Amikor Shrew másfél évvel ezelőtt azt a rejtélyes telefonhívást 

kapta, még fogalma sem volt, mennyire meg fogja változtatni az életét. 

A kiejtése alapján olasznak tűnő férfi azt állította, hogy egy brit 

tröszt ügynöke, és azt mondta, hogy közvetett módon jutott Shrew 

nevéhez, az a tanácsadó cég adta meg, akiknél a nő adatbázis 

marketingmanagerként dolgozott. Rossz angolsággal azt is hozzátette, 

hogy szeretné e-mailen keresztül tájékoztatni egy munkalehetőségről. 

Így is lett, és Shrew kinyomtatta az egészet. Még most is ki volt téve 

a hűtőszekrényére, hogy az életben előforduló véletlen egybeesésekre 

emlékeztesse: 

 

Webmester kerestetik. A jelöltnek rendelkeznie kell jó 

kezdeményezőkészséggel és együttműködő képességgel, képesnek 

kell lennie önálló otthoni munkavégzésre, előny, ha érzéke van a 

drámai helyzetek iránt. Némi gyakorlati tapasztalat kívánatos. A 

lehető legnagyobb titoktartás követelmény. Egyéb követelményekről 

a későbbiekben. Kiváló pénzkereseti lehetőség! 



Azonnal válaszolt, hogy nagyon érdekli az állás, de szeretne még 

több információt kapni. Bizonyos kérdéseket tett fel, amelyekre az 

ügynök a maga korlátozott módján azt felelte, hogy az együttműködő 

készség ebben az esetben annyit jelent, hogy érdeklődnie kell 

bizonyos dolgok iránt, és kész. 

Nem beszélhet a munkaadóival, de tudnia kell, hogy mi az ő 

„legalapvetőbb érdeklődési körük”. Shrew hamarosan rájött, hogy, 

az nem más, mint a voyeurizmus, és abban lelik örömüket, ha más 

embereket megalázhatnak, s nagyon kellemetlen helyzetbe hozzák 

őket. 

Shrew e-mailen elküldte a beleegyezését, amelyet pontosan olyan 

formátumba rendezett, amilyen az ajánlat volt, és ezt is kitette a 

hűtőszekrényre: 

 

Köszönettel elfogadok minden feltételt. Akár azonnal kezdhetek, 

bármikor hajlandó vagyok dolgozni, amikor szükséges, beleértve a 

hétvégéket és az ünnepnapokat is. 

 

Shrew bizonyos szempontból megbízott, névtelen kibertéri 

változata lett az általa oly nagyra tartott komikusnak, Kathy 

Griffinnek, akinek a műsorait és szájmenéseit megszállottan nézte, 

mindig volt egy-két újabb jópofa megjegyzése arról, hogyan kellene 

kifilézni a gazdagokat és híreseket, és hogyan kellene aztán feltálalni 

őket a kielégíthetetlen étvágyú közönségnek, amely exponenciálisan 

nőtt, ahogy a világ egyre szörnyűbb hellyé változott. Az emberek majd 

meghaltak, hogy nevethessenek. Kétségbeesetten próbáltak 

megszabadulni a frusztrációiktól, sértődöttségeiktől, és minden 

dühüket az aranyszínű bűnbakokra ontották – Shrew így gondolt 

azokra a kivételezett helyzetben lévő érinthetetlenekre, akik lehet, 

hogy néha feldühödnek és mérgelődnek, de soha nem sebzi meg őket 

a nevetségesség és megalázottság nyila és parittyája. 



Végül is igazából miféle kárt lehet okozni egy Paris Hiltonnak vagy 

egy Martha Stewartnak? A pletykáktól, vad célozgatásoktól, 

leleplezésektől – még a bebörtönzéstől is – csak még magasabbra 

szárnyalt a karrierjük, és az emberek csak még jobban szerették és 

irigyelték őket. 

A legkegyetlenebb büntetés az volt, ha szándékosan figyelmen 

kívül hagyták őket, ha eltaszították őket, ha láthatatlannak érezték 

magukat, mintha nem is léteznének, pontosan úgy, ahogy Shrew is 

érezte magát, amikor a számítógépes személyzet és a marketingesek 

munkáját kiszervezték Indiába. Mintha mindenféle figyelmeztetés és 

ejtőernyő nélkül kidobták volna egy repülőgépből. Soha nem fogja 

elfelejteni, amikor összecsomagolta a személyes dolgait, és kivitte egy 

kartondobozban, pontosan úgy, ahogy a mozifilmekben látta. 

Csodával határos módon pont akkor, amikor már attól félt, hogy 

nem engedheti meg magának tovább, hogy a Murray Hillen lakjon, és 

már elkezdett kérdezősködni olyan olcsóbb ház után, ami azért nincs 

a nyomornegyedben, felhívta a Főnök olasz származású beosztottja. 

Ha Shrew valami miatt is panaszkodna, az a magány, ami váratlan 

módon bepillantást nyújtott neki a sorozatgyilkosok és bérgyilkosok 

életébe, és amitől lassan elkezdte sajnálni őket. Milyen nehéz és 

elszigetelt dolog is az, hogy az ember megtartson egy titkot, amikor 

olyan sok forog kockán! Shrew gyakran elképzelte, hogy vajon mit 

tennének az emberek a boltban, ha tudnák, hogy a mellettük lévő nő a 

leginkább felelős a világ legnépszerűbb internetes pletykáiért. 

De persze egy léleknek sem mondhatta el, még annak a 

rendőrnyomozónak sem, aki éppen most volt itt. Nem kockáztathat. 

Nem lehetnek barátai, mert nem vállalhatja a veszélyt, hogy véletlenül 

elszólja magát. És nem bízhatott a lányaiban sem, ezért nem is nagyon 

tartották a kapcsolatot. Valószínűleg bölcs dolog volt, hogy nem 

randizott, és hogy nem ment újra férjhez. Még ha valamikor majd ott 

is hagyja ezt a munkát, soha nem ejthet egyetlen szót sem korábbi, 

névtelenségbe burkolózó, figyelemreméltó karrierjéről. Éppen elég 



titoktartási szerződést írt alá, és fogadott titoktartást ahhoz, hogy egy 

életre a börtönbe kerülhessen, vagy a szegényházba, ha nem tartja be 

őket, vagy még az is előfordulhat – bár lehet, hogy csak rémeket lát –

hogy az okozza majd korai, természetellenes halálát, hogy akár csak 

egy aprócska kis hibát is ejt. De mit is tudna kifecsegni? 

Fogalma sincs, hogy ki az a Gotham Kiteregeti. Az újságíró lehet 

férfi vagy nő, fiatal is meg öreg is, amerikai vagy nem. Vagy az egész 

mögött állhat egy egész csapatnyi ember is, esetleg néhány minden 

hájjal megkent fickó a Massachusettsi Műszaki Egyetemről, vagy akár 

kínai kémek, esetleg néhány zseni kölyök az egyik internetes 

megacégtől. Shrew-t egész jól megfizették, és nagyon büszke volt 

arra, hogy megbízásból névtelen celebbé nőtte ki magát, de ez az egész 

túlságosan komolyan kezdett elhatalmasodni rajta, méghozzá olyan 

módon, amire nem is számított. Lassan kételkedni kezdett a saját 

létjogosultságában, aminek valószínűleg köze volt ahhoz is, hogy 

olyan ostobán viselkedett akkor, amikor Marino nyomozó 

meglátogatta. 

Shrew ki volt éhezve arra, hogy hús-vér mivoltukban lépjen 

kapcsolatba az emberekkel, sóvárgott a beszélgetés után, s hogy 

észrevegyék és értékeljék, és lassan már elveszítette azt a képességét, 

hogy értelmesen elbeszélgessen egy jelen lévő emberi lénnyel. 

Különleges alkalom volt számára, hogy élő ember ült a családi 

nappaliban, és felfigyelt arra, hogy kiskutyaszőr van a szőnyegen, 

illetve szemtanúja volt annak, hogy ő a vörös velúrmelegítőjét viseli, 

amin néhány rózsaszín folt éktelenkedett, mert egyszer véletlenül 

fehérítővel öblítette ki. Nagyon sajnálta, amikor a férfi elment, bár 

egyúttal meg is könnyebbült, de ahogy elgondolkozott, inkább a 

sajnálat kerekedett felül. Fogalma sem volt róla, hogy ilyen magányos. 

De most már tudta, és azt is látta, hogy miért. Persze, hogy látta. Ki ne 

látta volna? 

A láthatatlan pénz, amit kéthetente átutaltak a számlájára, a 

rendszertelenül, e-mailekben érkező személytelen és hálátlan 



megjegyzések és utasítások akár a Jóistentől is érkezhetnének, akivel 

Shrew csakúgy nem találkozott, mint a Főnökkel, és akinek a valódi 

neve hasonlóképpen vitatható. Ha Shrew-nak bátorításra, dicséretre, 

hálára, szabadságra vagy születésnapi ajándékra volt szüksége, vagy 

esetleg fizetésemelésre, sem a Jóistent, sem a Főnököt nem érdekelte 

a dolog. Mindketten némák és láthatatlanok maradtak. 

Úgy hitte, hogy Istennek meg tud bocsátani. Neki egy egész 

világmindenségnyi alkalmazottja és fegyelmezési gondja volt, amivel 

foglalkoznia kellett. De a Főnökkel szemben – akinek csak Shrew volt 

– már kevésbé volt elnéző. Marino nyomozó mai látogatása miatt 

valahogy leesett a hályog a szeméről. Miközben tisztában volt vele, 

hogy a Főnök teremtette meg őt, és hálás is volt emiatt, ráébredt, hogy 

neheztel. Lemondott az életéről. Nem volt se kutyája, se barátai, nem 

mert elutazni vagy őszinte beszélgetésekbe bocsátkozni, nem voltak 

látogatói, esetleg egyszer-egyszer váratlanul valaki kopogott az ajtón. 

És az egyetlen embert, akit az ismerősének nevezhetett, megölték a 

múlt éjjel. 

Milyen szörnyű feltételeket fogadott el, beleegyezett, hogy így éli 

az életét! És az élet olyan rövid. Egy szempillantás alatt – akár szörnyű 

módon is – véget érhet. A Főnök önző volt, nem törődött vele, és 

teljesen igazságtalan volt. Pedig Shrew nélkül nem lenne képes 

benépesíteni a weboldalát azzal, amit ő kiválasztott a rajongók által 

beküldött sok ezernyi pletykálkodó e-mail és leleplező fotó, nyers, 

undorító megjegyzés és középszerű utalás közül. Shrew végezte a 

munkát, a Főnök pedig learatta a babérokat, még ha nem is 

tudták a rajongók, hogy ki is ő valójában. 

Shrew csak ült az asztalánál a számítógép előtt. A függönyök be 

voltak húzva, hogy ne kelljen néznie a szemközti házat, és ne kelljen 

arra a szörnyűségre gondolnia, ami ott történt. Nem akarta látni a 

rendőrautót, ami még mindig ott parkolt Terri háza előtt, és nem 

akarta, hogy a hozzá tartozó rendőr jelentse Marinónak, hogy a hölgy, 

akit nemrégiben kikérdezett, leselkedik az ablakon. Bár nagyon 



élvezett volna egy újabb látogatást, mégsem engedheti meg magának. 

Marino nyomozó már így is gyanakszik rá. Shrew biztos volt benne, 

hogy a férfi azt hiszi, látott valamit az előző este, és máris kutakodott 

egy kicsit utána az interneten, miután elment tőle. Meg is tudta érteni. 

Terri halála meglehetős rejtély volt, és nagyon csúnya rejtély. Senki 

nem mondta meg, hogyan halt meg, csak annyit közöltek, hogy a sárga 

rózsás, szőke fickót, akinek Shrew odaköszönt nem is olyan régen, 

bezárták a Bellevue-be, pontosan úgy, mint Sam Fiát, amikor elkapták, 

és hogy a törvényszéki orvosszakértő, aki Terri boncolását végezte, 

nem közölt semmiféle részletet. De azok bizonyára meglehetősen 

borzalmasak. Az ügy nagy fontossággal bírhat, mert dr. Scarpettát 

kérték fel, hogy segítsen. Ezt mondogatták, mivel látták Scarpettát a 

Loganen és a La Guardia repülőtéren is ma délután, aztán később a 

Bellevue-ben is, amint egy ingatag kerekű, gurulós bőröndöt húzott. 

Szemmel láthatólag törvényszéki pszichológus férjével készült 

találkozni a férfiosztályon, ahol Terri barátját tartották fogva. 

Kétség sem férhet hozzá, hogy a Főnök szán még egy újabb cikket 

Scarpettára, és ez nem jó hír. Mindkét mai cikkre rengeteg 

blogbejegyzés érkezett, és a vélemények igencsak eltérőek voltak. 

Míg nagyon sok ember úgy gondolta, szégyen, hogy a Scarpetta elleni 

nemi erőszakot – akár Marino nyomozó, akár valaki más követte el – 

a nyilvánosság elé tárták, mások szaftosabb részleteket követeltek: 

Részletesebben! Részletesebben! 

Miért töri el valaki egy kisgyerek ceruzáját? 

Az olyan nők, mint ő, szinte felkínálják magukat az ilyesminek. 

Pontosan ezért vonzza őket az erőszak. 

Meg vagyok lepve a nyomozón, de az apácán nem. 

Shrew szokatlanul kedvetlen volt, mióta Marino nyomozó elment, 

de jobban tenné, ha befejezné a dolgot, és elkezdené átfésülni a 

rajongók által beküldött legújabb anyagokat és képeket, hátha van 

valami fontos, amit ki tud tenni, vagy el tud küldeni a Főnök 

mappájába. 



Megnyitott, aztán kitörölt egy sor elcsépelt, unalmas, pletykaszintű 

anekdotát, állítólagos találkozásokról szóló történetet, és olyan 

képeket, amelyeket mobiltelefonnal vettek fel. Aztán elérkezett egy e-

mailhez, amit már több órája küldtek. Azonnal izgatottá vált, amikor 

meglátta a tárgy-rubrikát, ugyanakkor kissé szkeptikus is lett. 

 

KORÁBBAN SOHA NEM LÁTOTT FOTÓK! 

MARILYN MONROE A HULLAHÁZBAN! 

 

Nem volt hozzá üzenet, csak a csatolmány. Shrew letöltötte a képet, 

és amikor a nagy felbontású fotó megjelent a képernyőjén, olyasféle 

izgalmat érzett, amit az emberek úgy írnak le, hogy a „hajam szála is 

égnek állt”. 

– Uramisten! – motyogta. – Jesszusom! – kiáltott fel. 

Marilyn Monroe meztelen teste össze volt öltve, úgy nézett ki, mint 

valami rongybaba. Egy acélboncasztalon feküdt, szőke haja nedvesen 

tapadt halott arcára, ami egy kicsit felpuffadt, de azért jól kiismerhető 

volt. Shrew elkezdte kinagyítani a képet, szemügyre véve minden 

egyes részletet. Úgy kattogott az egér, mint egy őrült, miközben ő is 

azt tette, amit a rajongók tennének az ő helyében. Bámulta a képet, 

kinagyította, aztán újra bámulni kezdte a moziistennő valaha 

csodálatos mellének ráncait és besüppedéseit, amelyeket az a szörnyű, 

V alakú, varrott vágás okozott, ami olyan volt, mintha egy elágazó, 

egy nyomtávú vasúti sín szántaná keresztül a mellkasát egészen a 

kulcscsonttól a dekoltázsig, aztán tovább az egykor káprázatos testén, 

elhaladva néhány régebbi műtéti heg mellett, hogy aztán belevesszen 

a nemi szőrzetbe. A híres telt ajak és a kék szem csukva voltak, és a 

legerősebb nagyítással, amit csak a szoftver tudott, Shrew 

megtudhatta, amit mindig is nagyon szeretett volna. 

Csak így, egyszerűen, megtudta, és be is tudta bizonyítani. 

Nem is lehetett volna nyilvánvalóbb. 



Ott voltak a részletek. Bizonyíték. A nemrégiben festett szőke haj, 

amelyen nyoma sem volt lenövéseknek. A tökéletesre tépkedett 

szemöldök. A manikűrözött körmök és lábkörmök, a borotvált lábszár. 

Karcsú volt, sehol egy felesleges deka. 

Marilyn kényesen ügyelt arra, hogy jól ápolt legyen, kényeztette 

magát, figyelt a súlyára, egészen tragikus utolsó leheletéig. Amit 

súlyosan depressziós emberek nem tesznek. A fotó bizonyíték volt 

arra, amit Shrew mindig is gyanított. 

Izgatottan gépelni kezdett. Rövidnek kell lennie. A Főnök írja a 

cikkeket, nem ő. Soha nem küldhetett tizenöt szónál többet a web-

oldalra. 

 

MARILYN MONROE-T MEGGYILKOLTÁK! 

(az alábbiak felzaklathatják a nézőt) 

A SOHA NEM LÁTOTT, MEGDÖBBENTŐ, A BONCOLÁSON 

KÉSZÜLT KÉPEK KÉTSÉGKÍVÜL BIZONYÍTJÁK, HOGY 

MARILYN MONROE, A FILMCSILLAG NEM VOLT 

DEPRESSZIÓS A HALÁLA IDEJÉN, ÉS NEM KÖVETETT EL 

ÖNGYILKOSSÁGOT. 

A RÉSZLETEK TISZTÁN LÁTHATÓK AZ 1962. AUGUSZTUS 

ÖTÖDIKÉN, LOS ANGELESBEN VÉGZETT BONCOLÁS 

KÉPEIN, AMELYEK KÉTSÉGBEVONHAHATLAN 

BIZONYÍTÉKÁT ADJÁK ANNAK, HOGY EGY GONOSZ ERŐ – 

ÉS NEM BALESET VAGY ÖNGYILKOSSÁG – OLTOTTA KI 

MARILYN ÉLETÉT. 

 

Itt meg kellene állnia, az isten szerelmére! Ennyi szó – ha a 

számokat és a központozást nem is számítjuk – jóval meghaladja az 

engedélyezettet. De a Főnök bizonyára kivételt tesz ebben az esetben, 

és végül most az egyszer lehet, hogy meg is dicséri, még jutalomban 

is részesíti. 



A keresőablakhoz ugrott a kurzorral, és könnyedén rálelt arra, amit 

állítólag a híres dr. Thomas Noguchi boncolási jegyzőkönyve és a 

laboreredmény tartalmazott. Figyelmesen elolvasta, de egyik-másik 

szó jelentésében nem volt biztos. Utánanézett, hogy mit jelent a 

„beivódásos hullafolt” és a „kis területen előforduló ecchymosis”, meg 

az, hogy „nem találhatók refractus kristályok a patkóbélben”. Egy 

csomó dolgot megnézett, és nagyon ingerült lett. 

Hogy merészelte néhány hataloméhes, szoknyabolond, önző férfi 

ezt tenni Marilynnel! Nos, a világnak végre nem kell többé azon 

rágódnia, hogy mi történt. Shrew ujjai szinte száguldottak a 

billentyűzeten. 

 

A TÉNYLEGES BONCTANI JEGYZŐKÖNYVBŐL 

SZÁRMAZÓ, SZIGORÚAN TITKOS INFORMÁCIÓ 

MEGEGYEZIK AZZAL, AMI SZEMMEL LÁTHATÓ EZEN A 

FIGYELEMRE MÉLTÓ FOTÓN. MARILYN MONROE-T – AKI 

MEZTELEN ÉS TEHETETLEN VOLT –, LESZORÍTOTTÁK AZ 

ÁGYRA (AMI MEGMAGYARÁZZA, MIÉRT VOLTAK 

ZÚZÓDÁSOK A BAL CSÍPŐJÉN ÉS A HÁTA ALSÓ RÉSZÉN), 

MIKÖZBEN GYILKOSAI OLYAN BEÖNTÉST ADTAK NEKI, 

AMELY BARBITURÁTOT TARTALMAZOTT. 

EGYÉRTELMŰEN NEM ÖNGYILKOS SZÁNDÉKKAL 

ADAGOLTA TÚL A NEMBUTALT, KÜLÖNBEN LENNE 

NYOMA A GYÓGYSZERKAPSZULÁKNAK ÉS EGYFAJTA 

SÁRGÁS ÜLEDÉKNEK A GYOMRÁBAN ÉS A 

PATKÓBELÉBEN – ÉS ILYESMIT NEM TALÁLTAK. 

AZONKÍVÜL FELFEDEZTÉK, HOGY A VASTAGBELE 

ELSZÍNEZŐDÖTT ÉS FEL VOLT PUFFADVA – AHOGY, AZ 

VÁRHATÓ IS EGY MÉREGTARTALMÚ BEÖNTÉS UTÁN! 

EGYÉBKÉNT PEDIG, HA SAJÁT MAGA VETTE VOLNA BE 

AZ ANYAGOT, NEM PEDIG MÁSOK ADTÁK VOLNA BE NEKI, 



AKKOR HOL VANNAK AZ ÜRES KAPSZULÁK? HOL VAN AZ 

ÜRES BEÖNTŐKÉSZÜLÉK? 

AMIKOR AZ ANYAG BEKERÜLT A SZERVEZETÉBE, A 

JÓZAN ÉSZ AZT MONDATNÁ VELÜNK, HOGY NEM VOLT 

KÉPES KISZALADNI A HÁZBÓL, HOGY ELDOBJA A 

BIZONYÍTÉKOT, AZTÁN VISSZAMENNI, LEVETKŐZNI, 

VISSZAMÁSZNI AZ ÁGYBA, SZÉPEN ELRENDEZNI AZ ARCA 

ALATT A PÁRNÁT. A BEÖNTÉS UTÁN BIZONYÁRA 

MOZGÁSKÉPTELEN VOLT, ELVESZTETTE AZ ESZMÉLETÉT, 

ÉS HAMAROSAN MEGHALT. IGAZÁBÓL A FÜRDŐSZOBÁIG 

SEM JUTOTT EL! A HALÁLAKOR TELI VOLT A HÓLYAGJA. 

BENNE VAN A BONCOLÁSI JEGYZŐKÖNYVBEN! 

MARILYNT MEGGYILKOLTÁK, MERT NEM VOLT 

HAJLANDÓ BEFOGNI A SZÁJÁT – AKÁRKI IS ADTA KI A 

PARANCSOT! 
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Ha valaki kinézett Jaime Berger irodájából, akkor a hátsó lábaikon 

ágaskodó oroszlánokra látott, amelyek a nyolcadik emeleti irodájával 

szemben álló gránitépület homlokzatába vésett lapos dombormű részei 

voltak. 

Berger történetesen éppen ezen az ablakon bámult kifelé, amikor 

az American Airlines 11-es járata fülsiketítő bömböléssel alacsonyan 

elhúzott a kék égen, és becsapódott a World Trade Center északi 

tornyába. Tizennyolc perccel később a második gép is eltalálta a déli 

tornyot. Berger hitetlenkedve nézte, ahogy a jelképes tornyok – 

amelyeket élete java részében jól ismert – ledőlnek, és hamueső meg 

törmelék borítja be Alsó-Manhattant. Biztos volt benne, hogy itt a 

világ vége. 

Azóta sokat gondolkodott, hogy más lenne-e az élete, ha azon a 

kedd reggelen éppen nincs New Yorkban, nem ül ebben az irodában, 

és nem beszél éppen telefonon Greggel, aki Buenos Airesben volt 

nélküle, mert neki még volt egy fontos tárgyalása – amire már nem is 

nagyon emlékezett. 

Mindig szerfelett fontos és aztán később könnyedén elfelejtett nagy 

tárgyalásai voltak, amelyek miatt ott kellett maradnia a városban, míg 

Greg és az előző házasságából származó két gyerek csodálatos 

helyekre utaztak mindenfelé a világban. Gregnek London tetszett a 

legjobban, és kibérelt ott egy lakást, aztán kiderült, hogy valójában 

inkább egy szeretőt bérelt ki, egy fiatal angol ügyvédnőt, akivel, 

néhány évvel korábban találkozott, amikor a nő Berger irodájánál 

töltött néhány hetet egy nagyon stresszes tárgyalás során. 



Berger egyáltalán nem sejtett semmit, amikor a fiatal ügyvédnő és 

Greg együtt vacsoráztak, miközben ő hajnalhasadtáig dolgozott. 

Legalábbis ezt szokta mondani. 

Egészen addig boldog házastársi tudatlanságban leledzett, míg nem 

egyszer Greg váratlanul be nem toppant az irodájába a múlt télen, hogy 

elvigye ebédelni. A Forlinibe mentek, ami az igazságügyben dolgozó 

fejesek és a politikusok kedvenc helye volt. Férj és feleség egymással 

szemben ültek, körülöttük sötét faburkolat és számos olajfestmény a 

vadnyugatról. Greg nem mondta meg neki, hogy viszonya van, már 

több éve, csak azt közölte Bergerrel, hogy ki akar szállni a 

házasságból, és akkor a nőnek Scarpetta jutott az eszébe. És erre volt 

logikus magyarázat. 

A Forlini egyes bokszait befolyásos patrónusokról nevezték el, az, 

amelyikben Berger és Greg ültek, véletlenül éppen Nicholas 

Scoppettáról kapta a nevét, aki a tűzoltóparancsnok volt. Amikor 

meglátta a Scoppetta nevet a falon, Bergernek azonnal Scarpetta jutott 

eszébe, akiről úgy gondolta, hogy azonnal felállna, és kilépne abból az 

átkozott, homályos, bőrrel borított bokszból, majd kimért léptekkel 

kivonulna az étteremből, és nem tenné ki magát – amivel talán még 

bátorítja is a másikat – mindenféle égbekiáltó hazugságoknak és a 

megalázásnak. 

De Berger nem mozdult, és nem is tiltakozott. A szokásos, 

összeszedett, tartással rendelkező önmaga maradt, hallgatta Greget, 

aki azt a baromságot ecsetelte, hogy már nem szereti a nőt. Akkor 

kezdett el kiszeretni belőle, amikor a tornyok leomlottak, és az oka 

valószínűleg a poszttraumás sokk, bár tisztában van vele, hogy ő éppen 

nem volt az országban, amikor a terroristatámadás történt, de az, hogy 

a hírekben állandóan felbukkant, ugyanolyan szörnyű traumát okozott 

neki, mintha itt lett volna. 

Azt is mondta, hogy ami Amerikával történt, és ami folyamatosan 

történik – főleg az ingatlanpiacon, és az, hogy a dollár árfolyama ilyen 

hektikusan mozog – elviselhetetlenül traumatikus élmény, ezért ő 



Londonba költözik. Csendes válást szeretne, ami minél diszkrétebb és 

vita nélküli, annál jobb mindenkinek. Berger megkérdezte, vajon egy 

másik nőnek van-e diszkréten köze a dologhoz, csak hogy lássa, 

képes-e Greg őszinte lenni vele. De a férfi azt felelte, hogy ez nem 

tartozik a tárgyhoz, amikor egy házaspár elhidegül egymástól, és aztán 

nem túl finoman vádaskodni kezdett, hogy talán Bergernek van 

valamiféle érdekeltsége, és persze nem szakmai érdekeltségre gondolt. 

Berger nem tiltakozott, nem utasította vissza a vádat, még csak nem is 

akarta bizonygatni, hogy soha nem szegte meg a házastársi hűséget. 

Bár eszébe jutott néha. 

Tehát Berger mostanra diszkréten elvált, diszkréten gazdag és 

diszkréten magányos volt. Az irodája és az egész emelet üres volt ezen 

a késő délutánon. Végül is ünnepnap van, vagy a másnaposság napja, 

attól függően, hogy ki mennyire ünnepelte meg a szilvesztert. De 

Berger nem akart otthon maradni. Mindig volt elintézendő munka. 

Úgyhogy most, hogy az exférje a Nagy Pocsolya túlsó felén van, a 

mostohagyerekei felnőttek, sajátjai nincsenek, teljesen egyedül volt 

ebben a hideg, kővel burkolt Art Deco épületben, amely nem messze 

van a Ground Zerótól, még olyasvalaki sincs bent, aki felvenné a 

telefont. 

Amikor pontosan délután öt órakor megszólalt a telefon, 

halálpontosan huszonnégy órával azután, hogy Oscar, állítása szerint, 

megérkezett Terri Bridges homokkőből épült házához, Berger saját 

kezűleg felemelte a kagylót, de már tudta, hogy ki van a vonal túlsó 

végén. 

– Nem. Ne a konferenciaterembe – közölte Lucyvel. – Csak ketten 

vagyunk. Találkozzunk az irodámban. 

 

 

❖ 

 



Oscar arra az órára bámult, amely a falon lévő műanyag tokba volt 

beépítve, aztán megbilincselt kezébe temette az arcát. 

Tegnap délután ilyenkor Terrinek ki kellett volna nyitnia az ajtót, 

és lehet, hogy meg is tette. Vagy az is lehet, hogy amit állított, az igaz, 

és ekkorra Terri már halott volt. A falióra percmutatója előrelendült, 

öt perccel múlt öt.  

 – Voltak Terrinek barátai? – érdeklődött Scarpetta.  

 – Online – felelte Oscar. – Ő így tartotta a kapcsolatot az 

emberekkel. Így tanult meg bízni bennük. Illetve így jött rá, hogy nem 

bízhat bennük. Tudja, hogy van ez. Miért teszi ezt velem? Miért nem 

vallja be? Mi gátolja meg benne? 

– Fogalmam sincs, miről beszél. Mit szeretne, hogy bevalljak 

magának? 

– Hogy utasították. 

– Miből gondolja, hogy utasítottak? És mire? 

– Oké, rendben – felelte Oscar mogorván. – Már kezdek belefáradni 

ebbe a játékba. De mindegy, elmondom magának. Hinnem kell abban, 

hogy maga megvéd engem. Hinnem kell, hogy ezért köntörfalaz. 

Elfogadom, és válaszolok a kérdésére. Terri online találkozott az 

emberekkel. Ha az ember kis növésű, és ráadásul nő, nagyon 

sebezhető. 

– Mikor kerültek maguk ketten össze, mikor kezdtek el 

találkozgatni? 

– Miután egy évig e-maileztünk egymással. Rájöttünk, hogy 

mindketten ugyanakkor készülünk ugyanarra a találkozóra. 

Orlandóba. Az Amerikai Kis növésű Emberek találkozójára. Ekkor 

ébredtünk rá, hogy mindketten achondroplasiában szenvedünk. 

Orlando után elkezdtünk találkozgatni. Már mondtam magának. 

Három hónappal ezelőtt. 

– És miért az ő lakásán találkozgattak már a kezdetektől fogva? 

– Mert szeretett otthon lenni. Nagyon ápolt, megszállottja a 

tisztaságnak. 



– Attól félt, hogy a maga lakása piszkos lehet? 

– Ő attól félt, hogy a legtöbb hely piszkos. 

– Kényszeres volt? Megszállottja a tisztaságnak? Rettegett a 

baktériumoktól? 

– Amikor elmentünk valahová, azt akarta, hogy mindketten 

zuhanyozzunk le, amikor visszaértünk a lakására. Először azt hittem, 

hogy ez a szexről szól, és tetszett a dolog. Vele együtt zuhanyozni. De 

aztán rájöttem, hogy a tisztaság miatt van. Nagyon tisztának kellett 

lennem. Régebben hosszú hajam volt, de rávett, hogy vágassam le 

rövidre, mert azt sokkal könnyebb tisztán tartani. Azt mondta, hogy a 

haj összeszedi a piszkot és a baktériumokat. Jó fiú vagyok, de azt 

mondtam, hogy a fanszőrzetem marad a helyén. Senki nem nyúlhat 

hozzám odalenn. 

– Aztán hol csináltatta meg mégis? 

– A Keleti Hetvenkilencediken van egy bőrgyógyász. Lézeres 

kezeléssel. Olyasféle fájdalmas eljárással, amit nem szívesen élnék 

végig még egyszer. 

– Na és Terri? Ő is ugyanahhoz a bőrgyógyászhoz ment?  

– Ő ajánlott be hozzá. Dr. Elizabeth Stuart. Nagy praxisa van, és 

köztiszteletnek örvend. Terri már évek óta jár hozzá. 

Scarpetta leírta dr. Stuart nevét, és megkérdezte, tud-e Oscar más 

orvosokról, akikhez Terri járt. Oscar azt felelte, hogy nem tud róla, 

illetve nem emlékszik, de biztos abban, hogy Terri lakásában lesz 

nyoma. A végletekig rendszerető volt. 

– Soha nem dobott ki semmit, ami fontos lehetett, és mindent a 

helyére tett. Ha ledobtam az ingemet egy székre, azonnal felakasztotta 

vállfára. Alig tudtam befejezni az evést, ő már be is tette az edényeket 

a mosogatógépbe. Gyűlölte a rendetlenséget. Nem szerette, ha valami 

nem volt a helyén. A noteszét, az esőkabátját, a hócsizmáját, mindent 

eltett szem elől, még akkor is, ha tudta, hogy öt ; perc múlva szüksége 

lesz rájuk. Tudom, hogy ez nem normális. 

– Az ő haja is rövid volt, mint a magáé? 



– Folyton elfelejtem, hogy maga soha nem látta Territ. 

– Sajnálom, de így van. 

– Nem vágatta rövidre a haját, de mindig nagyon tisztán tartja. Ha 

elmegy valahová, lezuhanyozik és megmossa a haját abban a 

pillanatban, hogy hazaér. Soha nem fürdik kádban. Mert akkor az 

ember a piszkos vízben ücsörög. Állandóan ezt mondja. Egy 

törülközőt csak egyszer használ, aztán már dobja is a mosásba. 

Tudom, hogy ez nem normális. Mondtam is neki, hogy beszélnie 

kellene valakivel emiatt a szorongás miatt, hogy kényszeres, hogy 

megszállott, nem nagyon, de azért mutatja a betegség jeleit. Nem 

mossa a kezét naponta százszor, és nem kerülgeti a járdán a 

repedéseket, vagy ilyesmi, és nincs ellenére a házhoz szállított étel 

sem. 

– Na és amikor szeretkeztek? Kellett valamiféle különleges 

óvintézkedést tenni amiatt, hogy annyira kényszeresen 

tisztaságmániás volt? 

– Csak annyit, hogy mindig legyek tiszta. Utána mindig 

lezuhanyozunk, aztán újra szeretkezünk a zuhany alatt. Ő azt nagyon 

szereti. Csak úgy hívja, hogy tiszta szex. Szerettem volna találkozni 

vele gyakrabban, nemcsak hetente egyszer. De csak ennyit engedett. 

Heti egy alkalom. Mindig ugyanazon a napon, ugyanabban az időben. 

Talán azért, mert annyira rendszerető. Szombat délután, öt óra. Eszünk 

és szeretkezünk. Néha alighogy odaértem, máris egymásnak estünk. 

Soha nem aludtam ott. Szeret egyedül ébredni, és neki állni, dolgozni. 

A DNS-em ott van az egész lakásban. 

– De tegnap este nem szeretkeztek. 

– Ezt már kérdezte! 

Ökölbe szorította a kezét, az erek kidudorodtak izmos karján. 

– Hogy tehettem volna? 

– Csak biztos akarok lenni benne. Meg kell értenie, miért kérdezem. 

– Mindig kondomot használok. Megtalálja az ágya melletti 

éjjeliszekrény fiókjában. A nyálam is Terrin lehet. 



– Hogyhogy? 

– Mert a karomban tartottam. Megpróbáltam mesterséges légzést 

alkalmazni. Amikor rájöttem, hogy már halott, megcsókoltam az arcát. 

Megérintettem. A karomban tartottam. A DNS-em rajta van. 

– Ez és ez. – Scarpetta megérintette az Oscar szegycsontján lévő 

sérüléseket. – Akkor szerezte, amikor az a valaki megütötte a 

zseblámpával? 

– Némelyiket igen. De lehet, hogy néhányat akkor szereztem, 

amikor a padlóra estem. Nem tudom biztosan. 

A zúzódások idővel elszíneződnek. Néha megmutatják, milyen 

alakú tárgy okozta őket. 

Oscar zúzódásai bíborlilák voltak. Kettő volt a mellkasán, egy a bal 

combján. Mindegyik úgy öt centi széles lehetett, és kissé hajlott volt a 

formájuk. Scarpetta maximum annyit tudott mondani róluk, hogy 

okozhatta őket egy zseblámpa pereme is, és hogy közepesen erős ütést 

mértek rá ugyanakkor, amikor a többi sérülést is szerezte. 

Scarpetta készített néhány közeli fotót, és közben tudta, a férfi 

milyen könnyen elszoríthatná a gégéjét a karjával. Még sikoltani sem 

lenne ideje. Perceken belül halott lenne. 

Érezte az Oscar testéből áradó rideget és illatot. Aztán amikor kissé 

hátralépett, vissza a pulthoz újra hűvösebb lett a levegő. Scarpetta 

elkezdte leírni a férfi sérüléseit, és más dolgokat is lejegyzett, 

miközben Oscar a hátát bámulta. Érezte a felemás szemeket magán, 

csak éppen a férfi tekintete nem volt valami meleg. Úgy érezte, mintha 

hideg esőcseppek hullanának rá. Oscar iránta tanúsított tisztelete, 

eszményítése lassan elenyészett. Számára Scarpetta nem a CNN-en 

szereplő valaki volt, hanem egy nő, valódi ember, akiben most 

csalódott, aki cserbenhagyta őt. Szinte kivétel nélkül ezt az utat járta 

be az össze hős, akit istenítettek, mert soha nem igazán ők voltak az 

istenítés tárgya. 

– Semmi nem változott több ezer év alatt, semmi sem lett jobb – 

jegyezte meg a férfi Scarpetta hátának. – Ugyanúgy folynak a 



csatározások, a hazudozások, a gyűlölködés és minden egyéb csúfság. 

Az emberek nem változnak. 

– Ha így gondolja, miért akart pszichológiával foglalkozni? 

– Ha az ember tudni akarja, hogy honnan jön az ördög akkor először 

követnie kell, hogy megtudja, hova tart – felelte Oscar – Egy szúrás 

okozta sebbel végződik: Vagy egy motoros levágott fejével? 

Diszkriminációval? Az agynak melyik része marad változatlan, 

őseredeti egy olyan világban, ahol az erőszakos agresszió és a gyűlölet 

nemkívánatos eredményre vezet a túlélés szempontjából? Miért nem 

tudjuk egyszerűen kitörölni magunkból ezt a fajta genetikai kódot, 

ahogy azt az egerekkel folytatott kísérletekben tesszük? Tudom, hogy 

mivel foglalkozik a férje. 

A férfi gyorsan beszélt, és keményvolt a hangja. Közben Scarpetta 

előkeresett egy szilikonnal működő ragasztópisztolyszerűséget és egy 

polivinyl-siloxane újratöltő patront a helyszínelő táskájából. 

– Ilyesféle kutatásokat végez. A harvardi kórházban, a McLean-

ben. És mágnesesrezonancia-vizsgálatot használ. És funkcionális 

mágnesesrezonancia-vizsgálatokat. Sikerült már közelebb jutnunk a 

sikerhez? Vagy továbbra is folytatjuk a kínzásokat, gyötréseket, 

gyilkosságokat és erőszakot, hogy háborúkat indítunk, és népirtást 

követünk el, és hogy úgy döntünk, bizonyos emberek még az alapvető 

emberi jogokat sem érdemlik? 

Scarpetta helyére pattintotta a patront, levette a rózsaszínű 

borítófóliát, lenyomta a ravaszt, majd kipréselte a fehér alapanyagot 

és az átlátszó katalizátoranyagot egy papírtörlőre, amíg folyamatosan 

nem jött a csőből az anyag. Hozzáerősítette a keverőfejet, majd 

visszament az asztalhoz, és elmagyarázta Oscarnak, hogy egy 

szilikonos anyagot ken az ujjai végére és a sebeire. 

– Ezzel a módszerrel nagyon jó mintát lehet venni sima és érdes 

felszínekről egyaránt, mint például a maga körmei meg az 

ujjlenyomattal rendelkező ujjbegyei – mondta. – Nincsen káros 

mellékhatása, és a bőrének sem lesz semmi baja tőle. A karmolások és 



körömnyomok bevarasodtak, és nem tesz bennük kárt, de ha bármikor 

szeretné, hogy abbahagyjam, csak szóljon. Megerősíthetem, hogy 

beleegyezik ebbe, ugye? 

– Igen – felelte Oscar. 

Nem mozdult, miközben Scarpetta megérintette a kezét, óvatosan 

bánva sérült hüvelykujjával. 

– Nagyon óvatosan letisztítom az ujjait és a sebeit izopropil 

alkohollal – mondta. – Csak hogy a testváladékai ne akadályozzák a 

folyamatot. Nem szabad, hogy fájjon. Talán egy kis csípést fog érezni. 

Csak szóljon, ha abbahagyjam. 

Oscar nem szólt, figyelte Scarpettát, ahogy az ujjait tisztítja, 

egyiket a másik után. 

– Próbálok rájönni, honnan ismerheti dr. Wesley kutatásait a 

McLeanben – mondta Scarpetta. – Hiszen még nem publikálta. De 

tudom, hogy a téma egy ideje már terítéken van, és hogy nagy hírverést 

és publicitást kapott. Ez lenne a válasza? 

– Nem érdekes – felelte Oscar, és a kezét bámulta. – Semmi nem 

változik. Az emberek tudják, miért gyűlölködnek, és ez nem változtat 

semmin. Nem lehet az érzéseken változtatni. A világ összes 

tudománya sem képes rajtuk változtatni. 

– Nem értek egyet ezzel – felelte Scarpetta. – Általában azt 

gyűlöljük, amitől félünk. És kevésbé gyűlöljük, ha már nem félünk 

annyira tőle. 

Kinyomott egy keveset a szagtalan keverékből a férfi ujjai végére. 

Az adagolópisztoly minden egyes alkalommal kattant egyet, amikor 

megnyomta a ravaszt. 

– Remélhetőleg minél felvilágosultabbak leszünk, annál kevésbé 

félünk, és annál kevésbé gyűlölködünk. Minden egyes ujját az első 

ízületig vonom be, és ha megszárad az anyag, akkor csak legördítem 

róluk, ahogy azokkal a gumiból készült ujjvédőkkel szokták, amit 

pénzszámláláskor használnak. Ez az anyag kiválóan használható a 

mikroszkopikus vizsgálatokhoz. 



Aztán egy faspatulával lágyan szétterítette az anyagot, és mire 

végzett Oscar minden karmolásával és a körömnyomokkal, az ujjai 

végére felvitt anyag már kezdett megszilárdulni. Érdekes módon a 

férfi nem kérdezte meg, hogy miért érdeklik Scarpettát az 

ujjlenyomatai és a körmei, és nem tette szóvá, hogy a körömnyomok 

és sérülések attól az embertől származnak, aki állítólag megtámadta 

őt. Nem kérdezte, mert valószínűleg tudta, és Scarpettának sem a 

mikroszkopikus vizsgálatok kellettek igazán, hanem az, hogy Oscar 

lássa, ahogy leveszi a mintát. 

– Kész is. Kérem, tartsa fel a kezét – kérte Scarpetta. 

Érezte magán Oscar kék-zöld szeme pillantását. 

– Hideg van idebenn – mondta Scarpetta. – Talán húsz fok, ha lehet. 

Körülbelül négy percen belül teljesen megköt. Visszahúzom magára a 

köntöst, hogy ne fázzon. 

Érezte a férfi átható félelem- és bezártság-szagát. Az áporodott 

szájszagát és halványan valami arcvizét is. Eszébe jutott, vajon 

bajlódna-e valaki azzal, hogy arcszeszt locsol magára, ha gyilkolni 

indul. 
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Lucy felakasztotta a bőrdzsekijét a fogasra, és felszólítás nélkül 

odahúzott magának egy széket Bergeré mellé, majd kinyitotta a 

MacBook Air-laptopját. 

– Elnézést – szólt Berger, de hozzá vagyok szokva, hogy az 

emberek az íróasztalom túlsó felén ülnek. 

– Mutatni akarok valamit – felelte Lucy. – Jól nézel ki. Semmit nem 

változtál. 

Nyíltan dicsérte Bergert. 

– Nem, nem igaz – folytatta Lucy. – Jobban nézel ki, sokkal jobban, 

mint amikor nyolc évvel ezelőtt először találkoztunk, amikor még volt 

két felhőkarcolód néhány háztömbnyire innen. Amikor helikopterrel 

jövök, és megpillantom a város sziluettjét, a mai napig olyan érzésem 

van, mintha ennek a városnak kiverték volna az elülső két fogát. Aztán 

amikor végigmegyek azon a kábé kétszázötven méteren a Hudson 

mentén, és elhaladok a Ground Zero mellett, látom, hogy még most is 

ott a helyén a lyuk. 

– Nem kellene jelentéktelen dolognak feltüntetned – közölte 

Berger. 

– Nem akarom annak feltüntetni. Csak azt szeretném, bárcsak ne 

így lenne. Tudod jól, mire gondolok. Hogy ne legyen az az érzésem, 

hogy a rosszfiúk nyertek. 

Berger nem emlékezett rá, hogy valaha bármi másban látta volna 

Lucyt, mint katonai ruhában, és a szoros, kopottas farmer meg a fekete 

póló, amit most viselt, nem sokat rejtett el belőle. Azt biztosan nem, 

hogy gazdag. Széles öve krokodilbőrből készült, és a csatja egy kézzel 



készített Winston műremek volt, kardfogú tigrist ábrázolt, 

nemesfémből készült, és ékkövekkel volt kirakva. A nyakában lévő 

vastag lánc és a rajta lévő türkiz függő is Winston-márka volt, és pont 

olyan remekmű, mint amilyen sokba került. Lucy feltűnően fitt és erős 

volt, mahagóni színű, aranyszínnel melírozott haja rövidre vágva. 

Könnyen össze lehetett volna téveszteni egy fiú-modellel, ha nem lett 

volna melle. 

– Terri Bridges laptopjai. 

A csukott ajtó melletti asztalra mutatott, arra a csomagra, ami barna 

papírba volt burkolva, és gondosan leragasztva egy vörös színű 

bizonyítékos szalaggal. 

Lucy úgy nézett a csomagra, mintha nem is lehetne magától 

értetődőbb, hogy ott van. 

– Gondolom, volt házkutatási parancsotok – mondta. – Megnézte 

már valaki, hogy mi van a merevlemezen? 

– Nem. Rád várnak. 

– Ha meglesz, hogy miféle e-mail címei vannak, engedélyt kell 

szereznünk azokhoz is. Gyorsan. És valószínűleg másokéihoz is, attól 

függően, hogy kikkel volt kapcsolatban – a Bellevue-ben lévő fiúján 

kívül. 

– Persze. 

– Ha sikerült felkutatni az e-mailfiók-szolgáltatóját, szükségem 

lesz a jelszavaira, hogy leellenőrizhessem a múltját. 

– Ismerem a szokásos procedúrát, akár hiszed, akár nem. 

– Hacsak nem akarod, hogy meghekkeljem. – Lucy elkezdett 

gépelni. 

– Kérlek, tartózkodjunk e kifejezés használatától. Vegyük úgy, 

hogy nem is hallottam. 

Lucy elmosolyodott kissé, miközben fürge ujjai csak úgy 

száguldottak a billentyűzeten. Elindított egy PowerPoint bemutatót. 

Connextions- Az Ideghálózati Megoldás. 



– Atyavilág, ugye nem akarod ezt csinálni! – kiáltott fel Berger. –

Van fogalmad arról, mennyi ilyet láttam már? 

– Ilyet még nem láttál. – Lucy lenyomott egy billentyűt. – Ismered 

a számítógépes neuro-tudományt? Ez olyasféle technológia, ami idegi 

hálózatok segítségével működik. Kapcsolatok révén, amelyek az 

agyhoz hasonló módon kezelik az információkat. 

Lucy mutatóujja kopogott a billentyűkön. Vastag ezüstgyűrűt 

viselt. Olyan óra volt a csuklóján, amit Berger nem ismert fel, de 

katonainak tűnt fekete lapjával, fluoreszkáló számaival és a 

gumiszíjjal. 

Lucy észrevette, hogy Berger az órát nézi. 

– Ismered ezt a technikát? Gáz alakú trícium, olyan radioaktív 

izotóp, aminek a bomlása során, az órán lévő számok és más 

mintázatok világítanak, hogy könnyen le lehessen olvasni őket a 

sötétben. Én magam vettem. Te is magad vetted a Blancpainedet? 

Vagy ajándékba kaptad? 

– Ajándékba kaptam saját magamtól. Hogy mindig emlékeztessen 

rá, milyen értékes az idő. 

– Az enyém meg arra emlékeztet, hogy mindig a saját hasznunkra 

kell fordítanunk azt, amitől mások félnek, mert az ember nem fél 

olyasmitől, ami nem hatalmas és hatékony. 

– Azért én nem éreznék olthatatlan vágyat arra, hogy ezt azzal 

bizonyítsam, hogy egy radioaktív órát hordok a csuklómon – felelte 

Berger. 

– Maximum huszonöt millicurie, vagy ha úgy tetszik, 0.1 

mikrosievertnek vagy kitéve egy év leforgása alatt. Az ember az 

átlagos háttérsugárzás alkalmával is ennyit kap. Más szóval teljesen 

ártalmatlan. Jó példája ez annak, hogy az emberek elkerülnek valamit 

tudatlanságból. 

– Sok mindennek hívtak már, de tudatlannak még nem – vágott 

vissza Berger. – El kellene kezdenünk a munkát a laptopokkal. 



– Van egy mesterséges rendszer, amit kifejlesztettem – illetve most 

is fejlesztek – mondta Lucy –, mivel a lehetőségek határtalanok, és ha 

már a határtalanról beszélünk, fel kell tennünk a kérdést, vajon 

természeténél fogva az, ami művi, nem alakul-e át valami valóssá. 

Mert számomra az, ami nem természetes, az véges. Tehát akkor ebből 

az következik, hogy a végtelen már nem lehet művi. 

– Muszáj elkezdenünk a halott nő laptopjainak a vizsgálatát –

közölte Berger. 

– Tudnod kell, hogy mit is csinálunk – felelte Lucy. 

Átható, zöld szemmel nézett Bergerre. 

– Mivel te fogsz elmagyarázni mindent a bíróság előtt, nem pedig 

én – tett még hozzá. 

Újra elkezdte a PowerPoint bemutatót. Berger ez alkalommal nem 

szakította félbe. 

– Nedves elme. Ez egy szakzsargon, amit te nem ismersz. Ami a 

módra utal, ahogyan az elme felismeri a hangokat, arcokat, tárgyakat, 

és olyan kontextusba helyezi el, ami jelentéssel bír, tanulságos és 

prediktív. Látom, nem figyelsz rám. 

Elvette a kezét a billentyűzetről, és úgy tanulmányozta Berger 

arcát, mintha az egy megválaszolásra váró kérdés volna. 

– Egyenesen megmondom, mit akarok tőled – mondta Berger. –

Fusd át az e-maileket, minden fájlt, állíts vissza minden törölt adatot, 

és próbálj meg rájönni valamire, amiből valami halvány fogalmunk 

lesz arról, hogy ki, mit, mikor, hol. Ha a nőt olyasvalaki ölte meg, akit 

ismert, akkor jó esélyünk van arra, hogy valamit találunk a gépeken. – 

Az ajtó melletti asztalon lévő csomagra mutatott. – És még ha egy 

idegen gyilkolta is meg, akkor is találhatunk valami említést, amiből 

kiderült, hogyan futottak össze. Jól tudod, hogy megy az ilyesmi. 

Régebb óta vagy nyomozó, mint hogy felnőttél volna. 

– Nem egészen. 

Berger felállt az asztaltól. 

– Átadom ezeket neked – mondta. – Hogyan jöttél ide? 



– Mivel nincsen helikopter-leszállód, kénytelen voltam fogni egy 

taxit. 

Amikor bejött, Lucy becsukta maga mögött az ajtót. Most ott álltak 

a csukott ajtó előtt. 

– Feltételeztem, hogy majd valamelyik sameszed visszavisz a 

Village-be, felrepít a lépcsőn, egyenesen az irodámba – mondta Lucy. 

– És hogy aláírom a megfelelő papírokat. Pro forma, csak hogy 

betartsuk a szabályokat. Amiket olyan jól megtanultam a 

rendőrségnél. A 101-es központban. 

– Azt majd én elintézem. 

Berger lerendezte a telefont. 

Amikor letette a kagylót, így szólt: 

– Még valamit meg kell beszélnünk. 

Lucy nekidőlt az ajtónak, zsebre tett kézzel, és így szólt: 

– Hadd találjam ki. Arról a pletykarovatról akarsz beszélni. Gyenge 

programozás, meg kell, hogy jegyezzem. Hiszel az Aranyszabályban? 

– Nem kimondottam a Gotham Kiteregetiről beszélek – mondta 

Berger. – De ez az egész egy fontos kérdést vet fel, amit meg kell 

említenem neked. Marino nekem dolgozik. Remélem, elfogadod, és 

kezelni tudod a helyzetet. 

Lucy felvette a dzsekijét. 

– Szükségem van arra, hogy elfogadd! – erősködött Berger. 

– Most mondod? 

– Egészen ma délutánig nem tudtam, hogy indokolt ez a 

beszélgetés. De akkorra te meg én már megegyeztünk abban, hogy 

találkozunk. Ez volt a sorrend. És ezért hozom fel most. 

– Hát, remélem, hogy másokat jobban átvilágítasz, mint ahogy vele 

tetted – felelte Lucy. 

– Ezt inkább Bentonnal beszéld meg, hiszen ő volt az, aki a múlt 

nyáron hozzám küldte Marinót. Amit ma olvastam, valójában abból 

tudtam meg, mi is volt az igazi oka annak, hogy eljött Charleston-ból. 



Csak azt tudom hangsúlyozni, hogy mi a fontos. Neked kell 

elrendezned magaddal a dolgot. 

– Az nem lesz nehéz. Nem áll szándékomban bármiféle kapcsolatba 

kerülni vele. 

– Csakhogy ezt nem te fogod eldönteni – mondta Berger. – Ha 

nekem akarsz dolgozni, akkor foglalkoznod kell vele, le kell 

rendezned magadban. És ez a legfontosabb, mert... 

– Jó, hogy kiderült, mit értesz igazság alatt – szakította félbe Lucy. 

– Mert nem én vagyok az, aki szándékosan megtámadott valakit, és 

aztán hazugságok árán szerzett magának munkát. 

– Ez a szó szoros értelmében és jogilag sem igaz, de nem akarok 

erről vitát nyitni. Az viszont igaz, hogy nyakig benne van ebben a 

nyomozásban, és én nem tudom levenni az ügyről anélkül, hogy ne 

vetne a dolog nagy hullámokat. És igazság szerint nem is nagyon 

szeretném, sok okból kifolyólag, amelyek közül az egyik 

legfontosabb, hogy már a kezdetektől benne van, hiszen ő vette az 

áldozat barátjának telefonhívását egy hónappal ezelőtt. Nem fogok 

miattad megszabadulni Marinótól. Vannak más törvényszéki 

számítógépes szakemberek is. Csak, hogy tisztázzuk a dolgot. 

– Azt senki más nem tudja megcsinálni, amit én. Csak, hogy 

tisztázzuk a dolgot. De én inkább véget vetek a dolognak, mielőtt még 

elkezdődne. Ha ezt akarod. 

– Nem ezt akarom. 

– Tudja Marino, hogy itt van a nagynéném? 

– A légiközlekedés kifejezésével szólva, jelen pillanatban úgy 

érzem magam, mint egy légiirányító – felelte Berger. – Mindent 

megteszek, hogy mozgásban tartsam a dolgokat anélkül, hogy 

bizonyos emberek egymásba fussanak. És a célom stratégiai, hogy a 

vége sikeres leszállás legyen. 

– Tehát ezzel azt akarod mondani, Marino tudja, hogy Kay itt van. 

– Én nem mondtam ilyet. Nem beszéltem vele erről, de persze ez 

nem jelenti azt, hogy mások sem. Főleg mivel hirtelen a főcímekben 



találta magát. Legalábbis az interneten, jó ideje tudhatja, hogy Kay 

sokszor itt van New Yorkban, de szégyenteljes múltjuk ismeretében 

egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy soha nem mondott Kayről 

semmit nekem. 

– És te neki? – Lucy szeme dühtől csillogott. – Például nem 

kérdezted meg tőle, hogy van Kay? Hogy szeret-e a CNN-nek 

dolgozni? És a házasélet? Jézusom, muszáj lesz meginnom vele egy 

kávét, ha megint itt lesz New Yorkban! 

– Marino és én nem szoktunk csevegni. Soha nem vágytam rá, hogy 

az új Scarpettája legyek. Nem vagyok Batman, és nincs szükségem 

egy Robinra. És semmiféle szándék nem munkált bennem, hogy 

megbántsam Kayt. 

– Szerencséd, ha azt nézzük, mit művelt Robin Batmannel. 

– Nem tudom pontosan, mi történt – jegyezte meg Berger, de 

megszólalt a telefon. – Azt hiszem, itt van a kocsid. 

 

Scarpetta lehámozta a megszilárdult szilikonokat, és beletette őket 

egy bizonyítékos zacskóba. Kinyitott egy kis szekrénykét, és talált 

néhány antiszeptikus törlőkendőt meg kenőcsöt. Kioldotta Oscar 

köntösét hátul, és újra leengedte a csípőjéig. 

– Biztos benne, hogy kábelszorító volt? – kérdezte. 

– A tévében is lehet látni – felelte Oscar. – A rendőrség, a katonaság 

is használja, hogy összekötözze az embereket, mint valami 

szemeteszsákot. 

– Nem fog fájni. 

Oscar nem mozdult, amikor Scarpetta újra elkezdte tisztogatni a 

sebeit, és óvatosan rákente a kenőcsöt. 

– Nem volt joguk hozzányúlni – mondta a férfi. – Én már a 

karomban tartottam, miért nem volt jó, hogy én emeljem fel és 

tegyem a hordágyra? Ahelyett, hogy azok a szemétládák 

összetapogatták. Levették róla a törülközőt. Láttam. Amikor kiküldtek 



a fürdőszobából. Miért? Tudja, hogy miért? Mert meztelenül akarták 

látni őt. 

– Nyomokat kerestek. Sérüléseket. 

Scarpetta óvatosan felhúzta Oscar köntösét, és újra összekötözte 

hátul. 

– Nem kellett volna levenniük a törülközőt! – szólt Oscar. – Én 

mondtam nekik, hogy sehol nincs rajta vér, kivéve a lábait. Olyan volt, 

mintha az az alak megütötte volna valamivel. Talán egy deszkalappal. 

Fogalmam sincs, honnan vehette. Vagy vehették. Nem láttam semmi 

olyasmit, amelyek azokat a sérüléseket okozhatták a lábán. Sötétvörös 

volt az arca. A nyakán pedig egy csík. Mintha kötéllel vagy valamivel 

megfojtották volna. Akármivel is, nem volt a nyaka körül. A 

rendőrségnek nem kellett volna levenni a törülközőt, ezt akkor is 

láthatta. Ahhoz sem, hogy megnézzék a pulzusát, hogy megfogják a 

csuklóját. Csak ránézett az ember, és már látta, hogy halott. Fázom. 

Van itt egy takaró? 

Scarpetta nem talált, úgyhogy levette a köpenyét, és Oscar 

vállára terítette. A férfi remegett. Vacogott a foga. 

– Leültem mellé a padlóra – folytatta Oscar. – Simogattam a haját, 

az arcát, beszéltem hozzá. Hívtam a 911-et. Lábakra emlékszem. 

Fekete bokacsizmák és sötét nadrágok mozogtak az ajtóban. 

Felhúztam Terrire a törülközőt, és a karomban tartottam. 

A falat bámulta. 

– Hallottam, hogy azt mondják, menjek el a közeléből. 

Megragadtak. Elkezdtem kiabálni. Nem akartam otthagyni. De 

kényszerítettek. Azt sem engedték, hogy még egyszer megnézzem. 

Soha többé nem láttam. A családja Arizonában él, ő is oda fog menni, 

és soha többé nem fogom látni. 

– Említette, hogy az online főiskolája is Arizonában van. 

– Terri apja a dékán – felelte Oscar a falnak. – Végül ő is ezért 

kötött ki ott. Úgy hívják, hogy Gotham Főiskola, mintha itt volna New 

Yorkban, de persze nincs itt sehol, hanem egy scottsdale-i épületben. 



Valószínűleg azért, mert klassz lehet ott élni, és sokkal olcsóbb is. 

Terri szülei egy nagy házban laknak a Canelback Mountain mellett. 

De soha nem mentünk el Scottsdale-be együtt, mert a következő 

találkozó csak márciusban lesz. Terri nincs benne a kari névsorban, de 

akart... Nos, úgy volt, hogy ma reggel korán odarepül, és néhány napot 

Scottsdale-ben tölt. 

– Amikor tegnap este a lakásán járt, látta a csomagjait? Össze volt 

pakolva? 

– Terri nem hagy elöl semmit, hacsak nem használja azonnal. És 

nagyon jól tudja, hogy kiborulok attól, ha látom a csomagokat, ha nem 

megyek vele. Teljesen tönkretette volna az esténket. 

– Magát nem hívta Scottsdale-be? 

– Először mesélni akart nekik rólam. 

– Három hónap után sem tudtak magáról? 

– Nagyon féltették. Fojtogatóan próbálták ellenőrzés alatt tartani. – 

Oscar továbbra is a fal felé fordult, mintha annak beszélne. – Nem 

akart rólam addig mesélni, amíg nem volt biztos a kapcsolatunkban. 

Mondtam neki, hogy nem csoda, ha kényszeres. Ez mind őmiattuk 

van. 

– Miben kellett biztosnak lennie? 

– Bennem. Hogy ez a dolog kettőnk között komoly. Én jobban 

szerettem őt, mint ő engem. 

Továbbra is keverte az igeidőket, ahogy gyakran előfordul azoknál 

az embereknél, akik nemrég veszítették el a szerettüket. 

– Én azonnal tudtam, hogy mit akarok. De a szülei... Nos, ha nem 

jött volna be, nem akart volna magyarázkodni. Mindig félt tőlük, attól, 

hogy helytelenítenek valamit. Nagyon sokat elárul róla, hogy végül 

összeszedte minden bátorságát, hogy elköltözzön. Van két másik 

testvére, akik nem kis növésűek, mindketten egyetemre mentek, és azt 

csinálnak, amit akarnak. De Terri nem. Ő a legértelmesebb a 

családban. A legokosabb ember, akit ismerek. Otthon tartották 



huszonöt éves koráig, akkor aztán már nem bírta elviselni, mert akart 

valamit az élettől. Összeveszett velük, és otthagyta a családi otthont. 

– És hogyan engedhette meg magának, hogy New Yorkba 

költözzön? 

– Akkor még nem ismertem. De azt mondta, hogy volt 

megtakarított pénze, és hogy a szülei továbbra is segítették, bár nem 

sokkal. Amikor kibékült velük, azt hiszem, eljöttek meglátogatni, és 

nem tetszett nekik az a hely, ahol élt. Megemelték az összeget, amit 

addig adtak neki, ő pedig beköltözött ebbe a lakásba. Legalábbis ezt 

mondta nekem. A becsületükre legyen mondva, támogatták, 

legalábbis anyagilag. 

Oscar arca elvörösödött a dühtől, rövid, szőke haja olyan fényesnek 

tűnt, mint az arany. 

– Az ilyesféle emberekkel mindig az a baj, hogy nem képesek 

elvágni a kötelékeket – mondta. – Azt hiszem, a távolból kezdték el 

felügyelni. Figyeltem, ahogy ezzel együtt egyre rosszabb lett a 

mániája. Észrevettem, hogy egyre idegesebb hangot üt meg az e-

mailjeiben. Már azelőtt is így volt, hogy találkoztunk volna, de csak 

sokkal rosszabb lett a helyzet az elmúlt néhány hónap során. Nem 

tudom, hogy miért. Nem tehetett róla. Látnom kell őt! Kérem, engedje 

meg, hogy megnézzem! El akarok búcsúzni tőle! Gyűlölöm a 

rendőrséget! Menjenek a francba! 

Összebilincselt kezével megtörölte a szemét. 

– Miért kellett ilyen hidegszívűen viselkedniük? Csak kiabáltak és 

odébb löktek. És a rádióik! Nem is értettem, hogy mi történik. 

Gyűlölöm azt a nyomozót... 

– Azt, amelyiknek megengedte, hogy körülnézzen a lakásában? 

– Nem volt választásom. Csak üvöltözött, parancsolgatott, hogy 

nézzek rá, ha vele beszélek. Hiába próbáltam neki elmagyarázni, hogy 

nem hallom őt, ha ránézek. A nappaliban kérdezett ki, és követelte a 

válaszaimat. Nézzen rám, nézzen rám! Először megpróbáltam 

segíteni. Mondtam, hogy valaki bizonyára odament a külső ajtóhoz, 



becsengetett, Terri meg azt hitte, hogy én vagyok az. Talán azt hitte, 

hogy korábban elindultam, és hogy elfelejtettem magammal hozni a 

kulcsot. Kellett, hogy legyen valami oka, amiért úgy érezte, hogy 

beengedheti azt, aki csenget. 

– Állandóan csak azt emlegeti, hogy milyen ideges volt Terri. 

Szokatlanul elővigyázatosnak tűnt? 

– New Yorkban vagyunk, és itt az emberek nem nyitogatják minden 

szíre-szóra az ajtajukat. És az olyan kis növésűek, mint mi vagyunk, 

főleg óvatosak. A szülei is emiatt féltették annyira, gyakorlatilag 

bezárták abba a házba, ahol felnőtt. Nem nyitott ajtót, csak ha teljesen 

biztonságban érezte magát. 

– És akkor maga szerint mi történt? Hogyan jutott be a betolakodó? 

És van valami elképzelése arról, ki akarhatta bántani Territ? 

– Megvannak az indítékaik – felelte Oscar. 

– Amikor bent volt a lakásban, nem látta nyomát betörésnek? 

Lehet, hogy ez volt az indíték? 

– Nem láttam, hogy valami is hiányzott volna. De nem figyeltem. 

– Na es mi a helyzet az ékszerekkel? Szokott Terri gyűrűt, 

nyakláncot viselni, bármit, ami hiányzik? 

– Nem akarom magára hagyni! Nem volt joguk elparancsolni 

mellőle, ahhoz sem, hogy csak úgy hagyják, hogy a kocsiban 

ücsörögjek, mint valami gyilkos! Az a fickó sokkal inkább gyilkos 

kinézetű, mint én, abban a lógó ruhában és a befont hajával. Mintha 

valami bandatag volna. Nem voltam hajlandó beszélni. 

– De azt mondta, hogy beszélt. Odabenn a lakásban. 

– Kész helyzet elé állítottak. Gyűlölöm a rendőrséget. Mindig is 

gyűlöltem őket. Csak furikáznak a járőrkocsiban, beszélgetnek, 

nevetgélnek, bámulnak. Valaki egyszer végighúzott egy kulcsot a 

kocsim oldalán, és betörte az ablakokat. Tizenhat éves voltam. És az 

egyik zsaru azt mondta: „Szóval van egy kis probléma?” És beült a 

kocsimba, rárakta a lábát a megmagasított pedálokra, a két térde a 



kormány oldalát verdeste, közben a többi zsaru csak nevetett. 

Elmehetnek a fenébe! 

– Na és más emberek? Szokták kinevetni magát, szoktak gúnyt űzni 

magából? 

– Egy kisvárosban nőttem fel, és mindenki ismert engem. Voltak 

barátaim. Sportoltam a birkózócsapatban és jó jegyeim voltak. 

Végzősként én voltam az osztályelnök. De realista vagyok. Nem 

kockáztatok. Kedvelem az embereket. A legtöbb emberrel nincs 

semmi gond. 

– De azért olyan szakmát választott magának, ahol elkerülheti őket. 

– Azt jósolják, hogy végül minden diák online fog főiskolára járni. 

A rendőrség meg van győződve róla, hogy mindenkinek van vaj a 

fején. Ha az ember más, vagy rokkant. Lakott velem szemben egy 

Down-kóros fiú. A zsaruk mindig gyanúsították valamivel, azt 

feltételezték, hogy minden egyes lányt meg fog erőszakolni a 

környéken. 

Scarpetta elkezdte összepakolni a helyszínelő táskáját. Végzett 

Oscarral. Majd ha összehasonlítják a férfi ujjáról vett 

szilikonlenyomatokat és a körömnyomokat meg a horzsolásokat, a 

méréseket és fotókat figyelembe véve, csak megerősíti majd mindazt, 

amit már úgyis tudott. 

Oscar is rá fog jönni, muszáj lesz neki, Scarpetta szerette volna, ha 

így lenne. 

– Oscar, ugye érti, hogy miket tudunk megállapítani mindabból, 

amit ma magával tettem? Az ujjairól és a sebekről vett 

szilikonlenyomatokból. A fotókból és a pontos mérésekből. 

Oscar a falat bámulta. 

Scarpetta tovább blöffölt. 

– A mikroszkóp alatt vizsgáljuk meg őket. 

– Tudom, hogy mire képesek – felelte a férfi. – Tudom, hogy miért 

vette le a szilikonlenyomatokat. És tudom, hogy meg fogja vizsgálni a 

mikroszkóp alatt. 



– Majd a rendőrségi labor fogja megtenni. Nem nekem kell. Azt 

hiszem, én minden szükséges információval rendelkezem – mondta 

Scarpetta. – Maga tette ezt önmagával, Oscar? Maga csinálta a 

horzsolásokat, a karmolásokat? Mindegyiket elérhette. Mindegyik 

olyan szögből jött, amit saját maga is okozhatott. 

Oscar erre nem felelt semmit. 

– Ha tényleg az a kényszerképzete, hogy én képes vagyok 

véghezvinni a tökéletes bűntettet, nem gondolta, hogy akkor arra is 

rájövök, hogy maga okozta magának a sérüléseket? 

Semmi. Bámulta a falat. 

– Miért? – kérdezte Scarpetta. – Azt akarta, hogy idejöjjek, és 

megállapítsam, hogy önmaga okozta a sebeket? 

– Nem mondhatja el senkinek! Még a férjének sem. Morales 

nyomozónak sem. Nem mondhatja el sem Bergernek, sem annak a 

marhának az irodájából, aki nem hitt nekem a múlt hónapban. 

– A jelenlegi körülmények között, ami kettőnk között történt, az 

bizalmas. De ez megváltozhat – emlékeztette Scarpetta Oscart. 

– Csak így tudtam magát idecsalni. Meg kellett, hogy sebesüljek. 

– A támadó az ajtóban? – kérdezte Scarpetta. 

– Nem volt ott senki. Odaértem, és le volt oltva minden lámpa. Terri 

ajtaja nem volt bezárva. Beszaladtam, és a nevét kiáltoztam. És 

rátaláltam a fürdőszobában. Ott égett a villany, mintha csak azt akarta 

volna valaki, hogy megdöbbenjek. Onnan nem lehetett látni a fényt, 

ahová leparkoltam a kocsival, mert a fürdőszoba hátrafelé néz. A 

konyhából szerzett ollóval levágtam a kezéről a kábelszorítót. Akkor 

sértettem meg a hüvelykujjam. Csak kicsi volt a vágás, nem tudom, 

hogy történt. Ki akartam venni az ollót, és a késtartó eldőlt. Az egyik 

kés valószínűleg megvágott. Egy papírtörlőt csavartam az ujjam köré, 

kirohantam a kocsimhoz, és bedobtam a kabátomat. Ott ültem vele a 

fürdőszoba padlóján, eltéptem az ingem, és megsebeztem magam. 

Véres lett az ingem. Hívtam a rendőrséget. 

– És a zseblámpa? Azzal ütötte meg magát? 



– A konyhai fiókban találtam. Letörölgettem, és otthagytam a 

nappali padlóján. Az ajtó közelében. 

– Miért vesződött azzal, hogy letörölje, ha egyszer úgyis teli volt az 

ujjlenyomataival és a DNS-ével az egész lakás és Terri teste is?   

– Hogy azt mondhassam a rendőrségnek, a betörő kesztyűt viselt. 

Az alátámasztaná a sztorimat. A kesztyűk letöröltek volna minden 

nyomot a zseblámpáról. Azt mondtam nekik, hogy bőrkesztyűt viselt. 

– És az olló a konyhából? Mit csinált vele, miután levágta a 

kábelszorítót? 

Megvonaglott az arca, mintha csak gondolatban újra lejátszaná azt 

a jelenetet. Elkezdett zihálva lélegezni, előre-hátra ingatta magát. 

A hangja remegett, amikor így szólt: 

– A két keze olyan szörnyű, kékeslila színben játszott. A körmei is 

el voltak kékülve. Megdörzsöltem a csuklóját, hátha megindul a 

keringés. Próbáltam szétdörzsölni az elszorítás nyomait. Olyan 

mélyek voltak! 

– Emlékszik arra, hogy mit tett az ollóval? 

– Az a kábelszorító olyan szoros volt! Bizonyára fájhatott. A 

fürdőszoba padlóján hagytam az ollót. 

– Mikor döntött úgy, hogy megsebzi magát, mert, hogy csak így 

tudott engem idecsalni, ahogy említette? 

– A fürdőszoba padlóján térdeltem mellette. Tudtam, hogy engem 

gyanúsítanak majd. Úgy gondoltam, hogy ha odaférkőzhetek a 

férjéhez, akkor magához is sikerül. Muszáj volt találkoznom magával. 

Bízom magában, és maga az egyetlen, aki törődött Terrivel!  

– Hiszen nem is ismertem. 

– Ne hazudjon nekem! – kiáltott fel Oscar. 
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Shrew úgy döntött, hogy továbbra is Maker’s Markot iszik, 

ugyanazt, amit a Főnök is ivott. Telitöltött magának egy öblös poharat, 

lett bele jeget, ugyanúgy, ahogy a Főnök is szokta. 

Felvette a száz centis képátmérőjű Samsung síkképernyős tévé 

távirányítóját – a pletykarovat szerint a Főnöknek is ilyen volt, bár 

állítólag most már nem. Ha igaz, amit Shrew hallott, akkor a Főnök 

beszerzett magának egy százötven centis Panasonic plazmatévét. 

Hacsak ez is nem egy fizetett kamu volt. Nagyon nehéz volt 

eldönteni, hogy mi igaz, és mi csak a pénz miatti kitaláció, mert 

a Gotham Kiteregeti üzleti része ugyanúgy rejtve maradt Shrew elől, 

mint bárki más elől. 

Terroristák, gondolta Shrew. 

Mi van, ha oda megy a pénz? Lehet, hogy a terroristák ölték meg a 

szomszédját is, összekeverték az épületeket, és igazából Shrew volt a 

célpont, mert érezték, hogy már a nyomukban jár? Mi van, ha azok a 

kormányügynökök, akik a terroristák nyomában vannak, kinyomozták 

a weboldalt, és így eljutottak Shrew-hoz, és ők keverték össze a 

lakásokat? Könnyen megtehették. Shrew és Terri lakása pontosan 

egymással szemben volt az utca két oldalán, csak éppen Shrew-é egy 

emelettel feljebb. És a kormány néha tett el láb alól embereket. 

Valószínűleg Marilyn Monroe is egy volt közülük, mert túl sokat 

tudott. 

Lehet, hogy ő is túl sokat tud, vagy néhány ember így gondolja. 

Annyira belelovalta magát a pánikba, hogy előkereste azt a 

névjegykártyát, amit Marino nyomozó hagyott nála. Itta a bourbont, 



tartotta a kezében a kártyát, és már majdnem felhívta Marinót. De mit 

mondana neki? És különben is, nem volt biztos benne, hogy mit is 

gondol a férfiról. Ha mindaz, amit a főnök írt róla, igaz, akkor egy 

szexmániás, aki megúszta, amit tett, és neki nem hiányzik itt a 

lakásban egy szexmániás. 

Shrew odaállított a bejárati ajtó elé egy széket az étkezőből úgy, 

hogy az ajtógomb alá helyezte a támláját, ahogy a filmekben látta. 

Ellenőrizte, hogy minden ablak be van-e zárva, és hogy senki nincs a 

tűzlétrán. Megnézte a tévéműsort, nincs- e valami jó vígjáték valahol, 

de nem talált, úgyhogy betette a kedvenc Kathy Griffin-DVD-jét. 

Shrew letelepedett a számítógép elé, itta a bourbont jéggel, és a 

jelszavával belépett a weboldal programjába vagy a csomagtartóba, 

ahogy gondolni szokott rá. 

Teljesen ledöbbent azon, amit talált, és nem is nagyon akarta 

elhinni. 

A Marilvn Monroe-fotóra és az általa írt szenzációhajhász 

irományra több mint hatszázezren kattintottak. Kevesebb, mint egy 

órán belül. Visszagondolt arra a rövid videóra, ami Szaddam Husszein 

akasztását mutatta be, de még azt is csak harmadannyian nézték meg 

egy órán belül, mint ezt. A döbbenete büszkeségbe fordult, még ha 

kissé meg is volt rémülve. Mit fog a Főnök csinálni? 

Shrew majd igazolni tudja szó szerinti engedetlenségét azzal, hogy 

rámutat: ha nem írta volna meg a sztorit a Marilyn elleni gyilkosságról, 

akkor a világ most nem tudhatná az igazságot. Ez volt a helyes lépés, 

jól cselekedett. Különben is, a Főnök soha nem rakott fel a hírfolyamot 

hirtelen megszakító cikket, miért érdekelné, ha Shrew viszont 

megtette? A Főnököt nem igazán érdekelte, hogy bármit 

megszakítson, megtörjön, ha azok nem szívek és lelkek, akárki is volt 

a célgömbben. 

Shrew kijelentkezett a weboldalról, és elkezdett szörfölni a 

tévécsatornák között. Biztos volt benne, hogy valaki már felfedezte az 

ő megdöbbentő leleplezését. 



Azt várta, hogy megjelenik dr. Scarpetta a CNN-en, és erről beszél 

Anderson Cooperrel, Wolf Blitzerrel vagy Kitty Pilgrimmel. De a 

híres orvosszakértőnek – akit, úgy tűnt, a Főnök nagyon utált – híre-

hamva sem volt, csakúgy, mint a Marilynről szóló hírnek. 

Még korán volt. Shrew itta a bourbont, aztán tizenöt perccel később 

visszajelentkezett az oldalra, hogy újra megnézze a találatok számát, 

és elképedt, hogy majdnem egymillió ember kattintott Marilyn 

Monroe bonctermi képére. Shrew még soha nem látott Ilyet. 

Kijelentkezctt a programból, és bejelentkezett az aktuális oldalra. 

– Ó, édesjézus! – mondta ki hangosan, és majdnem megállt a szíve. 

Mintha az oldalt megszállták volna a démonok. A Gotham 

Kiteregeti betűi állandóan újra rendeződtek a háttérben: AGGKORI 

HETI TETEM. A New York város-sziluett elsötétedett, mögötte az ég 

vérvörösen villódzott, aztán az a fenyőfa, ami a Rockefeller Center 

előtt szokott állni, valahogy fejjel lefelé fordult, és a Central Parkba 

került, a korcsolyázók pedig a Csónakház étterem belsejében 

korcsolyáztak, míg a vacsorájukat fogyasztók a Wollman-jégpálya 

jegére kerültek. Aztán elkezdett erősen havazni, nemsokára pedig 

villámok cikáztak át a képernyőn, szörnyű felhőszakadás közepette, 

ami a FAO Schwarz játékáruháznál ért véget, hogy aztán kisüssön a 

nap a Hudson folyó mentén. Azután a Szabadság-szobor töltötte be 

hirtelen a képernyőt, majd szétesett, mintha csak egy helikopter repült 

volna bele. 

Megint és megint, a banner ugyanabban az őrült körforgásban újra 

és újra átalakult, és Shrew képtelen volt megállítani. És ezt milliónyi 

rajongó látja, ő pedig nem tud kilépni belőle. Egyetlen ikonra kattintva 

sem történt semmi – teljesen meghalt a program. Amikor hozzá akart 

férni a ma reggeli cikkhez vagy a legutóbbi bónusz irományhoz vagy 

akár bármelyikhez az archívumban, akkor a szörnyű, színes körforgást 

látta. Nem tudott e-mailt küldeni vagy belépni a Gotham Pletyka 

oldalra, ahol a rajongók beszélgettek, csaptak össze egymással, és 

szörnyű dolgokat mondtak olyan emberekről, akiket nem is ismertek. 



Nem tudott ellátogatni az Unalmas Hírek, a Settenkedő Kulcslyuk, 

a Fotócserebere vagy a Sötétszoba oldalakra sem, ahol az ember 

láthatta a Beteges Képeket vagy a Túlexponált Celebeket, vagy éppen 

a szörnyen népszerű Gotham Kiteregeti Postmortemet, ahová Shrew 

azokat a fotókat töltötte fel, amelyek valaki halála után készültek az 

illetőről. 

A legutóbbi volt a Marilyn-kép. 

Hogy a csudába tudta több ezer rajongó megnyitni azt a fotót és 

Shrew hozzá tartozó cikkét, amikor a weboldal teljesen lefagyott és 

összevissza működik? Összeesküvés, gondolta Shrew. A maffia, ötlött 

eszébe rémülten, miközben arra a rejtélyes olasz férfira gondolt, aki a 

telefonon keresztül felvette őt. A kormányzat! Ő most titkos 

információt árult el, és a CIA vagy az FBI vagy a belbiztonságiak 

szabotálták a weboldalt, hogy a világ ne szerezhessen tudomást az 

igazságról. Vagy az is lehet, hogy tényleg a terroristák keze van a 

dologban. 

Shrew őrjöngve klikkelt az ikonokra, de semmi nem történt, a 

banner továbbra is járta kísérteties táncát, miközben a Gotham 

Kiteregeti betűi állandóan átrendeződtek. 

 

...GOTHAM KITEREGETI! AGGKORI HETI TETEM! 

GOTHAM KITEREGETI! 

 

❖ 

 

Benton a gyengélkedő előtt várt, és a csukódó ajtón keresztül Oscar 

egy pillanatra még látta Scarpettát felemás színű szemeivel, mielőtt az 

eltűnt volna a bézs színű acélajtó mögött. Scarpetta hallotta, ahogy 

megcsörren a bilincs, ahogy levették Oscarról. 

– Gyere! – mondta Benton, és megérintette a nő karját. – 

Beszéljünk az irodámban! 



Benton magas volt és karcsú. Akárhol jelent is meg, mindjárt ő 

került a középpontba. De most fáradtnak tűnt, mintha legyűrte volna 

valami. Csinos arca feszült volt, ősz haja egy szénaboglya, és úgy volt 

felöltözve, mint valami köztisztviselő, unalmas szürke öltönyben, 

fehér ingben és meghatározhatatlan kék nyakkendőben. Olcsó, 

műanyag sportkaróra volt rajta, és az egyszerű platina jegygyűrű. A 

gazdagság bármiféle jele meggondolatlanságnak számított itt a 

börtönrészlegen, ahol átlagosan három hetet töltöttek el. Nem volt 

ritka, hogy Benton kiértékelt egy pácienst a Bellevue-ben, és egy 

hónappal később már az utcán látta viszont, amint éppen a szemétben 

kutakodott, hogy valami ennivalót találjon. 

Elvette Scarpettától a helyszínelő táskát, de nála maradt még a két, 

bizonyítékkal teli boríték, amiről Kay azt állította, hogy el kell jutatnia 

a rendőrségre. 

– Megkérek valakit, hogy ugorjon be az irodámba, még mielőtt 

elmegyünk – mondta Benton. 

– Egyenesen a laborba kellene mennem. Elemezniük kell Oscar 

DNS-ét, és bevinni az adatbázisba, amilyen gyorsan csak lehetséges. 

– Felhívom Bergert. 

Elsétáltak a gyengélkedőtől. Elhaladt mellettük két, vászonneműt 

szállító kocsi, akkora csattogással, mintha egy vonat hagyta volna el 

őket. Becsapódott egy rácsos ajtó, miközben néhány cella mellett 

sétáltak el, amelyek a börtönszabvány szerint tágasnak számítottak 

volna, ha nem zsúfoltak volna beléjük hat ágyat A bent lévő férfiak 

lógó pizsamát viseltek, az ágyon ültek, és hangos párbeszédbe 

bocsátkoztak. Néhányan a hálóval fedett ablakokon bámultak az East 

River sötétjébe, míg a többiek a rácsokon keresztül néztek kifelé az 

osztályra. Az egyik bennlakó úgy vélte, ez a legalkalmasabb idő arra, 

hogy a fémvécét használja, vizelés közben rámosolygott Scarpettára, 

és azt mondta neki, milyen jó kis történetet keríthet ebből. A cellatársai 

elkezdtek civódni vele, hogy valyon melyikük fog jobban mutatni a 

tévében. 



Benton és Scarpetta megálltak ez első lezárt ajtónál, ami sohasem 

nyílt ki elég gyorsan. A másik oldalon lévő kontrollszobában az őr 

nem volt képes tartani a ritmust. Benton hangosan szólt neki, hogy át 

szeretnének menni, aztán vártak. Benton újra szólt, amikor meglátták, 

hogy egy férfi mossa fel éppen azt a folyosót, ami a pihenőhelyiségbe 

vezetett, és ahol székek meg asztalok álltak, volt néhány társasjáték és 

egy jó régi tornasarok, ahol semmit nem lehetett elmozdítani a 

helyéről. 

Azon túl sorakoztak a beszélgetésekre szolgáló szobák és a 

csoportterápia helyiségei, a jogi könyvtár két írógéppel, amelyek –

csakúgy, mint a televíziók és az órák – le voltak takarva műanyaggal, 

nehogy a páciensek szétszedjék őket, hogy valami olyan alkatrészhez 

jussanak, amit aztán fegyverként felhasználhatnának. Amikor először 

idehívták Scarpettát, körbevezették itt. Biztos volt benne, hogy azóta 

semmi nem változott. 

A fehérre festett ajtó végül csak kinyílt, aztán becsukódott 

mögöttük, majd egy második is feltárult előttük. A kontrollszobában 

az őr visszaadta Scarpetta jogosítványát, és átadott neki egy látogatói 

kártyát. A művelet némán zajlott, vastag rácsok választották el őket 

egymástól, miközben az őrök éppen egy újabb pácienst kísértek be, 

aki a Rikers-sziget égő narancsszínű kezeslábasát viselte. A hozzá 

hasonló rabokat csak átmenetileg hozták ide, ha orvosi felügyeletre 

szorultak. Scarpetta mindig is rossz érzéssel gondolt arra, vajon mit 

színleltek, mit tettek magukkal, hogy kiérdemelték a Bellevue-ben 

töltendő rövid időt. 

– Az egyik gyakori vendégünk – jegyezte meg Benton, amikor az 

acélajtó becsapódott. – Ő mindig lenyel valamit. A legutóbb éppen 

elemeket. AAA-s, AA-s elemeket. Már nem emlékszem pontosan. 

Körülbelül nyolcat. Előtte meg kavicsokat és csavarokat. Egyszer egy 

fogkrémet, tubusostól. 

Scarpetta úgy érezte, mintha a lelkét kicipzárazták volna a testéből, 

mint a kabátok bélését. Nem lehetett önmaga, nem mutathatta ki az 



érzéseit, nem oszthatta meg a gondolatait Oscarról, semmit nem 

árulhatott el arról, amit a férfi elmondott magáról és Terriről. Teljesen 

megdermedt attól, ahogy Benton profi módon távolságot tartott tőle, 

mindig szinte túlzóan ilyen volt az osztályon. Itt szokták meglepni a 

félelmei, amelyeket egyébként soha be nem ismert volna. De persze 

nem is kellett, mert Scarpetta jól ismerte őt. Amióta Marino olyan 

részegen elvesztette az önuralmát, Benton gyakorlatilag krónikus 

pánikban leledzett, amit nem volt képes bevallani magának. Számára 

minden egyes hímnemű potenciális szörnyeteg volt, aki a barlangjába 

akarta cipelni Scarpettát, hiába mondott neki a nő bármit. 

– Otthagyom a CNN-t – közölte Scarpetta, miközben Benton 

irodája felé tartottak. 

– Tudom, milyen helyzetbe hozott Oscar – felelte erre Benton. – 

Nem a te hibád. 

– Úgy érted, amilyen helyzetbe te hoztál. 

– Berger akarta, hogy ide gyere. 

– De a te kérésedre. 

– Ha rajtam múlt volna, te még mindig Massachusettsben lennél – 

felelte Benton. – De Oscar nem volt hajlandó beszélni, csak ha te 

idejössz. 

– Csak remélni tudom, hogy nem én vagyok az oka, hogy itt van. 

– Akármi is az oka, nem tarthatod magad felelősnek érte. 

– Nem tetszik, ahogy ez hangzott – felelte Scarpetta. 

Elhaladtak néhány csukott irodaajtó mellett. Egyetlen lelket sem 

látták. Csak ketten voltak, és így nem leplezték, hogy ingerültek. 

– Remélem, ezzel nem arra akarsz célozni, hogy egy megszállott 

rajongó szörnyűséges módon produkálta magát, hogy én lehessek a 

közönsége – tette még hozzá. – Remélem, nem ezt akarod mondani. 

– Egy nő halott. Ez nem attrakció – felelte Benton. 

Scarpetta nem mesélhetett neki arról, hogy Oscar meg van 

győződve róla, hogy kémkednek utána, és hogy akárki is műveli ezt 

vele, az Terri Bridges gyilkosa. 



Bár lehet, hogy Benton már tudja, de ő akkor sem kérdezheti meg 

tőle. Azt sem fedheti fel, hogy Oscar saját kezűleg ejtette a sebeket 

magán, hogy hazudott a rendőrségnek és mindenki másnak is arról, 

hogyan szerezte őket. Ő csak nagy általánosságban beszélhet róla. 

– Semmi olyan információm nincs, ami indokolná, hogy 

megbeszéljem veled, amit vele tárgyaltam – mondta Scarpetta, 

burkoltan arra célozva, hogy Oscar semmit nem vallott be, vagy, hogy 

valami is utalt volna arra, hogy magára vagy bárki másra veszélyt 

jelentene. 

Benton kinyitotta a zárat az irodája ajtaján. 

– Jó sok időt töltöttél vele – jegyezte meg. – Ne feledd, amit mindig 

mondok neked, Kay! Az első megérzés zsigeri. Hallgass az első 

megérzésedre ezzel a fickóval kapcsolatosan. És sajnálom, ha feszült 

vagyok. Nem aludtam. A dolgok mocskos módon összekuszálódtak. 

A hely, amit a kórház a munkához biztosított Benton számára, 

meglehetősen kicsi volt, telezsúfolva könyvekkel, folyóiratokkal. 

Mindenhol rendetlen halmok álltak, bár látszott, hogy a férfi azért 

próbálta valamennyire összerendezni őket. Leültek, és a közöttük lévő 

íróasztal valahogy azon érzelmi korlát manifesztálódásának tűnt, 

amelyen nem voltak képesek átlépni. Benton nem akarta a szexet, 

legalábbis Scarpettával nem. 

Scarpetta nem hitte, hogy bárki mással lefeküdt volna a férfi, de a 

házassági kötelék előnyei egyre távolodni látszottak, csak rövid, 

személytelen beszélgetésekre korlátozódtak, és egyre kevesebb időt 

töltöttek az ágyban. Benton sokkal boldogabb volt akkor, amikor még 

nem voltak házasok, és ezt nem akarta Marino hibájául felróni. 

– Na és mit mondanak az ösztöneid? – kérdezte Benton. 

– Hogy nem kellene beszélnem vele – felelte Scarpetta. – Hogy 

nem kellene hagynom, hogy ne beszélhessem meg veled a dolgokat. 

De hideg fejjel teljesen mást gondolok. 

– Te itt egyetemi tanár és szakértő vagy. Beszélhetünk olyan 

szakmai dolgokról, amiben ő, mint páciens szerepel. 



– Én semmit nem tudok róla, ha úgy tekintünk rá, mint a betegedre. 

És nem beszélhetek róla az én betegemként. 

– Korábban soha nem hallottál róla? Vagy Terri Bridgesről? 

– Hát ezt biztosan mondhatom. Soha. És ne próbálj meg kicsalni 

belőlem semmit! Tudod jól, hogy meg van kötve a kezem. Ma reggel 

is tudtad, amikor felhívtál. 

Benton kinyitott egy fiókot, és előhúzott két borítékot. Átnyújtotta 

Scarpettának az asztal fölött. 

– Nem tudtam, mi fog történni, mire ideérsz – mondta. – A zsaruk 

esetleg találhattak valamit, letartóztathatták volna Oscart, és talán erre 

a beszélgetésre sem kellett volna sort kerítenünk. De igazad van. Jelen 

pillanatban neked most Oscar jóléte kell, hogy fontos legyen. Te vagy 

az orvosa. De ez nem jelenti azt, hogy újra találkoznod kell vele. 

Az egyik borítékban egy DNS-vizsgálatról szóló jelentés volt, és a 

másikban pedig néhány, a helyszínen készült fotó. 

– Berger azt akarta, hogy kapj egy példányt a DNS-jelentésből. A 

fotók és a rendőrségi jelentés Mike Moralestől származnak. 

– Ismerem őt? 

– Viszonylag új még a rendőrségi részlegnél. Nem ismered, talán 

nem is kell megismerned. Hogy őszinte legyek, szerintem egy 

mitugrász alak. Itt vannak a fotók, amiket a helyszínen készített, meg 

az előzetes jelentése. A dr. Lester által a Terri testéről vett DNS-

mintákról szóló jelentés. Van még egy második adag fotó, amiket még 

nem kaptam meg. Amikor ma délután másodszor is átkutatták a lakást, 

találtak egy bőröndöt a szekrényében, és kiderült, hogy abban vannak 

Terri laptopjai. Úgy néz ki, ma reggel Arizonába készült, hogy néhány 

napot a családjával töltsön. De azt, hogy miért volt az összecsomagolt 

bőrönd elzárva a szekrényben, azt senki nem tudja. 

Scarpetta arra gondolt, amit Oscar mondott neki. Terri nem hagyta 

szanaszét a bőröndöket. Megszállottan rendmániás volt, egyébként 

pedig Oscar nem szerette a búcsúzkodást.   



– Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy nagyon rendmániás 

volt. Talán rögeszmésen is – mondta Benton. – Majd meglátod, mire 

gondolok, ha megnézed a fotókat. 

– Ez nagyon valószínűnek tűnő magyarázat – jegyezte meg 

Scarpetta. 

Benton farkasszemet nézett vele. Próbálta eldönteni, hogy most 

éppen csepegtetett-e neki egy kis információt. Hallgattak, és nem 

vették le a tekintetüket egymásról. Aztán Benton előkeresett a 

mobiljából egy számot, és tárcsázott. Megkérdezte Bergertől, hogy 

átküldhet-e valakit azzal az anyaggal, amit Scarpetta gyűjtött 

bizonyítékként Oscar Bane-től. 

Egy kis ideig hallgatott, aztán Scarpettára nézett, majd így szólt:  

 – Tökéletesen egyetértek. Mivel akkor megy el, amikor csak akar, 

és nagyon jól tudja, hogy mi erről a véleményem. És nem, még nem 

volt rá módom... Nos, itt van mellettem. Miért nem kérdezi meg őt? 

Benton az íróasztal közepére tolta a telefonkagylót, és Scarpetta 

felé tartotta. 

– Köszönöm, hogy elvállalta – mondta Berger, közben 

Scarpettának eszébe jutott az előző alkalom, amikor beszéltek. 

Öt évvel ezelőtt. 

– Hogy van Oscar? – kérdezte Berger. 

– Módfelett együttműködő. 

– Gondolja, hogy marad ott, ahol van? 

– Én azt gondolom, hogy nagyon kényelmetlen helyzetben vagyok. 

– Scarpetta így jelezte, hogy nem beszélhet a pácienséről. 

– Értem. 

– Csak annyit mondhatok hivatalosan, hogy ha gyorsan 

kielemeznék a DNS-ét, az nagyon jó lenne. Abból semmi kár nem 

származna. 

– Szerencsére rengeteg olyan ember van a világon, aki imád 

túlórázni. Persze dr. Lester nem tartozik közéjük. Ha már így 

beszélünk, egyenesen megkérem, és nem kell Bentonnak megtennie, 



hacsak nem említette már. Megtenné, hogy megvizsgálná Terri 

Bridges holttestét még ma? Benton majd beengedi. Dr. Lesternek is 

úton kellene már lennie New Jersey-ből. Elnézést, hogy ilyen 

kellemetlen dolgot kérek, és persze nem a hullaházra értem. 

– Bármit, amivel segíthetek – felelte Scarpetta. 

– Később biztosan beszélünk. És találkoznunk kellene. Talán 

együtt vacsorázhatnánk az Elaine-ben – javasolta Berger. 

Így beszél két profi. Találkozzunk, ebédeljünk együtt, vagy akár 

vacsora is lehet. 

Először akkor mondtak ilyesmit egymásnak, mikor nyolc évvel 

ezelőtt első alkalommal találkoztak. Bergernek akkor különleges 

ügyészként Virginiába kellett utaznia egy olyan ügyben, ami Scarpetta 

életében az egyik legnehezebbnek bizonyult. És a legutóbbi 

alkalommal, 2003-ban is ilyesmi hangzott el kettejük között, amikor 

mindketten Lucy miatt aggódtak, aki éppen akkor jött vissza egy olyan 

titkolt operációról Lengyelországból, amiről Scarpetta nagyon keveset 

tudott, kivéve, hogy nem volt illegális. De nyilvánvalóan nem volt 

morálisan elfogadott. Berger legfelső emeletén lévő lakásában az 

államügyész leült Scarpetta unokahúgával, de ami kettejük között 

elhangzott, az kettejük között is maradt. 

Érdekes módon Berger sokkal többet tudott Scarpettáról, mint azt 

bárki is feltételezte volna, bár nem voltak barátok. Nagyon 

valószínűtlen volt, hogy összeüljenek, hacsak nem munkáról volt szó, 

teljesen mindegy, hogy hányszor javasolták egymásnak, hogy igyanak 

meg egy italt, vagy, hogy vacsorázzanak együtt, és közben komolyan 

is gondolták. És ez egészen egyszerűen csak annak volt betudható, 

hogy mindketten nagyon elfoglaltak voltak, és külön utakon jártak. A 

magas beosztásban lévő nők általában zárkózott emberek, mert 

ösztönösen nem bíznak másokban. 

Scarpetta visszaadta a kagylót Bentonnak. 



– Ha Terri megszállott volt, lehet, hogy a teste elárul erről valamit. 

Úgy tűnik, lesz rá lehetőségem, hogy a saját szememmel lássam. 

Milyen véletlen. 

– Már éppen mondani akartam neked. Berger korábban megkért, 

hogy puhatoljam ki, hajlandó vagy-e rá. 

– Mivel dr. Lester idefelé tart, gondolom beleegyeztél, mielőtt 

velem megbeszélted volna. 

– Később kimaradhatsz az egészből – mondta Benton. – Hacsak 

Oscart meg nem vádolják. Akkor nem tudom, mennyiben fog ez téged 

érinteni, ez valószínűleg Bergertől függ majd. 

– Nehogy azt mondd, hogy ez az ember meggyilkolt valakit 

csak azért, hogy a figyelmemet megkapja! 

– Én már semmiről sem tudom, hogy mit mondjak. Például a Terri 

vaginájából vett minta DNS-éről. Nézd! 

Scarpetta kivette a laborjelentést a borítékból, és elolvasta, 

miközben a férfi elmondta, amit Bergertől megtudott egy Palm Beach-

i nőről. 

– Nos? – kérdezte Benton. – Van valami ötleted, hogy lehet ez? 

– Nincsen benne dr. Lester jelentésében, hogy honnan vette a 

mintákat. Te azt mondtad, hogy a vaginából. 

– Nekem Berger ezt mondta. 

– Megmondta, hogy pontosan honnan, és hogy milyen minták 

voltak? Nincs benne a jelentésben, úgyhogy a válaszom nem. Nem 

fogok találgatni, hogy kaphattak ilyen szokatlan eredményt, és hogy 

mit jelenthet ez az egész. 

– Nos, én igen. Szennyeződés – felelte Benton. – Bár el sem tudom 

képzelni, hogyan kerülhetett egy tolószékben ülő idősödő nő mintája 

az áldozatéba. 

– Elképzelhető, hogy van valamiféle kapcsolata Oscar Bane-nel? 

– Nekem azt mondták, hogy nincs. Berger felhívta a nőt, és 

megkérdezte. 



Megszólalt a férfi telefonja. Felvette, hosszú ideig hallgatott, az 

arca nem árult el semmit. 

– Nem hinném, hogy ez jó ötlet – mondta annak, aki a vonal túlsó 

végén volt. – Sajnálom, ami történt... Persze sajnálom annak fényében, 

hogy... Nem, nem akartam mondani pontosan emiatt... Mert... nem, 

várj! Figyelj rám egy pillanatra! A válasz az, hogy... Lucy, kérlek! 

Hadd fejezzem be! Nem várom, hogy megértsd, de most ne menjünk 

ebbe bele! Mert... Ezt nem gondolhatod komolyan. Mert... Ha valaki 

nem tud máshová fordulni... Majd később foglalkozunk vele, jó? 

Nyugodj le, majd megbeszéljük! Később, oké? Nyugodj már meg, 

később beszélünk! – azzal letette a telefont. 

– Mi a fene volt ez? – kérdezte Scarpetta. – Miről beszélt Lucy? 

Miért sajnálkozol, és ki nem tudott máshová fordulni? 

Benton arca sápadt volt, de érzelemmentes. 

– Néha nincs érzéke ahhoz, hogy mikor mit érdemes előhozni, és 

most a legkevésbé az ő dühe hiányzik. 

– Dühe? Mi miatt? 

– Tudod, milyen. 

– Igen, általában, ha jó oka van rá. 

– Ne menjünk most ebbe bele. – Ugyanazzal próbálkozott, mint 

Lucy esetében. 

– Hogy a csudába lennék képes koncentrálni a munkámra, miután 

egy ilyen beszélgetést hallottam? Mibe nem akartál belemenni? 

Benton nem felelt. Scarpetta soha nem szerette, ha a férfi elkezdett 

gondolkodni, miután ő feltett egy kérdést. 

– A Gotham Kiteregetiről van szó – felelte Scarpetta legnagyobb 

meglepetésére, és bosszúságára. 

– Csak nem akarsz nagy ügyet csinálni belőle? 

– Olvastad? 

– A taxiban elkezdtem olvasni. Bryce azt mondta, hogy el kell 

olvasnom. 

– Az egészet elolvastad? 



– Félbeszakított, hogy kidobtak a taxiból. 

– Gyere, nézd meg! 

Benton begépelt valamit, Scarpetta pedig közelebb húzódott hozzá. 

– Elég fura – szólt a férfi, és összeráncolta a homlokát. 

A Gotham Kiteregeti weboldalon masszív programozási hiba 

történt, vagy lehet, hogy teljesen össze is omlott. Az épületek sötétek 

voltak, az ég vörösen villogott, és a Rockefeller Center óriási 

karácsonyfája fejjel lefelé állt a Central Parkban. 

Benton türelmetlenül kattintgatott az egérrel. 

– Az oldal valami oknál fogva összeomlott, teljesen összevissza 

működik – mondta. – De akkor is elő tudom hozni azt az átkozott 

cikket! 

Gépelt valamit, keresni kezdett, erőteljesen nyomogatta a 

billentyűket. 

– Mindenhol ez van – közölte. 

A képernyőt betöltötte a Gotham Kiteregetire és dr. Kay 

Scarpettára való mindenféle utalás. 

Benton rákattintott egy fájlra, és nemcsak egy, hanem egyszerre két 

hasáb szöveg is megnyílt, amiket valaki kivágott és beillesztett egy 

törvényszéki rajongói oldalra. 

A Scarpettáról készült, nem túl hízelgő kép betöltötte az egész 

képernyőt, és Benton meg ő egy darabig csak nézték. 

– Gondolod, hogy ez Charlestonban készült? – kérdezte a férfi. – 

Vagy az új hivatalodban? A köpenyről nem ismered fel? A színéről? 

Watertownban nem vöröses köpenyt hordasz? 

– Az mindig attól függ, hogy mit kapunk a központból. Elviszik a 

használtat, és hozzák az újat. Az egyik héten zöld, a másikon bíbor, 

aztán a kék különböző árnyalatai, aztán vöröses. És ez mostanában a 

legtöbb halottasházban így van. A legtöbb, amit kérhetek, hogy ne 

valami Spongya Bob, vagy a Simpson család, Tom és Jerry díszítse 

őket. Ez a szó szoros értelmében így van. Ismerek olyan 



patológusokat, akik úgy viselik ezeket, mintha gyerekorvosok 

volnának. 

– És nem emlékszel arra, hogy valaki esetleg készített rólad egy 

fotót valamelyik boncolás alkalmával? Esetleg mobiltelefonnal? 

Scarpetta elgondolkodott, próbált visszaemlékezni, majd így szólt: 

– Nem. Ha láttam volna, akkor azonnal kitöröltettem volna, akárki 

is lett volna az illető. Soha nem szoktam ilyesmit megengedni. 

– Valószínűleg azóta történt, hogy elköltöztél, meg hogy a CNN-

nek kezdtél el dolgozni. A celebrity dolog. Egy zsaru. Valaki a 

temetkezési vállalattól vagy a szállítóktól. 

– Hát az nem volna jó – mondta Scarpetta, és Bryce-ra gondolt. 

– Akkor elkezdhetnék aggódni ez embereim miatt. Mi ez az egész 

Polly nővérrel? Ki az a Polly nővér? 

– Nem tudom. Olvasd el ezt! 

A kurzort a ma kitett első oszlopra vitte, ahhoz a részhez, amit meg 

akart Scarpettának mutatni. 

 

...de az áthatolhatatlan külső mögött piszkos kis titok rejtőzik, amit 

jól el tudott bújtatni. Lehet, hogy Scarpetta rozsdamentes acélvilágban 

él, de ő egyértelműen nem acélos nő, hanem gyenge és szégyenkező. 

Képzeljék, meg is tudták erőszakolni. 

Úgy van. Ugyanúgy, mint bármelyik másik nőt, csak ezúttal az 

áldozatot lehet okolni élte. Ellökte magától, rosszul bánt vele, 

lekezelte a nyomozások során vele dolgozó partnerét, mígnem egy 

részeg charlestoni éjszaka után a férfi már nem bírta tovább. Kell egy 

kis sajnálatot érezniük szegény Pete Marino iránt... 

 

Scarpetta visszalépett a székhez. A pletyka az egy dolog. De ez 

valami más. 

– Nem kérdezem, hogy az emberek miért olyan gyűlölködők 

mondta. – Már nagyon régen megtanultam, hogy ne is kérdezzem. 



Végül rájöttem, hogy a miért egy kis éleslátást adhat, de igazából nem 

számít. Csak az eredmény számít. Ha rájövök, hogy ki ez, beperelem. 

– Nem fogom azt mondani, hogy ne törődj vele. 

– Szerintem meg pont azzal mondtad, hogy nem mondod. Ami 

történt, arról nem írtak az újságok. Én soha nem jelentettem. Ez nem 

felel meg az igazságnak. Ez becsületsértés. Perelni fogok. 

– De kit perelsz be? Egy ismeretlen szarrágót a kibertérben? 

– Lucy majd kideríti, hogy ki ez. 

– Ha már róla beszélünk, szerintem nem véletlen, hogy az oldal 

összeomlott – mondta Benton. – Valószínűleg ez a legjobb orvosság. 

Talán ilyen is marad örökre. 

– Te kérted, hogy tegye tönkre az oldalt? 

– Hallottad, hogy mit beszéltem vele telefonon. Persze, hogy nem 

én kértem. De ismered őt, ahogy én is. Az tuti, hogy valamit csinált, 

és amit tesz, az általában sokkal hatékonyabb, mint egy per. Nem 

becsületsértés, mert nem tudod bizonyítani, hogy amit ez a  valaki leírt, 

az hazugság. Nem tudod bebizonyítani, hogy mi történt. És hogy mi 

nem. 

– Ez most úgy hangzott, mintha nem hinnéd el, amit 

mondtam  neked róla. 

– Kay. – Találkozott a tekintetük. – Ne kezdjünk el veszekedni 

ezen. Ami miatt nyilvánvalóan tenned kell valamit, az az, hogy 

napvilágra került a dolog. Eddig nem tudtak róla az emberek, és most 

tudják, és kérdezősködni fognak. Ugyanez a helyzet ezzel a... – 

Tovább olvasott. – Ezzel a másik marhasággal. Az egyházi iskolával. 

Polly nővérrel kapcsolatban. Nekem nem mondtál még erről semmit. 

Scarpetta alig olvasta el, nem volt rá szükség, máris válaszolt. 

– Nincs semmiféle Polly nővér, és ami itt áll, az nem történt meg. 

Más volt a nővér, és semmiféle érzéki korbácsolás nem történt a 

fürdőszobában. 

– De van valami igazságtartalma. 



– Igen. Miami, az egyházi iskola ösztöndíja. És az apám hosszan 

tartó, halálos betegsége. 

– És az a kisbolt? Tényleg floridai bevándorlónak csúfolt a többi 

lány? 

– Nem akarok erről beszélni, Benton. 

– Én csak próbálom meghatározni, hogy mi igaz, és hogy ki tudhat 

róla. Mi az, ami őrültség belőle. Az egész? 

– Nagyon jól tudod, mennyi az őrültség ebből. És akár igaz, akár 

hazugság, ez mind őrültség. Fogalmam sincs, honnan szedték az 

információt. 

– Engem nem az érdekel, hogy mi hazugság. Azt akarom tudni, 

hogy kitől ered, hogy ki biztosított publicitást ennek az egésznek, Mert 

ha nem kívülről jött, amire te is gyanakszol, akkor a közeledből 

szivárogtatja valaki az információt annak a zugfirkásznak. 

– Marino – közölte Scarpetta vonakodva. – Ő tud olyasmiket rólam, 

amiket mások nem. 

– Nos, a charlestoni információ egyértelműen tőle jöhet. Bár nem 

tudom róla elképzelni, hogy azt a szót használná. 

– Milyen szót, Benton? 

De a férfi nem válaszolt. 

– Nem tudod rávenni magad, hogy kimondd, ugye? A szót, 

hogy megerőszakolták. Annak ellenére, hogy nem ez történt. 

– Nem tudom, hogy mi történt – felelte Benton csendesen. –

Pontosan ez a bajom. Csak annyit tudok, amennyit elárultál nekem. 

– Jobban éreznéd magad, ha láttad volna? 

– Jézusom! 

– Mintha az megnyugvást hozhatna számodra – mondta Scarpetta. 

– Ki az, aki mindig azt mondja, hogy a megnyugvás soha nem jön el? 

És ez mindkettőnkre vonatkozik. És most ez a zugfirkász győz, és az, 

aki kiszivárogtatja az információt. És miért? Mert itt ülünk, kiborulva, 

elhidegülve, és nem bízunk egymásban. Az igazság az, hogy te 

valószínűleg sokkal többet tudsz az egészről, mint maga Marino. 



Őszintén kételkedem benne, hogy emlékezne arra, hogy mit tett és 

mondott azon az éjszakán. Az ő érdekében remélem, hogy így van. 

– Én nem akarom, hogy elhidegüljünk egymástól, Kay. Nem 

tudom, hogy miért zavar ez az egész jobban engem, mint amennyire – 

látszólag – téged. 

– Dehogyisnem tudod, Benton. Te még tehetetlenebbnek érzed, 

mint én éreztem, mert nem tudtad megakadályozni, én legalább egy 

részét megtudtam. A legrosszabbat megakadályoztam. 

Benton úgy tett, mintha a két hasábot olvasná megint. De valójában 

próbálta összeszedni magát. 

– Tudhatott Marino a floridai információról? – kérdezte. – Mit 

meséltél neki a gyerekkorodról? Vagy hadd kérdezzem másképpen. 

Azt, ami igaz volt – Benton arra gondolt, ami a számítógépen található 

–, te mondtad neki? 

– Marino majdnem húsz éve ismer engem. Találkozott a 

testvéremmel, az édesanyámmal. Persze hogy tud néhány dolgot az 

életemről! Nem emlékszem már minden egyes dologra, amit mondtam 

neki, de nem volt a hozzám közel állók előtt titok, hogy nem valami 

menő környéken nőttem fel Miamiban, hogy nem volt pénzünk, és 

hogy az apám sok évig küzdött a rákkal, mielőtt meghalt volna. És 

hogy jó tanuló voltam. 

– És létezett az a lány, aki eltörte a ceruzádat? 

– Ez nevetséges. 

– Ezt igennek veszem. 

– Volt egy ilyen lány. Mindenkit gyötört. Nem emlékszem már a 

nevére. 

– És arcul ütött az apáca? 

– Igen, mert szembeszálltam a lánnyal, ő pedig árulkodott rám, és 

nem én rá. És akkor az egyik nővér megbüntetett. Ennyi történt. 

Semmiféle pikáns fürdőszobai jelenet nem történt. Teljes képtelenség, 

hogy mi most képesek vagyunk ezt a beszélgetést lefolytatni! 



– Azt hittem, hogy már ismerem minden történetedet. Nem jó érzés, 

hogy mégsem, és hogy ezt az internetről kellett megtudnom. És 

képtelenség vagy sem, az ilyesféle részleteken mindenki csámcsogni 

fog, ha már most nem teszi. Nem tudsz elmenekülni előle, még a 

CNN-nél sem, ahol pedig barátaid vannak. Amikor ott leszel, valaki 

majd úgy érzi, muszáj megkérdeznie. Azt hiszem jobb lesz, ha 

hozzászoksz. Gondolom, mindketten jobban tesszük. 

Scarpetta nem azon gondolkodott, hogy mindenki megtudj vagy, 

hogy hozzá kellene szoknia az egészhez, neki Marino járt eszében. 

– Erről beszélt Lucy, amikor felhívott nemrégen – mondta. Róla 

mondott neked valamit. 

Benton nem felelt. És ez egyértelmű válasz volt. Igen, Lucy 

Marinóról beszélt. 

– És mit értettél azalatt, hogy nincs kihez fordulnia? Vagy valaki 

másról beszéltél? Ne titkolj semmit előlem! Most ne! 

– Amit tett. Mint valami cserbenhagyásos gázolás. Lucy így gondol 

az egészre – felelte Benton, és Scarpetta nagyon jól tudta, hogy a férfi 

mikor köntörfalaz. – Mert, hogy utána eltűnt, és én hiába magyaráztam 

orrvérzésig, hogy ha valaki úgy érzi, nincs hová fordulnia, akkor 

próbál valamiféle kiutat találni. Ez nem újdonság. Jól ismered a 

történetet. És Lucyt is. 

– Miféle történetet? Azt soha nem ismertem. Marino eltűnt, de én 

soha nem hittem, hogy öngyilkos lett. Az nem vallott volna rá. Nem 

lett volna olyan ostoba, és nem lett volna képe hozzá, mert 

világéletében attól félt leginkább, hogy a pokolra jut, és ha ott van, 

akkor az örökkévalóságig ott fog égni. Bevallotta ezt nekem egy 

alkalommal, amikor részeg volt. A fél világot a pokolra küldte, mert 

rettegett attól, hogy ő maga is odakerül. 

Benton tekintete kimondhatatlan szomorúságot tükrözött. 

– Fogalmam sincs, hogy miféle történetről beszélsz, és nem hiszek 

neked – folytatta Scarpetta. – Valami más történt. 

Farkasszemet néztek. 



– Itt van. Tavaly július óta. Július első hétvégéje óta, hogy pontos 

legyek – szólalt meg Benton. 

Aztán elmondta, hogy Marino Bergernek dolgozik, aki abból a 

pletykarovatból tudta meg, hogy mi volt az igazi oka annak, hogy 

Marino eljött Charlestonból, megismerkedett a piszkos részletekkel, 

amiről egyértelműen nem tudott, amikor a férfit felvette. És most már 

Lucy is tud Marinóról, mert Berger nemrégiben találkozott vele, és 

mindent elmondott neki. 

– Ezért hívott Lucy – mondta Benton. – És ahogy ismerlek, 

feltételeztem, azt akarnád, hogy segítsek Marinónak, mindannak 

ellenére, ami történt. Azt akartad volna, hogy értékeljem az 

igyekezetét, hogy elment terápiára, és gyakorlatilag újra kezdte az 

életét a te tudtod nélkül. 

– Már régen el kellett volna mondanod! 

– Nem mondhattam róla semmit, senkinek. Mint ahogy te se 

mondhatod el, hogy miket mondott neked Oscar. Az orvos-beteg 

titoktartás. Nem sokkal azután, hogy eltűnt, Marino felhívott a 

McLeanben, és arra kért, hogy juttassam be egy kezelési központba. 

Arra is megkért, hogy beszéljek a terapeutájával, hogy ellenőrizzem, 

hogy közbenjárjak. 

– És aztán, hogy szerezz neki munkát Jaime Bergernél? És ez is 

titok volt? Annak mi köze az orvos-beteg titoktartáshoz? 

– Ő kérte, hogy ne mondjam el neked. 

Benton hangja arról árulkodott, hogy hitt benne, helyesen 

cselekedett, de a tekintete bizonytalan volt. 

– Ez nem az orvos-beteg titoktartásról szól, és még csak nem 

is arról, hogy te mennyire vagy tisztességes – mondta Scarpetta. –

Nagyon jól tudod, hogy miről. Az indoklásod teljesen ésszerűtlen, 

mert képtelenség lett volna, hogy Marino Jaime Bergernek dolgozzon, 

egyébként pedig a végén úgyis rájöttem volna. Így is történt. 

Scarpetta elkezdte átlapozni a rendőrségi jelentést, mert nem akart 

Bentonra nézni. Érezte, hogy van valaki a háta mögött, még mielőtt az 



megszólalhatott volna. Megfordult, és meglepődött, amikor meglátta 

a férfit Benton ajtajában. 

A buggyos nadrágos, rapes ruhát hordó, vastag aranyláncot viselő, 

befont hajú férfi úgy nézett ki, mintha most szökött volna meg a 

börtönrészlegről. 

– Kay, azt hiszem, még nem találkoztál Morales nyomozóval –

mondta Benton nem valami barátságosan. 

– Fogadni mernék, hogy nem emlékszik, de egyszer már 

találkoztunk – mondta Morales, és hetykén belépett, majd végigmérte 

Scarpettát. 

– Sajnálom – felelte a nő, jelezve, hogy tényleg nem emlékszik, és 

nem nyújtott neki kezet. 

– Tavaly a május elsejei hétvégén. A hullaházban – közölte 

Morales. 

Valami olyasféle nyugtalanító energia áradt a férfiból, amitől 

Scarpetta ideges lett. Úgy képzelte, hogy bármit is csinál Morales, az 

gyorsan kigondolt és sietve kivitelezett, és hogy akármihez nyúl, ott 

mindig ő a domináns. 

– Néhány boncasztallal arrébb magától, ahol éppen egy fickót 

vizsgálgatott, akit, az East Riverből fogtak ki. Kisodródott a partra a 

Ward-szigetnél, vagy hol. Gondoltam, hogy nem fog rám emlékezni. 

A kérdés az volt, hogy a fickó belefáradt-e az életbe, és leugrott-e a 

hídról, vagy valaki kicsit siettette az útját a túlvilágra. Vagy csak 

szívinfarktust kapott, és bezuhant a partról a vízbe. Mester Lester ügye 

volt. Kiderült, hogy a doki nem találta meg az összefüggéseket – nem 

vette észre az árulkodó, páfrányszerű mintázatot a hulla torzóján, ami 

mi volt? Na, mi? Jellemző rajzolat, amit a villámcsapás hagy az 

emberen. A doki ezt kizárta, mert nem talált égésnyomot a zokniján, a 

cipője talpán, meg ilyesmi. Maga pedig egy iránytű segítségével 

bebizonyította, hogy az övének a csatja bemágneseződött, ami nagyon 

tipikus villámcsapás esetén. Mindegy, szóval nem emlékszik rám. Ki-



be jártam, vittem néhány golyót a laborba, amiket meg kellett 

vizsgálni. 

Előhúzott egy bizonyítékos űrlapot lógó farmerja hátsó zsebéből, 

kihajtogatta, és elkezdte kitölteni. Az asztal fölé hajolt, olyan közel, 

hogy a könyöke súrolta Scarpetta vállát, miközben írt. A nő kénytelen 

volt arrébb húzni a székét. A férfi átnyújtotta neki a tollat és az űrlapot, 

Scarpetta kitöltötte a maradék részt, és aláírta. Ekkor a férfi átvette az 

Oscar Bane-től vett mintákat, és elment. 

– Talán nem is kell említenem, hogy Bergernek elege van belőle – 

jegyezte meg Benton. 

– Bergernek dolgozik? 

– Nem, akkor könnyebb dolga lenne. Akkor talán kordában tudná 

tartani, legalább egy kicsit – felelte Benton. – A fickó meglehetősen 

túlteng. Ha jön egy nagyobb ügy, ő valahogy mindig megtalálja a 

módját, hogy befurakodjon. Mint ahogy annál az említett 

villámcsapásos ügynél is, amiről beszélt. És erről jut eszembe, 

valószínűleg nem fogja megbocsátani neked, hogy nem emlékeztél rá, 

ezért említette meg háromszor is. 
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Benton hátradőlt műbőr székén, és nem szólt semmit, miközben 

Scarpetta átnézte a papírokat az ütött-kopott kis asztal túloldalán. 

Benton imádta Scarpetta egyenes orrnyergét, erős állvonalát és 

arccsontját, és azt, amilyen méltóságteljesen mozog, bármilyen 

apróságot tett is, például amikor lapozott. Benton lelki szemei előtt 

nem változott semmit azóta, hogy először találkoztak, amikor 

Scarpetta megjelent a konferenciaterem ajtajában, szőke haja zilált 

volt, nem viselt sminket, és hosszú, fehér laborköpenye zsebe telis-teli 

volt tollakkal, papír zsebkendőkkel, rózsaszínű papírfecnikkel, 

amelyekre azoknak a telefonszáma volt feljegyezve, akiket nem volt 

ideje visszahívni, pedig kellett volna. 

Már akkor észrevette, hogy komolysága és határozottsága ellenére 

kedves és figyelmes. Már az első találkozásukkor látta a szemében, és 

most is látta, még akkor is, amikor valami más kötötte le a figyelmét, 

még akkor is, amikor ő ismét megbántotta. El sem tudta képzelni az 

életét nélküle, és érezte, hogy beléhasít a Marino elleni gyűlölet. 

Amibe Benton egész felnőtt életében belemerült, az most itt volt az 

otthonában. 

Marino beengedte az ellenséget, és Benton most nem tudta, hogyan 

űzze el. 

– Mikor érkezett a rendőrség a helyszínre? És miért bámulsz rám? 

– kérdezte Scarpetta anélkül, hogy felnézett volna. 

– Körülbelül negyed hétkor. Jól elszúrtam a dolgokat. Kérlek, ne 

légy rám dühös! 



– Hogyan értesültek a bűncselekményről? – Scarpetta lapozott 

egyet. 

– A 911-től. Oscar azt állítja, hogy körülbelül ötkor találta meg 

Terri holttestét, de csak hatkor hívta a 911-et. Egészen pontosan hat 

óra kilenc perckor. A rendőrség perceken belül ott volt. Kábé öt percen 

belül. 

Amikor Scarpetta nem felelt semmit, Benton felvett egy 

gemkapcsot, és elkezdte kihajtogatni. Régebben nem szokott 

játszadozni semmivel. 

– Amikor odaértek, a külső ajtót zárva találták – mondta Benton. 

– Még három lakás van az épületben, de senki nem volt otthon. 

Nincs portás. A rendőrség nem tudott bejutni az épületbe, de Terri 

lakása a földszinten van, úgyhogy elmentek hátra, az ablakokhoz, és a 

függönyrésen keresztül meglátták Oscart a hálószobában, amint egy 

nő testét ölelgeti. Egy kék törülközővel volt letakarva. A férfi 

hisztérikusan sírt, ölelte a nőt, simogatta. A rendőrök kopogtattak az 

ablaküvegen, amíg fel nem figyelt rájuk, és be nem engedte őket. 

Benton bizonytalan mondatokat használt, az agya lomha volt, és 

kissé szétszórtnak tűnt, valószínűleg nagyon feszült volt. Tovább 

hajlítgatta a gemkapcsot, és figyelte Scarpettát. 

Jó hosszúra nyúlt csend után Scarpetta felnézett, és így szólt: 

– És aztán? Hajlandó volt velük beszélni? 

Most összehasonlít, gondolta Benton. Összeszedegeti, hogy mit 

tudok, és összehasonlítja azzal, amit Oscartól megtudott. Objektíven, 

személytelenül, mert nem fog nekem megbocsátani, gondolta Benton. 

– Sajnálom. Kérlek, ne légy rám dühös! – mondta. 

Scarpetta mélyen a szemébe nézett, és így szólt: 

– Azon gondolkodom, hogy miért nem volt Terrin más, csak egy 

melltartó és a köntöse. Ha valaki várakozott az ajtóban, vajon 

beengedte volna így? 

– Most nem járhatunk a végére. – Benton a kapcsolatukról beszélt, 

és nem az ügyről. – Nem tehetnénk kicsit félre egy polcra? 



Ezt szokták mondani, amikor a magánügyeik nem a megfelelő 

időben és helyen kerültek terítékre. Scarpetta elmélázó tekintetéből és 

abból, ahogy a szeme sötétkék árnyalatra váltott, Benton tudta, hogy a 

nő is jobban szeretné ezt. Egyelőre ő is szívesen félretette volna egy 

polcra, mert szerette Bentont, bár a férfi nem érdemelte meg. 

– Hát ez jó kérdés! Hogy volt felöltözve, amikor kiment ajtót nyitni 

– szólt Benton. – Lenne néhány észrevételem, ha majd erről beszélünk. 

– Mit csinált pontosan Oscar, amikor a rendőrök már benn voltak 

vele a lakásban? – kérdezte Scarpetta. 

– Sírt, a térdei rogyadoztak, ordított fájdalmában. Annyira vissza 

akart menni a fürdőszobába, hogy két rendőrnek kellett lefognia, 

miközben próbálták rávenni, hogy beszéljen. Azt mondta, hogy 

levágta a kábelszorítót. Az ott hevert a fürdőszoba padlóján, egy olló 

mellett, amit – Oscar elmondása szerint – a konyhából hozott az 

evőeszközök mellől. 

– Így nevezte, hogy kábelszorító? Vagy a rendőrség hívta így? 

Honnan jött ez a kábelszorító kifejezés? Nagyon fontos lenne, hogy 

tudjuk, ki nevezte így először. 

– Nem tudom. 

– Nos, valaki majd tudja. 

Benton nyolcassá hajtotta a kapcsot, miközben az, amit a polcra 

helyeztek, szép lassan szétesett. Bizonyos ponton beszéltek 

egymással, de a beszélgetés nem ragasztotta meg az összetört 

bizalmat, ahogy a törött csontokat sem. Hazugság és még több 

hazugság. Benton életének nélkülözhetetlen tengelye volt a 

hazugságok sora, szándékolt vagy szakmailag és jogilag szükséges, és 

Marino pontosan emiatt jelentett fenyegetést. Marino Scarpettával 

való kapcsolatának alapja soha nem a hazugság volt. Amikor rá akarta 

magát erőltetni, nem mutatott iránta gyűlöletet vagy megvetést, és nem 

próbálta meg lealázni Scarpettát. Marino csak el akarta venni, amit 

akart, amit Scarpetta nem akart megadni neki, már csak így volt képes 



megszabadulni a viszonzatlan szerelemtől, amivel nem volt képes 

tovább együtt élni. 

– És nem tudjuk, mi lett azzal az eszközzel, amivel megfojtották – 

mondta Benton. – Úgy néz ki, hogy a gyilkos levette a nő nyakáról, 

miután az meghalt, és elvitte magával. A rendőrség azt gyanítja, hogy 

az egy másik kábelszorító volt. 

– Miből gyanítja? 

– Furcsa lenne, ha kétféle fojtóeszközt vitt volna a helyszínre –

mondta Benton. 

Addig hajtogatta előre-hátra a gemkapcsot, hogy az eltört. 

– Persze feltételezik, hogy a gyilkos magával hozta a kábelszorítót 

– vagy kábelszorítókat. Az nem olyasféle, ami minden házban csak 

úgy ott hever. 

– De miért vette volna le Terri nyakáról, és vitte volna magával, a 

csuklóját összeszorítóval pedig miért nem törődött? Persze, ha így 

történt – mondta Scarpetta. 

– Nem láthatunk bele valaki más fejébe. Nem nagyon van mi 

alapján továbbmenni, esetleg a körülményekből ki lehet indulni. 

Gondolom, nem okoz meglepetést, hogy a rendőrök Oscart 

gyanúsítják. 

– Mi alapján? 

– A gyilkosnak vagy volt kulcsa, vagy Terri engedte be, és ahogy 

arra már te is rámutattál, a nő köntöst viselt, és alatta nem sok mindent. 

Miért öltözött ilyen kényelmesen? Miért bízott a másikban? Honnan 

tudta, hogy ki csenget? Nincs se kamera, se kaputelefon. Szerintem ez 

azt mutatja, hogy várt valakit. Sötétedés után kinyitotta a külső ajtót, 

amikor az épület már üres volt, aztán a bejárati ajtaján is kinyitotta a 

zárat. Vagy valaki más tette. Az erőszakos bűnözők imádják az 

ünnepeket. Jelképes a dolog, és nincs senki a közelben. Ha Oscar ölte 

meg Territ, akkor az elmúlt éjszaka ideális volt erre, és arra, hogy 

másnak állítsa be a dolgot, mint ami valójában volt. 

– Gondolom, mindez a rendőrség feltételezése. 



Megint összeveti a dolgokat, gondolta Benton. Vajon mit tudhat? 

– Szerintük ennek lenne leginkább értelme – felelte Benton. 

– Amikor a rendőrök megérkeztek, be volt zárva Terri ajtaja, vagy 

nem? 

– Be volt zárva. Miután bement a lakásba, Oscar valamikor bezárta 

az ajtót. Eléggé különös, hogy miután hívta a 911-et, nem nyitotta ki 

az épület külső ajtaját, pedig akár nyitva is hagyhatta volna. És nem 

nyitotta ki a lakás ajtaját sem. Nem tudom, mit képzelt, hogy fog a 

rendőrség bejutni. 

– Én egyáltalán nem találom ezt különösnek. 

– Nem érdekes, hogy mit tett vagy mit nem tett, valószínűleg félt. 

– Mitől? 

– Ha nem ő ölte meg a nőt, akkor valószínűleg attól, hogy a gyilkos 

visszatér. 

– Hogyan jutott volna vissza a gyilkos az épületbe, ha nem volt 

kulcsa? 

– Az emberek nem mindig gondolnak minden egyes kis részletre, 

ha félnek. Ha félsz, az az első, hogy ösztönösen bezárod az ajtókat. 

Próbálja leellenőrizni Oscar sztoriját. Valószínűleg azt mondhatta 

neki, hogy bezárta Terri lakásának az ajtaját, mert félt. 

– És mit mondott, amikor felhívta a 911-et? – kérdezte Scarpetta. 

– Hallgasd meg magad! – mondta Benton. 

A CD már be volt készítve a számítógépébe. Benton kinyitott egy 

hangfájlt, és felhangosította. 

 

911 DISZPÉCSER: – Kilenc-tizenegy, miben segíthetek? 

OSCAR (hisztérikusan): – Igen! Rendőrség...! A barátnőm...! 

911 DISZPÉCSER: – Mi a probléma, uram? 

OSCAR (alig hallhatóan): – A barátnőm... amikor beléptem...! 

911 DISZPÉCSER: – Uram, mi a probléma? 

OSCAR (kiabálva): – Halott! Valaki megölte! Valaki megfojtotta! 

911 DISZPÉCSER: – Megfojtotta? 



OSCAR: – Igen! 

911 DISZPÉCSER: – Arról tud valamit, hogy az a személy, aki 

megfojtotta, a házban van-e még? 

OSCAR (sírva, alig hallhatóan): – Nem... Halott! 

911 DISZPÉCSER: – Már úton van egy egységünk. Csak maradjon 

ott, ahol van, rendben? 

OSCAR (sírva, érthetetlenül): – Ők... 

911 DISZPÉCSER: – Ők? Van még valaki magával? 

OSCAR: – Nem... (kivehetetlen) 

911 DISZPÉCSER: – Maradjon vonalban! A rendőrség azonnal ott 

lesz. 

Mi történt? 

OSCAR: – Ideértem, és a földön feküdt... (nem lehet érteni) 

 

Benton bezárta a fájlt, és így szólt: 

– Aztán letette, és nem vette fel, amikor a diszpécser visszahívta. 

Ha vonalban maradt volna, akkor a rendőrök könnyebben és 

gyorsabban bejutottak volna a lakásba. De így meg kellett kerülniük 

az épületet, és kopogtatniuk kellett az ablakon. 

– Őszintén rémültnek és hisztérikusnak tűnt – jegyezte meg 

Scarpetta. 

– Lyle Menendez is annak tűnt, amikor felhívta a 911-et, hogy 

bejelentse, hogy a szüleit meggyilkolták. És tudjuk jól, hogy mi lett 

annak a történetnek a vége. 

– Csak azért, mert a Menendez fivérek... – kezdte Scarpetta, de 

Benton beléfojtotta a szót. 

– Tudom. Tudom, hogy ez még nem jelenti azt, hogy Oscar ölte 

meg Territ. De egyelőre nem tudhatjuk, hogy nem ő volt. 

– És szerinted miért mondhatta, hogy ők? Mintha arra akart volna 

utalni, hogy nem egy személy gyilkolta meg, nem? – kérdezte 

Scarpetta. 



– Nyilvánvalóan a paranoiája játszott közre – felelte Benton. – Én 

igazán azt gondolom, hogy őszinték az érzései. De ez nem válik 

előnyére abból a szempontból, ahogy a rendőrség tekint a dolgokra. A 

paranoiás emberek pontosan a paranoiás tévképzeteik miatt követnek 

el gyilkosságokat. 

– Te tényleg így gondolod? – kérdezte Scarpetta. – Hogy ez 

alapvetően egy párkapcsolati gyilkosság? 

Ő nem így vélekedik, gondolta Benton. Ő másképp gondolja. Mit 

mondhatott neki Oscar? 

– Én meg tudom érteni, hogy miért gondolja így a rendőrség. De jó 

lenne, ha volna valami igazi bizonyíték is. 

– Mit tudunk még? 

– Csak amit Oscar mondott. 

– A helyszínen, vagy a nyomozó, Morales kocsijában? 

– Oscar egyáltalán nem működött együtt vele, amikor kijöttek a 

lakásból – felelte Benton. 

Belehajította a gemkapocs darabjait a szemetesbe, hogy azok 

megcsörrentek az üres fémedény alján. 

– Akkor már semmi mást nem akart, csak hogy hozzák a Bellevue-

be. Kijelentette, hogy senki mással nem hajlandó beszélni rajtam 

kívül. Aztán azt követelte, hogy hívjanak oda téged. És íme, itt vagy. 

Elkezdett egy másik gemkapcsot hajtogatni, Scarpetta pedig 

figyelte. 

– Mit mondott a rendőröknek, amíg még benn volt a lakásban? –

kérdezte Scarpetta. 

– Azt, hogy amikor megérkezett az épületbe, minden lámpa le volt 

kapcsolva. Kulccsal kinyitotta a külső ajtót. Aztán csengetett a 

lakásajtóban, az meg hirtelen felpattant, és megtámadta egy 

betolakodó. Aki gyorsan elszelelt. Ő bezárta a bejárati ajtót, 

felkapcsolta a villanyokat, körülnézett, majd megtalálta Terri 

holttestét a fürdőszobában. Azt is mondta, hogy nem volt Teri nyakán 

semmi, de ő látott egy vörös csíkot. 



– És tudta, hogy halott, mégis várt azzal, hogy értesítse a 

rendőrséget. Szerinted miért késlekedett? – kérdezte Scarpetta. 

– Elvesztette az időérzékét. Magánkívül volt. Ki tudja, mi az 

igazság? De nincs valószínűsíthető ok a letartóztatására. Persze ez nem 

jelenti azt, hogy a zsaruk nem teljesítették boldogan a kérést, hogy 

bezárják. És az sem igazán tett jót neki, hogy egy izmos kis törpe, aki 

leginkább a kibertérben él és dolgozik. 

– Tudni lehet a foglalkozásáról. És még miről? 

– Mindent tudunk róla, kivéve azt, amit nem akar elmondani. Na és 

te? – Továbbra is a gemkapoccsal játszott. – Neked van valami 

ötleted? 

– Én csak elméletileg mondhatok bármit is. 

Benton nem szólt. Úgyhogy Scarpettának folytatnia kellett. 

– Nagyon sok olyan esetem volt már, amikor nem hívták azonnal a 

rendőrséget – mondta. – Amikor a gyilkosnak idő kellett, hogy 

elrendezze a helyszínt, hogy másnak látsszon a dolog. Vagy éppen 

megpróbálta valahogy elleplezni, mi történt valójában, aki megtalálta 

a holttestet. Mert zavarban volt, szégyellte magát miatta, vagy az 

életbiztosítás miatt. Például az asphyxiophilia esetében. Ez szexuális 

indíttatású akasztás, ami aztán tragikussá válik, és az alany fulladásos 

halált hal. Általában véletlenül. Az anya besétál. Meglátja a fiacskáját 

fekete bőrszerkóban, fekete maszkban, láncokkal és mellbimbó-

csipesszel. Vagy az ellenkező nem ruhájában. Lóg egy gerendáról, és 

mindenütt pornográf képek. Az anya nem akarja, hogy a világ így 

emlékezzen a gyerekére, úgyhogy addig nem telefonál segítségért, 

míg meg nem szabadul a bizonyítékoktól. 

– Másik elmélet? 

– Valaki annyira gyászol, annyira nem akarja elengedni a szeretett 

embert, hogy ott marad a test mellett, simogatja, a karjában tartja, 

betakarja, ha az meztelen, leveszi róla a kötelet, ha össze van kötözve. 

Olyan állapotba állítja vissza, amilyen korábban volt, mintha ezzel 

visszahozhatná a halálból. 



– Hát, amit Oscar tett, azzal nem – jegyezte meg Benton. 

– Volt egy olyan esetem, amikor a férj az ágyban talált rá a halott 

feleségére, aki túladagolta magát. Bemászott mellé, a karjában tartotta, 

és nem hívta a rendőrséget, míg a nőnél teljesen be nem állt a 

hullamerevség, és teljesen ki nem hűlt. 

Benton sokáig nézett Scarpettára, majd így szólt: 

– Bűntudat a rokon megölése után. A férj megöli a feleséget. A 

gyerek az anyját. Aztán jön a letaglózó bűntudat, gyász, pánik. Nem 

hívják azonnal a rendőrséget. A karjukban tartják a holttestet, 

simogatják, beszélnek hozzá, sírnak. Valami értékes eltörött, és nem 

lehet megragasztani. Örökre megváltozott a helyzet, örökre elment a 

szeretett ember. 

– Ez a fajta viselkedés tipikus a hirtelen felindulásból elkövetett 

gyilkosságok esetében – mondta Scarpetta. – De nem az előre 

megfontoltaknál. Ez a gyilkosság nekem nem tűnik hirtelen 

felindulásból elkövetettnek. Amikor az elkövető magával hozza a 

gyilkos fegyvert, hoz valami kötözésre alkalmas dolgot, például 

szigetelőszalagot vagy kábelszorítót, akkor ebben az esetben előre 

megfontolt szándékról beszélhetünk. 

Benton véletlenül megszúrta az ujja begyét az elgörbült 

gemkapoccsal, és figyelte, ahogy kiserked a vére. Kiszívta a cseppet. 

– A helyszínelő táskában nincs elsősegélycsomag, ami most, hogy 

belegondolok, nem túl okos dolog. Ki kéne tisztítani a sebet és 

betapasztani... 

– Kay, nem akartalak ennyire belerángatni. 

– Pedig éppen te rángattál bele. Vagy legalábbis engedted. –

Scarpetta a férfi ujjára meredt. – Jó lenne, ha hagynád vérezni, amíg 

csak lehet. Nem szeretem a szúrt sebeket. Sokkal rosszabbak a 

vágásoknál. 

– Nem akartam, hogy belekeveredj, nem ez volt a szándékom. – 

Azt akarta mondani, hogy Scarpetta nem hagyott számára választási 

lehetőséget, de az csak újabb hazugság lett volna. A nő közben az 



asztalon kutakodott, végül átnyújtott Bentonnak néhány papír 

zsebkendőt. 

– Gyűlölöm ezt! – mondta Benton – Mindig is gyűlöltem, amikor 

az én területemre vagy kénytelen átlépni. Egy holttest nem 

kötődik az emberhez. Nincsenek érzései irányodban. Az embernek 

nincsenek érzései egy halottal szemben. Nem vagyunk robotok. Egy 

fickó halálra kínoz valakit, és aztán ott ül velem szemben. Egy emberi 

lény, egy személy. A páciensem. Abban a hitben van, hogy a legjobb 

barátja vagyok, míg aztán meg nem hallja, ahogy a bíróság előtt 

tanúvallomást teszek, hogy igenis tisztában volt azzal, mi a helyes, 

és mi nem. Végül egy börtönben köt ki élete végéig, vagy – attól 

függően, milyen államban vagyunk – a halálsoron. Az nem számít, 

hogy én mit gondolok, vagy miben hiszek. Csak végzem a munkámat. 

A törvény szemében megtettem, ami helyes. És nagyon jól tudom, 

hogy ettől még nem lesz könnyebb, nem kísért kevésbé. 

– Mi nem is tudjuk, milyen az, ha az embert nem kísértik dolgok – 

jegyezte meg Scarpetta. 

Benton megnyomkodta az ujját, ezzel vérvörösre festve a 

zsebkendőt. Scarpettára pillantott az asztal túloldalán, szögletes 

vállára, erős, ügyes kezére és testének édes hajlataira a kosztüm alatt. 

Kívánta őt. Érezte, hogy merevedése van, bár alig néhány lépésre 

vannak a börtöntől. Amikor meg otthon voltak, kettesben, alig nyúlt 

hozzá. 

Mi történt vele? Mintha balesetet szenvedett volna, és rosszul 

rakták volna össze. 

– Vissza kellene menned Massachusettsbe, Kay. Ha Oscart 

megvádolják, és téged beidéznek, akkor majd visszajössz, és 

foglalkozunk a dologgal. 

– Nem fogok elfutni Marino elől – felelte Scarpetta. – Nem fogom 

elkerülni. 

– Én nem ezt mondtam. – De persze pontosan ezt mondta. – Én 

Oscar Bane miatt aggódom. Bármelyik pillanatban kisétálhat a 



Bellevue-ből. Szeretném, ha olyan távol lennél tőle, amennyire csak 

lehetséges. 

– Te azt akarod, hogy Marinótól legyek olyan távol, amennyire 

csak lehetséges. 

– Nem tudom, miért akarnál a közelében lenni. – Az érzései 

élettelenek lettek, a hangja kemény. 

– Én nem mondtam, hogy akarnám. Csak azt mondtam, hogy nem 

fogok elfutni előle. Én nem szoktam gyáva módon elfutni. Ő csinált 

ilyet. 

– Remélhetőleg az én szerepem ebben néhány napon belül véget ér 

– közölte Benton. – Aztán már a New York-i rendőrségé a felelősség. 

Isten a tudója, mennyire le vagyok maradva a munkámmal a 

McLeanben. Felénél sem tartok a kutatással kapcsolatos 

tanulmányban, bár már abban a cikkben sem vagyok biztos. Neked 

sem kellene konzultálnod abban az átkozott boncolásban. Miért 

kellene megint dr. Lestert kiráncigálnod a bajból? 

– Te nem ezt akarod igazán. Hogy én ne jelenjek meg? Hogy 

fordítsak hátat egy munkának, amikor Berger megkért, hogy segítsek? 

Az utolsó gép kilenckor megy. Nem érném el, nagyon jól tudod. Miért 

beszélsz ilyeneket? 

– Lucy elvihetne a helikopterrel. 

– Otthon havazik. A látótávolság körülbelül hatvan centi. 

Scarpetta kutatóan nézett Benton arcába, aki alig tudta elrejteni a 

szeméből sugárzó érzéseit. Kívánta Scarpettát. Most, ebben a 

pillanatban, itt, az irodájában, és ha Scarpetta rájön, hogy mi jár a 

fejében, akkor megundorodna tőle. Úgy érezné, hogy Benton olyan 

sok éve gázol mindenféle elképzelhető perverzióban, hogy a végén 

megfertőződött. 

– Mindig elfelejtem, hogy itt más az időjárás – felelte. 

– Nem megyek sehova. 

– Akkor ennyiben maradunk. Bizonyára így is csomagoltál. 

Scarpetta csomagja az ajtó mellett állt. 



– Az kaja – felelte Scarpetta. – Amennyire szeretnél ma este elvinni 

egy romantikus vacsorára, akár otthon is ehetnénk. Ha valaha 

hazajutunk. 

Egymás szemébe néztek. Scarpetta éppen most tette fel a kérdést, 

amit már olyan régóta meg akart kérdezni, de mégsem tette.  

Benton válaszolt. 

– Az én érzéseim nem változtak. Ha tudnád, hogyan éreztem néha 

magam! Csak éppen nem szoktam mondani. 

– Pedig lehet, hogy jobb lenne, ha elkezdenéd. 

– Éppen most mondom. 

Benton kívánta Scarpettát, aki megsejtette a dolgot, és nem borzadt 

el. Talán ő is így érzett. Benton olyan könnyen elfeledkezett arról, 

hogy oka volt annak, amiért Scarpetta olyan precíz és választékos, 

hogy a tudomány csak a hurok, amit a vadállat nyakába vetett, hogy 

sétálni tudjon vele, hogy megértse és kezelni tudja. Ő olyasmit 

választott, olyasminek tette ki magát az életben, aminél nem lehet 

csupaszabb, primitívebb vagy hatalmasabb, és semmi nem sokkolta. 

– Szerintem ebben az ügyben nagyon fontos az, hogy miért a 

fürdőszobában ölték meg Terri Bridgest – jegyezte meg Scarpetta. – 

És miért vagyunk benne olyan biztosak, hogy ott történt? 

– A rendőrség nem talált semmiféle bizonyítékot arra, hogy a ház 

más részében ölték volna meg. Semmi nem utal arra, hogy a testet a 

gyilkosság után vitték volna a fürdőszobába. Miféle kaja?  

– Amit a múlt este akartunk megenni. Azt mondod, semmi nem utal 

arra, hogy a testet úgy vitték oda a fürdőszobába, ez mit jelent ? Mi 

utalna rá? 

– Én csak azt tudom, hogy Morales azt mondja, semmi nem utal rá. 

– És valószínűleg ebben az esetben semmi nem is utalna rá – felelte 

Scarpetta. – Ha kevesebb, mint két órája volt halott, akkor a holttest 

semmit sem árul el senkinek. A hullafoltok, a hullamerevség teljes 

kialakulásához legalább hat óra szükséges. Meleg volt a test? 



– Oscar azt mondta, hogy amikor odaért, megnézte a pulzusát. 

Meleg volt. 

– Akkor – ha nem Oscar ölte meg bárki is tette, nem sokkal azelőtt 

kellett elhagynia a lakást, hogy Oscar odaért, és rátalált a nőre. 

Véletlen egybeesés, a gyilkos határtalan szerencséje, hogy nem 

szakították félbe. Alig pár perccel előzhette meg Oscart. Feltéve 

persze, hogy Oscar és a gyilkos nem egy és ugyanaz a személy. 

– De ha nem így van – mondta Benton –, akkor el kellene 

gondolkozni azon, miért feltételezné bárki is, hogy Terri egyedül lesz 

szilveszter este. Hacsak nem véletlenszerűen választotta ki a gyilkos. 

Égett nála a villany a különben sötét épületben, és az évnek ebben a 

szakában azok, akik otthon vannak, egész nap égetik a villanyt, vagy 

legalábbis négy után, amikor lemegy a nap. A kérdés csak az, hogy 

vajon a véletlen áldozata-e. 

– Na és az alibi? Tudomásod szerint van neki? 

– Van, amit neked is elmondott? 

Scarpetta figyelte, ahogy Benton a vért nyomkodja az ujjából.  

– Próbálok visszaemlékezni, mikor kaptál utoljára 

tetanuszinjekciót – mondta. 
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Nem volt nehéz utánanézni a New York-i rendőrség Nyomozati 

Részlegében, és megtalálni azt a két ügyet, amit Morales említett. 

De kicsit tovább tartott szóra bírni az ügyeken dolgozó 

nyomozókat. 

Marino a lakására érve éppen elkezdte kigombolni a kabátját, 

amikor megszólalt a mobilja fél hétkor. A bejelentkező nő Bacardiként 

mutatkozott be, mint az a rumfajta, amit Marino Dr. Popperrel szokott 

inni. 

Marino visszahívta vonalas telefonon, és röviden elmondta neki a 

Terri Bridges-ügyet, majd megkérdezte tőle, hogy hallott-e már Oscar 

Bane-ről, vagy olyasvalakiről, akire illik Oscar személyleírása, és a 

baltimore-i gyilkosság idején, 2003-ban a környéken láttak. 

– Mielőtt még együtt nekiindulnánk egy jó nagy embervadászatra 

– kezdet Bacardi –, miből gondolja, hogy az esetek összefüggenek? 

– Először is szeretném leszögezni, hogy ez nem az én ötletem volt. 

A másik nyomozó neve Mike Morales, és ő találta az ügyeket a 

számítógépben. Ismeri? 

– Most így hirtelen nem tudnám megmondani. Szóval nem vállalja 

be. Jó szar ügy lehet, amin dolgozik. 

– Lehet, de az is lehet, hogy nem – felelte Marino. – Van néhány 

hasonlóság az elkövetés módjában a maga esete és az enyém között. 

Ugyanaz, mint a Greenwich-ügyben, amiről – feltételezem – tudomása 

van. 

– Addig csináltam, míg ki nem folyt a szemem. Ráment a 

házasságom. Tavaly halt meg rákban. Nem az ex-férjem, hanem a 



greenwichi nyomozó. Maga honnan jött? A hangjából ítélve Jersey-

fiú. 

– Igen, a rosszabbik részéből. Sajnálom a greenwichi nyomozót. 

Milyen rák? 

– Máj. 

– Ha még lenne májam, engem is biztosan az vinne el. 

– Egyik nap még itt van, a másikon már nem. Mint az exem, és a 

legutóbbi két barátom. 

Marino azon morfondírozott, hogy hány éves lehet a nő, és hogy 

most direkt mondta-e el neki, hogy szingli. 

– Az itteni ügy, a Terri Bridges-eset. – Volt egy arany bokalánc a 

bal bokáján. Egy vékony aranylánc. Láttam a képeken. Élőben nem 

láttam a holttestet. Nem voltam sem a helyszínen, sem a hullaházban. 

– Valódi arany? 

– Ahogy már mondtam, csak a képeket láttam, de a jelentésben az 

áll, hogy tízkarátos. Biztosan van a kapcsán jelzés. Fogalmam sincs, 

különben honnan lehetne tudni. 

– Édes, azt ránézésre is lehet tudni. Én mindent el tudok mesélni az 

ékszerekről. Hogy valódi-e, hamis-e, jó-e, rossz-e, drága-e vagy olcsó. 

Régebben a vagyon elleni bűncselekmények részlegén dolgoztam. És 

ráadásul tetszenek az olyasmik, amiket nem engedhetek meg 

magamnak, és inkább semmit nem hordok, nemhogy gagyit. Érti, mire 

gondolok? 

Marino tisztában volt vele, hogy olcsó, kinyúlt, olasz 

konfekcióöltönyöket hord, amiket Kínában gyártottak. Biztos volt 

benne, hogy ha kimenne bennük az esőre, akkor fekete festékkel 

kevert vizes nyomot hagyna maga után, mint valami csiga. 

Kikászálódott a felöltőjéből, és az egyik szék hátára dobta. Letépte 

magáról a nyakkendőjét, alig várta, hogy farmert, pulóvert húzhasson, 

meg azt a régi, gyapjúbéléses, fekete Harley bőrdzsekit, ami örök 

életében megvolt, és amit a múltkor sem volt hajlandó eladni. 



– El tudná e-mailezni nekem egy képet arról a bokaláncról, amit 

Terri Bridges viselt? – kérdezte Bacardi. 

A hangja nagyon dallamos volt, boldog, és úgy tűnt, hogy érdekli, 

amit csinál. No és Marino is. A nővel való beszélgetés felébresztette a 

férfit, olyasmit érzett, amit már nagyon régóta nem. Lehet, hogy 

mindez azért volt, mert már el is felejtette, milyen az, ha egyenlőként 

kezelik, vagy – ami még fontosabb –, hogy megkapja azt a tiszteletet, 

amit megérdemel. Mi változott az elmúlt két év során, amitől ilyen 

rossz véleménye lett magáról? 

Charleston régóta esedékes baleset volt, ami már készülőfélben volt 

egy ideje, ez tény. Nemcsak egy bizonyos kór, amit az ember csak úgy 

előhúz a zsebéből. Amikor erre ráébredt, neki és a terapeutájának az 

eddigi legnagyobb nézeteltérése támadt. Elég csúnyán vitatkoztak. Ez 

pontosan az előtt történt, hogy Marino felmondta volna a kezelést. A 

nő kezdte azzal, hogy azt mondta, a Marino életében előforduló 

minden baj az alkoholizmusából eredeztethető, és ahogy az 

alkoholisták és a drogosok egyre öregebbek lesznek, saját maguk 

szélsőséges változataivá válnak. 

Még egy táblázatot is lerajzolt Marinónak, amikor kettesben voltak 

a kápolnában egy napfényes júniusi délutánon, minden ablak ki volt 

nyitva, és Marino érezte a tengeri levegőt, hallotta a sirályok 

rikoltozását, ahogy hirtelen le-lecsaptak az északi part köves vidékén, 

ahol neki is lennie kellett volna, horgászgatni vagy motorozni, vagy 

ami még jobb, a lábát feltéve iszogatni ahelyett, hogy hibáztatná 

magát, hogy emiatt szúrta el az életet. Nancy fekete-fehéren vázolta 

neki, hogy ő és a sör hogyan lettek a legjobb barátok, amikor Marino 

csak tizenkét éves volt, és innentől kezdve az élete lassú hanyatlásnak 

indult, megspékelve néhány traumával, amelyeket fel is címkézett, és 

vastag filccel írt fel: 

 

Verekedés   

Rossz iskolai teljesítmény 



Elszigetelődés 

Promiszkuitás 

Elszúrt kapcsolatok 

Rizikóvállalás/bokszolás/fegyverek/rendőrség/motor 

 

Nancy az óra java részében csak Marino elbaltázott dolgait 

szedegette össze, olyan rövidítéseket használva, amiket úgy kellett 

megfejteni. Amit alapvetően be akart neki mutatni, az volt, hogy az 

első söre óta az agresszió dühödt, veszélyes útját járta, ez az út pedig 

teli volt promiszkuitással, félresiklott barátságokkal, válással és 

erőszakkal, és minél idősebb lesz, annál több trauma éri, mert ez a Kór 

természete. A Kór legyűri az embert, és ahogy idősebb lesz, fizikálisán 

nem képes elérni, hogy ne tegye vele, amit csak akar, vagy ilyesmi. 

Aztán Nancy aláírta és ellátta dátummal az irományt, még egy 

mosolygó arcot is rajzolt a neve alá, és átnyújtotta Marinónak azt az 

átkozott papírt, mind az öt oldalt, mire ő azt mondta: Mit akar, most 

mit csináljak? Tegyem ki a kibaszott hűtőszekrényre? 

Marino felállt a padból, és odasétált az ablakhoz, kinézett az óceán 

fekete gránitsziklákat csapdosó hullámaira, amelyek hatalmas 

vízpermetet lövelltek a levegőbe. A sirályok rikoltoztak, és mintha a 

madarak és a bálnák pont az orra előtt gyülekeztek volna, 

megpróbálván kiszakítani őt a világgal való kötelékből. 

Látja már, hogy mit tett? Nancy Marino hátától kérdezte a padban 

ülve, miközben a férfi kifelé bámult az ablakon a legcsodálatosabb 

napra, amelyet valaha megtapasztalt, és azon csodálkozott, hogy miért 

nem odakinn van, a szépség kellős közepében. Ellökött magától, Pete. 

Az alkohol beszél magából. 

A pokolba!, felelte ő. Már egy hónapja nem ittam egy kibaszott 

kortyot sem! És most én beszéltem magamból! 

És most, hogy olyan nővel beszélt, akivel még soha nem szállt 

szembe, akinek a neve boldoggá tette őt, Marino rájött, hogy 

egyáltalán nem csinált mindent rosszul. Csak akkortól, amikor már 



nem volt igazi zsaru. Amikor végül otthagyta a richmondi rendőrséget, 

és Lucynek kezdett dolgozni magánnyomozóként, aztán meg 

Scarpettának. Akkor veszítette el az önbecsülését és a rendőrséggel 

való kapcsolatát. Nem tartóztathatott le senkit. Még egy átkozott 

büntetőcédulát sem adhatott parkolásért, és nem vontathatott el 

autókat. Csak bizonyos helyzetekbe hozta magát a fizikai erejét 

fitogtatva, és néhány üres fenyegetőzést tehetett. Ezzel az erővel akár 

a micsodáját is levágathatta volna. Mit csinált a múlt májusban? Meg 

kellett mutatnia Scarpettának, hogy még megvan a dákója. Igazából 

önmagának akart bizonyítani, vissza akarta szerezni az életét. Nem 

mondta ki, hogy amit tett, az helyes volt vagy helytelen, vagy, hogy 

bocsánatot kellene kérnie miatta. Ilyesmit soha nem mondott, és az 

egyszer biztos, hogy soha nem is gondolt erre. 

– Utánanézek, amire csak szüksége van – közölte Bacardi. 

– Az nagyszerű lenne. 

Marino perverz örömöt érzett, amikor elképzelte, hogyan reagál 

majd minderre Morales. Marino egy baltimore-i gyilkossági 

nyomozóval beszél, aki megtesz neki mindent, amit csak akar. 

Morales menjen a francba! 

Marino felesküdött New York-i zsaru volt. De még ennél is több, 

az államügyész elit csapatához tartozott, Morales pedig nem. Mitől 

lenne ez a szerencsétlen barom a főnök? Csak mert tegnap este éppen 

szolgálatban volt, és ő vette a hívást? 

– A számítógép előtt ül? – kérdezte Bacardit. 

– Egyedül, itthon. Boldog újévet! Hurrá! Látta, ahogy a hatalmas 

gömböt leengedik ott New Yorkban? Én meg pattogatott kukoricát 

ettem, és néztem A kis gézengúzokat. Ne nevessen! Megvan az eredeti. 

– Amikor még gyerek voltam, nevezhettek valakit Füstösképűnek 

anélkül, hogy a fekete emberjogi aktivisták beleszóltak volna. Nekem 

volt egy Füstösképű nevű macskám. Mit gondol, milyen színű volt? 

Fehér. 



Marino kinyitott egy nagy borítékot, és előhúzta belőle a rendőrségi 

jelentés és a boncolási jegyzőkönyv saját példányait, aztán felbontotta 

a képeket tartalmazó borítékot is. A képeket kirakosgatta a Formica 

dekorlemezpultra, amin jó néhány csikk- és pohárnyom éktelenkedett. 

Aztán megtalálta, amit keresett. A vezeték nélküli telefont a 

vállához szorítva behelyezte a fotót a szkennerbe, ami a laptopjához 

volt kapcsolva. 

– Tudnia kell, hogy van egy kis politikai hátszél és gubanc itt –

mondta. 

– Csak egy kicsi? 

– Az az igazság, hogy nekünk kettőnknek kellene erről beszélnünk 

úgy, hogy senki mást nem vonunk bele a dologba. Úgyhogy ha bárki 

más bejelentkezik magánál – akár a New York-i rendőrfőnök is lehet, 

miattam méltányolnám, ha engem nem említene, de tudatná velem. 

Majd én elintézem. Eléggé vegyes a csapat és... 

– Nekem ne mondja, hogy zöld a fű és kék az ég! Semmi gond, 

Pete. 

Marinónak jólesett, hogy a nő Pete-nek szólította. Belépett az e-

mail fiókjába, hogy képfájlként csatolja a beszkennelt fotót. 

– Ha jön valami telefonhívás, azonnal értesítem. És jólesne, ha 

viszont is működne a dolog. Sok olyan ember rohangál errefelé, aki 

szívesen magáénak tudná, ha megoldaná az én itteni, baltimore-i 

ügyemet ezzel a nővel, és azét a greenwichi srácét is. Említettem már, 

hogy mit meg nem tesznek az emberek, csak hogy megszerezzék a 

dicsőséget? Látja, ez az elméletem! Ez vezetett a záloghitel-krízishez 

is. Mindenki meg akar dicsőülni. És most nem bolondozom. 

– Főleg akkor szóljon, ha Morales hívja – tette még hozzá Marino. 

– Csodálkozom, hogy még nem tette meg. Nem szeret második lenni. 

– Aha. Én csak úgy hívom az ilyet, hogy gyors numera. Felbukkan 

a nagy eseményre, aztán eltűnik, és hagyja, hogy mások takarítsanak 

utána, vagy fejezzék be, amit ő elkezdett. Olyan, mint az apa, aki nem 

vállalja a gyerekét. 



– Magának vannak gyerekei? 

– Már nem laknak velem, hála istennek. De azért egészen jól 

sikerültek. Átjött a kép. És senki nem tudja, hogy az áldozat, Terri 

Bridges miért viselte a láncot? 

– Pontosan így van. A fiúja, Oscar azt állította, hogy soha nem látta 

korábban. 

– Egy lánc nem nagy ügy, de én nem tartozom azok közé, akik nem 

veszik figyelembe a közvetett bizonyítékokat – mondta Bacardi. – 

Gondolom, mondhatja, hogy már elmúltam negyven, és hogy 

gyanakszom, ha az egész ügy belefér egy laborköpeny zsebébe. Na és 

a fiatalok? A nagy fenét! Ez egy Törvényszéki van benne valami játék. 

Az egyes ajtó mögött van egy videoszalag valakiről, aki 

megerőszakolt és meggyilkolt egy nőt, akit elrabolt. A kettes mögött 

egy cigarettacsikkből szerzett DNS, amit a felhajtón találtak. Melyiket 

választják? 

– Én is mesélhetnék. 

– Ja. Szóval maga és én együtt. Tudja, minek a rövidítése a HCS, 

vagyis a Helyszínelő Csapat? Hibbant Csürhe. Mert ha csak 

meghallom ezt a kifejezést vagy rövidítést, vagy mi a fene az, az jut 

eszembe, hogy hideglelést kapok tőlük. Na és magával mi a helyzet, 

Pete? Amikor maga kezdett, voltak már helyszínelő csapatok? 

– A tévé találta ki. Voltak helyszínelő technikusok. Vagy sok 

esetben olyan emberek, mint maga vagy én, kivittek egy 

ujjlenyomatrögzítő felszerelést, egy fényképezőgépet, mérőszalagot 

meg a többit, és mi magunk megcsináltuk. Nem volt szükségünk 

átkozott lézerre, hogy feltérképezzünk egy helyszínt, és hogy helyesen 

felmérjünk mindent. A luminol éppen úgy megteszi, mint ezek az 

újfajta vegyszerek és csiricsáré helyszínelő lámpák. Régebben csak 

összekevertük a luminolt egy szórófejes üvegben, aztán használtuk. 

Nem kellett hozzá mindenféle futurisztikus kütyü, hogy felderítsünk 

egy gyilkosságot. 



– Én nem mennék ilyen messze. Az új cuccok nagy része? Persze 

összehasonlíthatatlanul jobbak. Ha más nem, legalább úgy 

dolgozhatok egy helyszínen, hogy nem mocskolom össze. Mondjuk, 

kirabolnak egy öreg hölgyet, de most már nem kell mindenét 

tönkretenni a fekete porral. A technológia legalább figyelmesebbé tett, 

de varázsdobozom nincsen. Magának van? 

– Állandóan elfelejtem feltölteni – felelte Marino. 

– Nem jön errefelé, Baltimore-ba, Pete? 

– Nem is tudom, mióta nem hallottam azt a kifejezést. Hogy az 

egész ügy belefér egy laborköpeny zsebébe – mondta Marino. – Én is 

elmúltam negyven. Átküldtem néhány fájlt. Közben nézi az e-mail 

fiókját? Maga nem jön véletlenül New Yorkba? 

Marino a rendőrségi jelentést nézegette, és dr. Lester előzetes 

boncolási jegyzőkönyvét. 

– Én nem így kezdtem – mondta Bacardi. – Én még mindig hiszek 

abban, hogy érdemes beszélni az emberekkel, és az indokokat kutatni, 

divatjamúlt módon. Persze, hogy járok New Yorkba. Illetve mehetek. 

Nem gond. De először érettségi-fényképet kellene cserélnünk. De 

esküszöm, hogy sokkal jobban nézek ki, mióta az arcátültetésem volt. 

Marino kivett egy sört a hűtőből. Muszáj találkoznia ezzel a nővel. 

Nem semmi. 

– Éppen most nézem a láncról készült képet. Jézusom! Ugyanaz a 

fajta, mint a másik kettő. Mindegyik tízkarátos. Heringszálkás minta, 

egész vékony. A fotó alapján úgy tűnik, hogy – csakúgy, mint a másik 

kettő – a magáé is huszonöt centis. Ilyesmit vásárol az ember egy kis 

boltban vagy az interneten negyven-ötven dollárért. De van egy 

érdekes különbség, ami azonnal szembetűnt nekem, hogy az én 

ügyemnél és a greenwichi ügyben a holttestek nem épületen belül 

voltak. Úgy néz ki a dolog, hogy azok az áldozatok odakinn lófráltak, 

és drogot próbáltak szerezni szex segítségével, valaki felszedte őket, 

aki csak a kedvező alkalomra vadászott. A maga áldozatának – Terri 



Bridgesnek – van előélete ilyen téren? Nem élt titkos életet, ami miatt 

ilyesmi történhetett vele? 

– Nincs olyan információm, amiből azt gondolhatnám, hogy szedett 

valamiféle drogot. Csak annyit tudok én is mondani, amit magának is 

átküldtem. Az alkoholtesztje negatív lett. A drogtesztnek még nincs 

eredménye, túl korai lenne, de a lakásban semmi nyoma nincs 

drognak. És azt sem tudjuk, hogy az ő esetében a gyilkos úgy kereste-

e az áldozatát. Feltéve, ha nem a fiúja tette. Vagy ha nem ő volt, akkor 

is, szilveszter volt. A nő egyedül volt az egész házban. Még a szemben 

lévőben sem volt otthon senki, kivéve egyetlen nőt, aki nem nézett ki 

az ablakán abban az időpontban, amikor Territ feltételezhetően 

megölték. És ez a nő mesélt néhány dolgot, amire felfigyeltem. 

Például egy kiskutyáról. Elég fura az egész. Ki adna egy beteg 

kiskutyát valakinek ajándékba? Tudván, hogy úgyis meg fog halni? 

– Ted Bundy. 

– Én is erre gondoltam. 

– Tehát lehet, hogy a fickó tegnap éjjel autókázott körbe-körbe, 

aztán hirtelen meglátta a lehetőséget – mondta Bacardi. 

– Hát, nem is tudom – mondta Marino. – Muszáj, hogy kissé 

megismerjem a környéket. Azt tervezem, hogy nemsokára 

visszamegyek, és körülnézek. De azt már most elmondhatom, hogy 

elég kihalt volt a múlt éjjel. Ez itt New York. A hétvégeken és az 

ünnepnapokon azok, akik itt laknak, eltűnnek innen. És miután én is 

ezt csinálom, egyet megtanultam. Soha nincs szabályos képlet. Lehet, 

hogy az emberünk jó magaviseletű volt, de visszaesett. Lehet, hogy 

Oscar Bane csinálta. Vagy valaki más. És ott van az időzítés 

problémája. A maga két esete öt évvel ezelőtt volt. 

– Soha nem lehet tudni, hogy az emberek mit miért tesznek. És 

hogy mikor. De a visszaesés jó szó erre. Szerintem a sorozatgyilkosok 

ugyanúgy kényszeresek, mint az alkoholisták vagy a drogosok. 

Újból kinyílt a hűtőszekrény, ahogy Marino előhalászott egy másik 

sört. 



– Talán van oka annak, miért tudja kontrollálni egy ideig – hallotta 

a nő barátságos hangját a fülében Marino. – Aztán jön a stressz, egy 

szakítás, kirúgás, anyagi gondok, és már le is tértél az útról. 

– Más szóval bármi lehet az oka. 

– Ja. Bármi okozhatja. Nézem, amit átküldött, és azon 

gondolkodom, hogy az orvosszakértő miért halogatja az ügyet? Ez a 

dr. Lester nem biztos benne, hogy gyilkosság történt? 

– Ő és az ügyész nem jönnek ki egymással. 

– Nekem úgy tűnik, hogy ha nem gyilkosság, gondban lesznek a 

baráttal. 

– Szar ügy – mondta Marino. – Elég nehéz valakire rábizonyítani a 

halogatást. De Berger megbízott még egy orvosszakértőt, hogy másik 

véleményt is meghallgasson. Dr. Scarpettát. 

– Nem igaz! – Ez úgy hangzott, mintha Bacardi Scarpetta rajongója 

lenne. 

Marino azt kívánta, bárcsak ne hozta volna fel Scarpettát. De aztán 

azzal győzte meg magát, hogy nem lenne okos dolog fontos 

információt visszatartani, és az, hogy Scarpetta benne van az ügyben, 

fontos dolog. 

Ahol ő megjelent, minden megváltozott. Egyébként, pedig ha 

Bacardi mégiscsak ellene fordulna, akkor jobb, ha mindjárt túlesnek 

rajta. 

– Most éppen teli van vele az internet. És nem a szó jó értelmében. 

Csak azért mondom el ezt magának, mert úgyis meg fogja tudni. 

Bacardi hosszú hallgatás után válaszolt. 

– Maga az a fickó, aki együtt dolgozott vele Charlestonban. Benne 

volt a ma reggeli hírekben. Hallottam a rádióban is. 

Soha nem fordult volna meg Marino fejében, hogy az internetes 

pletyka végül a hírekben köt ki, úgy érezte, mintha jól gyomorszájon 

vágták volna. 

– Neveket nem említettek – mondta Bacardi, és már nem volt olyan 

barátságos a hangja. – Csak annyit, hogy állítólag megtámadta az 



egyik kollégája, amikor még odalenn volt főnök. Egy nyomozó, akivel 

együtt dolgozott hosszú ideig. Ezek a rádiós dumagépek beszéltek 

róla, a szokásos marhaságokat mondták, leginkább kigúnyolták 

Scarpettát, és elkezdtek azzal élcelődni, hogy elképzelték mi is történt 

vele. Eléggé ocsmány volt. 

– Talán ha egyszer maga meg én leülünk egymással, és 

személyesen beszélünk, elmesélem a dolgot. – Marino maga is 

meglepődött, hogy ezt mondta. 

Soha senkinek nem mesélte el, mi történt, kivéve Nancyt. Neki 

elmondott mindent, amire vissza tudott emlékezni, a nő pedig 

meghallgatta, azzal az őszinte arckifejezéssel, ami egy idő múlva 

rettenetesen idegesíteni kezdte Marinót. 

– Nekem nem kell magyarázkodnia – közölte Bacardi. – Én nem 

ismerem magát, Pete. Én csak azt tudom, hogy az emberek 

mindenfélét mondanak, és addig nem tudhatjuk meg, mi az igazság, 

amíg úgy nem döntünk, hogy ez a mi dolgunk. Nekem nem dolgom, 

hogy megtudjam, mi igaz és mi nem a maga életében, oké? Nekem 

csak az az igaz, ami az én ügyemben szereplő nővel történt, meg azzal 

a sráccal Greenwichből, meg most a maga áldozatával New Yorkban. 

Átküldők elektronikusan mindent, amim van. Ha bele akarja ásni 

magát, akkor jobb lesz, ha bezárkózik egy hétre egy adag 

fájdalomcsillapítóval. 

– Nekem azt mondták, hogy a maga esetében és a srácéban nem 

volt DNS-maradvány – mondta Marino. – És nem volt jele nemi 

erőszaknak. 

– Ezt hívják többesélyes rémálomnak. 

– Talán egyszer ehetünk néhány rákkal töltött falatkát Baltimore-

ban, és akkor elmesélem – mondta Marino. – Ne vonjon le 

következtetéseket pletykákból. Vagy ha maga idejön. Kedveli a 

steaket? 

A nő nem felelt. 



Marino olyan nyomorultul érezte magát, mintha kipányvázták 

volna az érzéseit. Romjaiban hevert. Az a szemét Gotham Kiteregeti-

fickó tönkretette. Rábukkan egy kellemes nőre, akit a kedvenc 

rumjáról neveztek el, és tessék, most úgy viselkedik vele, mintha 

fertőző betegsége lenne, és köpködne beszéd közben. 

– Azok a VICAP-nyomtatványok, meg ilyesféle marhaságok –

mondta Bacardi. – Ahol be kell ikszelni a rubrikát feleletválasztós 

módszerrel, mint a suliban a kérdőíveken, ahol több válaszból kell 

választani. A szó szoros értelmében nem volt nemi erőszak, csak 

éppen mindkét esetben volt bizonyíték valamiféle síkosító anyag 

jelenlétére. Valami vazelin-jellegű anyagéra, amiben nem találtak 

spermát. Az én ügyemben a nő vaginájában. A greenwichi 

fiúnál a végbélben. Ott volt DNS-anyag, szennyezett, mint a fene. A 

CODIS-adatbázisban nem találtunk semmit. Úgy véltük, mivel 

meztelenül találtunk rájuk, és ki voltak hajítva, bármiféle 

szennyeződés beleragadhatott abba a vazelines zselébe, vagy mi volt 

az. Csak gondoljon bele, hogy hány ember DNS-e található meg egy 

kukában? S van ilyen helyen kutyaszőr, macskaszőr is. 

– Érdekes – mondta Marino –, mivel ebben az ügyben is van 

szennyezett DNS. Eljutottunk egy öreg hölgyhöz, aki kerekes székben 

van, mert elütött valami kölyköt Palm Beachen. 

– Elütötte a kerekes székkel? Gyorsan hajtott, vagy nem vette 

figyelembe a piros lámpát? Bocs, valaki kicserélte a filmet, csak 

engem felejtettek el értesíteni róla? 

– Ami még nagyon érdekes – mondta Marino, és a fürdőszoba felé 

sétált a zsinór nélküli telefonnal –, hogy a maga eseteinek a DNS-ét 

betáplálták a CODIS-ba. És a mi ügyünkét is. És ez mii jelent? 

Marino befogta a kagylót a kezével, miközben pisilt. 

– Én még mindig a kerekes széken vagyok kiakadva – közölte 

Bacardi. 

– Azt jelenti – folytatta Marino, amikor már újra tudott 

biztonságosan beszélni –, hogy másféle a DNS-profil. Nem találtak 



egyezést a Palm Beach-i öreg hölggyel, mert az ő DNS-e nem volt a 

maguk áldozatain. Ki tudja, mi okból. Szerintem ide kellene jönnie, és 

leülni mindenkivel, hogy elbeszélgessen velük. Amilyen hamar csak 

lehet, mondjuk, holnap reggel – mondta Marino. – Van kocsija? 

– Amikor maguk akarják. Néhány órán belül ott lehetek. 

– Nekem az a meggyőződésem, hogy amikor a dolgok ilyen sokban 

különböznek, akkor van bennük valami közös. 
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– Senki nem vádol senkit semmivel – mondta Benton a telefonba, 

Scarpetta asszisztensével, Bryce-szal beszélve. – Csak felmerült 

bennem, hogy amikor először megnézte, nem jutott-e eszébe... 

Igazán... ebben van valami... hát ez érdekes. Majd megmondom neki. 

Azzal letette. 

Scarpetta csak félig figyelt arra, amiről Benton és Bryce 

beszélgettek. Sokkal jobban érdekelte az a számtalan fénykép, ami 

Terri Bridges fürdőszobájáról készült. Sorokba rakta őket, miután 

helyet csinált nekik Benton íróasztalán. A makulátlanul tiszta fehér 

csempék és ugyanolyan fehér márványpult látszott mindegyiken. A 

díszes aranyszínű teleppel ellátott mosdókagyló mellett volt egy 

beépített toalettasztal, teli parfümökkel, volt még rajta egy hajkefe és 

egy fésű. A rózsaszínűre festett falon egy aranykeretes, ovális tükör 

lógott, kissé ferdén, de épphogy csak, alig észrevehetően. Amennyire 

Scarpetta meg tudta állapítani, ez volt az egyetlen dolog a 

fürdőszobában, amiről azt lehetett mondani, hogy egy kicsit is 

elmozdították a helyéről. 

– A hajad – mondta Benton, miközben életre kelt a nyomtató.  

– Mi van vele? 

– Megmutatom. 

Egy újabb közelkép a holttestről, ezt most más szögből vették fel, 

miután a törülközőt levették róla. Terri achondroplasiás vonásai még 

hangsúlyosabbak voltak, mint Oscaré. Egyenes orrnyerge volt, 

hangsúlyos homloka, a karja és a lába vastag, és körülbelül fele olyan 

hosszú, mint kellett volna. Az ujjai is vastagok és tömpék. 



Benton megfordult, és elvette a printerről a papírt, majd átnyújtotta 

Scarpettának. 

– Muszáj megint megnéznem? – kérdezte. 

A Gotham Kiteregeti ma reggeli cikkének a fotómelléklete volt. 

– Bryce javasolta volt, hogy nézd meg jól a hajad – mondta Benton. 

– Be van fedve – felelte Scarpetta. – Csak egy kis részét látom. 

– Pontosan ez az. Régebben rövid volt. Bryce megmutatta a képet 

Fieldingnek, aki egyetért vele. 

Scarpetta beletúrt a hajába, és rájött, hogy mire utalt Bryce és 

Fielding. Az elmúlt néhány év során pár centivel hosszabbra hagyta a 

haját. 

– Igazatok van – felelte. – Bryce – Mr. Higiéné – állandóan nyaggat 

miatta. Itt pontosan olyan köztes hosszúságú, amit nem lehet teljesen 

eltakarni, de még nem eléggé hosszú ahhoz, hogy a sapka alá lehessen 

gyűrni. Egy fürt mindig kilóg. 

– Ő is és Fielding is ugyanazt mondják – felelte Benton. – Ez a fotó 

nem olyan régen készült. Az elmúlt hat hónapnál nem régebbi. 

Mindketten úgy gondolják, hogy azóta készült, hogy ők elkezdtek 

veled dolgozni. És ezt a hajadra alapozzák, az órára, amit viselsz, és 

az arcvédőre, ami ugyanaz a típus, amit itt használsz. 

– Ez csak egy arcvédő. Nem olyan, mint azok a csicsás biztonsági 

üvegek, amik különböző színű kerettel vannak ellátva, hogy kicsit 

vidámabb legyen a hely. 

– Akkor is, hajlok rá, hogy egyetértsek velük – felelte Benton. 

– Mondotok valamit. Mert ha Watertownban készült, akkor van 

listám a lehetséges gyanúsítottakról. És nem emlékeznek arra, hogy 

valaki csinált fényképet? 

– Hát, ez a gond – válaszolt Benton. – Bárki és bárki testvére is 

készíthetett fotót, aki bent volt nálatok, ahogy azt már korábban is 

mondtam. A viselkedésedből, az arckifejezésedből látszik, hogy nem 

vetted észre, hogy fényképeznek. Ez egy gyors fotó, amit mobillal 

készítettek. Az én véleményem ez. 



– Akkor nem Marino volt – felelte Scarpetta. – Ő biztosan nem 

került ilyen közel hozzám. 

– Szerintem ő még jobban rühelli, hogy ez a cikk felkerült az 

internetre, mint te, Kay. Nem lenne semmi értelme annak, ha Marino 

állna e mögött. 

Scarpetta átnézett még néhány, Terri Bridges fürdőszobapadlón 

heverő holttestéről készült képet. A bal bokáján egy oda nem 

illő aranylánc volt. 

Átnyújtott egy közelképet Bentonnak. 

– Oscar azt mondta a rendőröknek, hogy ezt még soha nem látta 

korábban – mondta Benton. – És mivel úgy tűnik, hogy te sem tudod, 

honnan származik a lánc, arra a következtetésre kell jutnom, hogy 

Oscar vagy azt mondta neked, hogy semmit nem tud róla, vagy 

egyáltalán nem említette. 

– Elég legyen annyi, hogy nem tudok róla semmit – felelte 

Scarpetta. – De ez nem olyasmi, amit Terri hordana. És különben is, 

egyáltalán nem jó rá. Vagy már nagyon régóta megvan neki, 

vagy valaki úgy adta neki, hogy nem tudta, vagy nem érdekelte, hogy 

mekkora méretű kellene. Nem hinném, hogy magának vette. 

– Akkor megteszem a szexista megjegyzésemet – mondta Benton. 

– Egy férfi sokkal, nagyobb valószínűséggel követ el ilyen hibát, mint 

egy másik nő. Ha ezt egy nő vette volna neki, akkor valószínűleg tudta 

volna, hogy Terrinek vastagok a bokái. 

– És persze Oscar is tud mindent a törpeségről – mondta még 

Scarpetta. – Nagyon odafigyel a testére. Ő sem valószínű, hogy rossz 

méretű láncot venne, mivel közelről ismeri Terri testét. 

– Ez is igaz, és tagadta, hogy korábban látta volna a láncot. 

– Ha az a valaki, akibe szerelmes vagy, csak egyszer találkozna 

veled egy általa választott, előre meghatározott időpontban és helyen, 

akkor egy idő múlva mire gondolnál? – kérdezte Scarpetta. 

– Hogy valaki mással is találkozgat – felelte Benton. 



– Újabb kérdés. Ha a láncról kérdezek, akkor azzal mire akarok 

célozni? 

– Hogy Oscar soha nem említette neked. 

– Úgy sejtem, hogy Oscarban van egy mélyen gyökerező félelem, 

hogy Terri találkozgatott mással is – mondta Scarpetta. – Ha tudatosan 

foglalkozott volna a dologgal, akkor azzal olyan fájdalmat okozott 

volna magának, amit nem tudott volna elviselni. Nem érdekel, hogy 

mennyire sokkos állapotban volt, amikor megtalálta a holttestet, ha 

tényleg így történt. Észre kellett volna vennie a bokaláncot. Szerintem 

az, hogy nem tett említést róla, sokkal többet elárul, mintha önként 

beszélt volna róla. 

– Attól fél, hogy ajándék, valaki mástól – összegezte Benton. – És 

ami bennünket tényleg érdekel, az az, hogy vajon tényleg találkozott-

e mással. Mert az a személy lehet a gyilkos. 

– Lehetséges. 

– És az is elképzelhető, hogy Oscar ölte meg, mert mással is 

randevúzott – jegyezte meg Benton. 

– Van valami okunk feltételezni, hogy Terri tényleg találkozgatott 

mással is? – kérdezte Scarpetta. 

– Elfogadom, hogy erre nem tudod a választ. De ha igen, és a fickó 

adott neki ékszert, akkor vajon felvette volna, amikor Oscart várta? 

– Gondolom, mondhatta volna, hogy saját maga vette. De nem 

tudom, egyáltalán minek viselte. Nem volt rá jó. 

Megnézett egy másik fotót, ami a kádat ábrázolta, benne ruhák, 

mintha Terri csak oda dobta volna le magáról őket: rózsaszínű papucs, 

rózsaszínű köntös, ami fel volt hasítva a gallértól a kézelőig, egy 

vörös, csipkés melltartó, amit elöl lehetett kikapcsolni, és a pántoknál 

el volt vágva az is. 

Scarpetta áthajolt az íróasztalon, átnyújtva Bentonnak a képet. 

– Nagyon valószínű, hogy a csuklói már össze voltak kötözve a háta 

mögött, amikor a gyilkos levette róla a köntöst és a melltartót – mondta 

Scarpetta. – Az megmagyarázná az elvágott pántokat és a köntös ujjait. 



– Ami azt valószínűsíti, hogy hamar legyűrte a támadója – jegyezte 

meg Benton. – Lerohanta. Terri nem is látta, hogy mi fog történni. 

Akár akkor történt, miután kinyitotta az ajtót, akár akkor, amikor a 

gyilkos már a lakásban volt. Összekötözte Territ, hogy uralkodni 

tudjon rajta. Aztán foglalkozott csak azzal, hogy levegye róla a ruhát. 

– Nem lett volna szükség rá, hogy levágja róla a ruhát, ha az lett 

volna a célja, hogy megerőszakolja. Ahhoz elegendő lett volna az is, 

ha szétnyitja a köntöst. 

– Meg akarta félemlíteni. Teljesen uralkodni akart rajta, jellemző a 

szexuális indíttatású gyilkosságokra. Persze ez nem jelenti azt, hogy 

nem Oscar tette. De azt sem, hogy ő volt a tettes. 

– És miért hiányzik a bugyija? Vagy lehet, hogy csak nem tesznek 

róla említést a jelentésben? Eléggé szokatlan, hogy a köntös alatt van 

valakin melltartó, de bugyi nincsen. Feltételezem, hogy megnézik, 

nincs-e azon az ollón, amivel levágták Terriről a ruhát, 

szövetmaradvány. És hogy nincsenek-e szövetszálak azon a ruhán, 

amit Oscar viselt. Okkal feltételezhető, hogy átkerülhettek rá elemi 

szálak Terriről vagy a törülközőről, miközben átölelve tartotta. 

Scarpetta megtalálta a vécé mellett heverő konyhai ollóról készült 

fotókat. Nem messze tőle a kábelszorító vagy eldobható szorító, 

amivel a csuklók össze voltak kötözve. A hurkot vágták keresztül. De 

valami nem hagyta nyugodni Scarpettát. Rá is jött, hogy mi az, és 

átnyújtotta a fotót Bentonnak. 

– Látsz rajta valami szokatlant? – kérdezte. 

– A régi időkben, amikor még az FBI-nál dolgoztam, bilincset 

használtunk, nem kábelszorítót. És azt szükségtelen is mondanom, 

hogy a pácienseknél soha nem használunk ilyet. 

A maga módján azt akarta ezzel mondani, hogy nem szakértő a 

dologban. 

– Ez itt színtelen, majdnem áttetsző – jegyezte meg Scarpetta. –

Amit én eddig láttam, az mind fekete volt, vagy sárga, vagy fehér. 

– Azért, mert te nem láttál még ilyet... 



– Igaz. Nem szükségszerűen jelent bármit. 

– Vannak egészen új fajták, újabb és újabb cégek gyártják őket, 

főleg, mióta háború folyik. A zsaruk, a katonaság tagjai magukkal 

hurcolják az övükön lévő kis tokban, és több tucatnyit tartanak a 

járművükben. Nagyszerűen használható, ha gyorsan kell, és egyszerre 

több rab esetében is. Mint a legtöbb dolgot manapság, ezt is könnyen 

be lehet szerezni az interneten. 

– De rettenetesen nehéz eltávolítani – mondta Scarpetta. – És 

pontosan erre akarok kilyukadni. Nem lehet csak úgy átvágni egy 

konyhai ollóval. Speciális vágóeszköz kell hozzá, áttétekkel, mint 

például egy Scarab többfunkciós olló. 

– Morales miért nem mondott semmit? 

– Lehet, hogy ő soha nem próbált még ollóval átvágni egy 

kábelszorítót – mondta Scarpetta. – És nagy valószínűséggel sok mai 

zsaru sem. Amikor először kaptam egy holttestet, ami ilyennel volt 

megkötözve, egy átkozott bordavágó kellett hozzá, hogy el tudjam 

vágni. Azóta tartok egy Scarab ollót a bonctanon. Gyilkosságok, 

halálesetek előzetesben, öngyilkosságok, amelyekben az áldozatnak 

össze van fogva a két csuklója vagy bokája, esetleg a nyaka köré 

hurkoltak ilyet. Ha egyszer áthúzza az ember a zárópöckön, akkor már 

nincs visszaút. Tehát az a konyhai olló direkt volt ott, hogy azt 

higgyük, azzal vágták le a kábelszorítót, pedig valami mást használtak, 

vagy pedig ez a színtelen szíj a fürdőszoba padlóján nem igazi 

kábelszorító. Talált a rendőrség ehhez hasonló másik szíjat a 

lakásban? 

Benton Scarpettára szegezte mogyoróbarna szemét. 

– Te pontosan olyan sokat, vagy ha úgy tetszik, pontosan olyan 

keveset tudsz, mint én – mondta. – Akármi is van a jelentésben és a 

bizonyítéklistában. De ha találtak volna más szíjat, akkor begyűjtötték 

és dokumentálták volna, különben Morales a világ legpocsékabb 

zsaruja. Tehát úgy vélem, hogy a válasz nem. Így megint csak oda 

lyukadunk ki, hogy előre megfontolt szándékkal történt a dolog. A 



gyilkos hozott magával kábelszorítót a lakásba. A férfi talán ugyanezt 

alkalmazta Terri nyakán is, és az is lehet, hogy nem. 

– Feltételezhetjük, hogy férfi volt az elkövető – mondta Scarpetta. 

– De Terri Bridges kicsi volt. Egy nő is könnyen elbírhatott vele. Ha 

már itt tartunk, egy gyerek is lehetett, fiú vagy lány. 

– Eléggé szokatlan bűntett lenne, ha nő lenne az elkövető. De azt 

megmagyarázná, miért nyitotta ki olyan bátran Terri az ajtót. Hacsak 

nem Oscar rendezte el úgy a helyszínt, mintha szexuális indíttatású 

gyilkosság történt volna, mikor pedig nem is erről van szó. 

– A hiányzó fojtóeszköz – jegyezte meg Scarpetta. – Az nem tűnik 

megrendezettnek. Olyan, mintha a gyilkos okkal vitte volna magával. 

– Talán emlékbe – mondta Benton. – A fojtogató eszköz lehetett 

akár fehérnemű is, mint például Terri bugyija. Így a tett után is 

fantáziálgathat róla. Mintha visszatekerne egy szalagot, visszaossza, 

amit tett, mert ez szexuális kielégüléssel jár számára. Ez a fajta 

viselkedés nem nagyon társul házon belüli erőszakkal. Az 

emléktárgyak gyűjtése általában szexuális ragadozóra utal, aki 

tárgyiasítja az áldozatát, egy idegen vagy egy távoli ismerős. Nem 

pedig egy szerető. Hacsak nem rendezték át utólag a helyszínt. – 

Benton megint előhozakodott a dologgal. – Oscar nagyon okos. 

Mérlegel, és gyors is. 

Eléggé gyors ahhoz, hogy még időben visszaérjen a kocsijához, 

bedobja a kabátját, kitalálja a történetet arról, hogy megtámadták, 

miközben belépett Terri lakásába, és ez a magyarázat eléggé hihetőnek 

tűnik a rendőrségnek, mivel el van tépve a pólója és sebek vannak 

rajta. De mikor csinálta mindezeket Oscar, feltételezve, hogy így 

történt? 

Scarpetta feltételezte, hogy miután a körmével azokat a sebeket 

ejtette magán, a saját húsán, és a zseblámpával megütötte magát, rájött, 

hogy nem fogja tudni megmagyarázni, hogyan keletkeztek rajta a 

sérülések, ha magán hagyja a kabátot. 



– Emléktárgyak – mondta Scarpetta. – Lehet, hogy egy olyan 

gyilkos, aki el is tesz valami emléket, és ott is hagy valamit. Akkor 

feltételezhetjük, hogy a gyilkos rakta Terrire a bokaláncot, 

valószínűleg a gyilkosság után. Mint abban az ügyedben, 

Kaliforniában néhány évvel ezelőtt. Négy diáklány, és mindegyiknél 

a gyilkos egy ezüstgyűrűt húzott az áldozat gyűrűsujjára. De egy 

jelképes ezüstgyűrű szerintem teljesen más, mint egy bokalánc. 

– Az első esetében a birtokláson van a hangsúly – lásd „ezzel a 

gyűrűvel eljegyezlek” – jegyezte meg Benton. – A másik esetében a 

hatalom a lényeg, hogy béklyót teszek a bokádra. Az én birtoktárgyam 

vagy. 

Még több fotót megnéztek. Két emberre terített asztal. Gyertyák, 

borospoharak, szövetszalvéták kék színű szalvétagyűrűben, tányérok, 

salátástálak, kenyereskosár. Az asztal közepén virágkompozíció. 

Figyelmet fordítottak a részletekre, minden tökéletesen elrendezve, 

minden illett egymáshoz, de hiányzott az egészből a melegség és a 

képzelőerő. 

– Terri mániás volt – mondta Scarpetta. – Perfekcionista. De képes 

volt fáradozni Oscarért. Szerintem a férfi jelentett neki valamit. Szólt 

valami zene, amikor a rendőrség megérkezett? 

– Erről nincsen semmi a jelentésben. 

– És a tévé be volt kapcsolva? Van egy a nappaliban, de a fotón ki 

van kapcsolva. Utal valami arra, hogy mit csinált a nő közvetlenül 

azelőtt, hogy az a valaki megérkezett? Kivéve persze, hogy a délután 

folyamán valamikor főzött. 

– Körülbelül annyit tudunk, amennyi a fotókon és a jelentésekben 

van. – Benton elhallgatott. – Mert te vagy az egyetlen, akivel Oscar 

hajlandó szóba állni. 

Miközben átnézte, Scarpetta hangosan kommentálta a jelentés egy 

részét. 



– A sütő kétszázra volt állítva, benne egy egész csirke. 

Valószínűleg már készen volt, csak melegen tartotta. Friss spenót egy 

edényben, még nem volt megfőzve. A tűzhely nem volt bekapcsolva. 

Egy újabb fotó: fekete műanyag zseblámpa hever a szőnyegen a 

bejárati ajtóhoz közel. 

Egy másik: szépen kikészített ruha az ágyon. Mélyen kivágott 

szvetter, vörös. Kasmírnak látszik. Vörös nadrág. Talán selyem. 

Cipők? Semmi nyomuk. És Terri bugyijának sem. 

Egy újabb fotó: Terri felpuffadt arca smink nélkül. 

Scarpetta megpróbálta rekonstruálni a történteket. Terri ünnepibe 

akart öltözni, kihívó pirosba, és olyan anyagba, ami puha tapintású. 

Szexi melltartó volt rajta, és papucs, és talán várni akart a sminkkel, 

közvetlenül Oscar megérkezése előtt akarta feltenni, és akkor akarta 

befejezni az öltözködést is, a kihívó vörös ruhát akkor felvenni. De hol 

volt a cipője? Talán a lakáson belül nem viselte őket. És hol volt a 

bugyija? Néhány nő nem is visel alsóneműt. Lehet, hogy ő is közéjük 

tartozott. De ez nem egyezett volna azzal, amit Oscar mondott neki 

Terri megszállottságáról, hogy mennyire tisztaságmániás volt, 

mennyire nem szerette a „bacikat”. 

– Lehet tudni arról, hogy Terri nem szokott bugyit hordani? 

– Fogalmam sincs. 

– És cipőt. Hol van a cipője? Olyan nagy gondot fordított arra, hogy 

kiválassza, mit fog felvenni, és a cipőre meg nem? Három lehetséges 

válasz adódik. Még nem választotta ki. A gyilkos magával vitte. Vagy 

Terri nem szokott a lakáson belül cipőt hordani. De ezt nehezen tudom 

elképzelni. Valaki, aki megszállottan tisztaságmániás, nem hinném, 

hogy mezítláb mászkálgatna. És amikor még köntöst viselt, papucs 

volt a lábán. Akkor nem volt mezítláb. Az, aki ilyen megszállottan 

gyűlöli a piszkot és a baktériumokat, nem valószínű, hogy bugyi 

nélkül mászkál. 

– Nem tudtam, hogy megszállott – mondta Benton. 

Scarpetta rájött, hogy elárult valamit, amit nem kellett volna. 



– Oscar nem beszélt Terriről, amikor a vizsgálatot végeztem, és ezt 

te is tudod. – Benton nem akart elsiklani afelett, hogy Scarpetta 

elszólta magát. – Én nem hallottam semmi olyasmit, ami arra utalna, 

hogy Terri rögeszmésen mániákus vagy túlzottan tisztaságszerető 

volna. Csak annyira, amennyire a fotókon látszik. Azok alapján lehet 

mondani, hogy nagyon rendszerető. Az lejön a képekből, de nem 

annyira, hogy mániákusnak lehessen nevezni. Tehát ha nem valószínű, 

hogy mezítláb és bugyi nélkül járkál, akkor megint ott vagyunk, hogy 

a gyilkos szeret emlékeket magával vinni. És ez eltereli Oscarról a 

gyanút. Nekem ő nem tűnik olyannak, aki elvinné ezeket a dolgokat a 

helyszínről, aztán meg visszasiet, hogy ott legyen, amikor a rendőrség 

megérkezik. 

– Hajlok arra, hogy egyetértsek veled. 

– Te nem hiszed, hogy Oscar tette, ugye? – kérdezte Benton. 

– Szerintem jobb volna, ha a rendőrség nem feltételezné, hogy a 

gyilkos egy – idézem – zavaros kisember, aki biztonságosan el van 

zárva itt a börtönosztályon. Én így vélem – felelte Scarpetta. 

– Oscar nem őrült – ez nem valami szép szó, de azért használom. 

Nincs személyiségtorzulása. Nem szociopata, nem nareisztikus, nem 

borderline személyiségzavaros. A SCID-tesztje kimutatta, hogy 

hajlamos a dühre és a köntörfalazásra, és úgy tűnik, hogy valami miatt 

paranoiás lett, és úgy érzi, hogy el kell távolodnia másoktól. Vagyis 

fél valamitől. Nem tudja, hogy kiben bízhat. 

Scarpetta arra a CD-re gondolt, amit Oscar állítólag elrejtett a 

könyvtárszobájában. 

 

❖ 

 

Marino a Murray Hillen végigsétált egy sötét, fákkal szegélyezett 

utcán, és megpróbálta a környezetét egy ragadozó szemével nézni. 

Az a barna homokkő épület, amiben Terri Bridges lakott, egy 

játszótér és egy orvosi rendelő között volt. Mindkettő zárva volt a múlt 



éjjel. Az utca túloldalán, ahol annak a furcsa szomszédasszonynak a 

kétemeletes háza állt, volt még egy franciapékség, de az is bezárt 

tegnap este. 

Marino leellenőrizte, alaposan megvizsgálta a környéket, és 

ugyanarra a következtetésre jutott, mint Morales: amikor Terri 

kinyitotta az ajtaját a gyilkosnak, senki nem láthatta. 

Még ha valaki történetesen arra járt volna, akkor se tudta volna, 

hogy mit lát, amikor a magányos alak felment a lépcsőn, megnyomta 

a csengőt, vagy kulccsal kinyitotta az ajtót. Marino gyanította, 

hogy úgy történt a dolog, hogy az elkövető megpróbált rejtve maradni, 

amíg biztos nem volt abban, hogy senki nincs a környéken. Erről 

Marinónak Oscar Baine-re terelődtek a gondolatai. 

Ha a férfinak az volt a szándéka tegnap éjjel, hogy megölje Territ, 

nem számított volna, ha valaki meglátja. Terri fiúja volt. Úgy volt, 

hogy együtt vacsoráznak, vagy legalábbis mindenki azt feltételezte, 

hogy így van, és az, hogy a Cherokee Jeepet a ház előtt parkolta le, 

okos húzás volt tőle, mert így tesz egy olyasvalaki, akinek nincsenek 

erőszakos szándékai. Miután Bacardival beszélt, Marinónak semmi 

kétsége sem volt afelől, milyen típusú bűncselekménnyel is áll 

szemben. Ez pontosan az volt, aminek tűnt: egy szexuális indíttatású, 

előre eltervelt cselekedet, amit olyasvalaki, tett, akinek a táskájában 

ott lapult a kötöző eszköz, a síkosító és a tízkarátos arany bokalánc. 

Oscar vagy ártatlan volt, vagy pokolian nehéz lesz elkapni, mert 

minden oka megvolt arra, hogy ott legyen Terri házánál tegnap késő 

délután. Minden jel arra mutatott, hogy Terri romantikus estét akart 

eltölteni vele. A bűntett helyszíne eleddig tulajdonképpen 

használhatatlannak bizonyult, mert Oscar nyomai mindenhol ott 

voltak, többek között Terri holttestén is. A tökéletes bűntény? Talán, 

ha nem lenne az a furcsaság, hogy Oscar Terri halála előtt már egy 

hónappal bejelentette, hogy kémkednek utána, átmosták az agyát, 

hogy ellopták a személyazonosságát. 



Marino visszagondolt arra, hogy mit nyavalygott, dühöngött Oscar 

a telefonba. Hacsak nem volt pszichotikus, miért hívta volna fel a 

figyelmet magára, mintha teszem azt, sorozatgyilkos lenne, aki már 

megölt legalább két embert? 

Marino bűntudatot érzett, és aggódott. Ha jobban odafigyelt volna 

Oscarra, talán rávehette volna, hogy jöjjön be az ügyészségre, és 

beszéljen Bergerrel. Mi lett volna, ha a jobbik eshetőséget feltételezi 

róla? Akkor most lehet, hogy nem sétálgatna itt a sötét járdán ezen a 

hideg, szeles téli éjszakán. 

Lefagyott a füle, könnyezett a szeme, és dühös volt magára, hogy 

olyan sok sört ivott. Amikor Terri épülete előtűnt, észrevette, hogy a 

nő lakásában ég a villany, a függönyök behúzva, és egy rendőrautó áll 

előtte. Marino úgy vélte, hogy egy zsaru ül benn a lakásban, és 

biztosítja a helyszínt, amíg Berger úgy nem dönt, hogy végeztek. 

Elképzelte, ahogy a szerencsétlen zsaru halálra unja magát. Marino 

nem bánta volna, ha használhatja a fürdőszobát, de hát egy bűntett 

helyszínén nem használhat az ember semmit. 

Jelen pillanatban az egyetlen nyilvános vécé a nagy bárhol volt. 

Marino körbenézegetett, keresve egy alkalmas helyet, miközben 

közelebb sétált Terri házához. Észrevette, hogy a lámpák a bejárat 

egyik oldalán égnek, és eszébe jutott Morales jelentése, hogy tegnap 

este ki voltak kapcsolva, amikor a rendőrség nem sokkal hat után 

megérkezett. 

Marino megint Oscar Bane-re gondolt. Mindegy volt, hogy látta-e 

valaki annyira, hogy később azonosítani tudja. Terri fiúja volt, kulcsa 

volt az épülethez, és Terri várta. Ha a külső lámpák tényleg nem égtek, 

amikor megérkezett, akkor mi van? Délután ötre, amikor állítólag 

megjött, szinte teljesen sötét lehetett. 

Marino úgy vélte, az is lehetséges, hogy a lámpák égtek, de Oscar 

valami oknál fogva lekapcsolta őket, amikor bement az épületbe. 

Marino fél háztömbbel arrébb megállt a Keleti 29. utca kezdeténél. 

Elképzelte, hogy ő a gyilkos, hogy milyen lehetett megközelíteni Terri 



házát. Hogy mit láthatott, mit érezhetett az a valaki. Tegnap nyirkos 

és hideg volt az idő, erős volt a szél, legalább negyven kilométer per 

órás széllökésekkel, úgyhogy nagyon kellemetlen lehetett idekinn 

lenni, legalább olyan kellemetlen, mint most. 

Ilyenkor délután fél háromra a nap már lebukik az épületek és fák 

mögött, és a bejárat már árnyékban kellett, hogy legyen. Nem 

valószínű, hogy a lámpák olyan korán világítottak, akár időzítő 

működteti őket, akár nem. Ekkorra már az is, aki az épületben volt, 

felkapcsolta a villanyt, ami egyértelművé tette a leskelődőnek, hogy ki 

van otthon. 

Marino a játszótérre sietett. Könnyített magán az egyik sötét 

kapunál, és ekkor észrevett egy vaskos, sötét árnyat a barna 

homokkőépület lapos tetején. Az alak egy halványan kirajzolódó 

műholdvevő mellett állt, és aztán megmozdult. Marino felhúzta a 

sliccét, benyúlt a kabátzsebébe a pisztolyáért, és odalopózott Terri 

házának nyugati oldalához. 

A tűzlétra keskeny volt, egyenesen vezetett felfelé, és kicsi volt 

Marino végtagjainak. 

Biztos volt benne, hogy ha rálép, az azonnal elválik az épülettől ő 

pedig háttal a földre zuhan. Zakatolt a szíve, rettenetesen izzadt a 

Harley-dzsekiben, kezében a Glock negyvenkaliberes pisztoly, 

egyszerre csak egyetlen létrafokot haladva, remegő térddel ment 

felfelé. 

Régebben soha nem volt tériszonya, de miután eljött Charlestonból, 

egyre jobban erőt vett rajta. Benton szerint a depresszió okozta meg az 

azzal járó idegesség, és olyan kezelést javasolt, amely során egy D-

cycloserin nevű antibiotikumot kell szedni, mert az hatásos volt 

patkányok esetében az egyik neurológiai kutatás során. Marino 

terapeutája, Nancy azt állította, hogy a probléma oka „egy tudatalatti 

konfliktus”, és azt mondta, hogy Marino soha nem képes 

meghatározni a konfliktus mibenlétét, ha nem marad józan. 



De a férfinak nem volt kétsége afelől, hogy honnan ered ez a 

konfliktus. Most éppen egy átkozott keskeny létra okozta, ami egy 

barna homokkő épülethez volt erősítve. Felhúzódzkodott a tetőre, a 

szíve majd’ kiugrott a helyéről, és felmordult, amikor szemtől szembe 

találta magát egy pisztolycsővel. A hozzá tartozó fegyvert egy sötét 

alak tartotta, aki hason feküdt, egy orvlövész testtartásával. Egy kis 

ideig egyikük sem mozdult. 

Aztán Mike Morales eltette a pisztolyát, majd felült, és dühösen 

suttogta: 

– Te barom állat! Mi a fenét keresel itt? 

– Mi a fenét keresel te itt! – suttogta vissza Marino. – Azt hittem, 

hogy te vagy a kibaszott sorozatgyilkos! 

Marino odébb húzta a fenekét a tető szélétől, míg tisztes távolságra 

nem került a mélységtől. 

– Szerencséd van, hogy nem lőttem szét azt a hülye fejed! – tette 

még hozzá. 

Visszatuszkolta a Glockot a kabátja zsebébe. 

– Elég ebből – mondta Morales. – Ne rohangássz úgy körbe-körbe, 

hogy nem szólsz, mi a fenét csinálsz! Még szétlövöm a segged! Bár 

Berger amúgy is megteszi. 

Az arca szinte kivehetetlen volt a sötétben. Sötét, laza ruhát viselt. 

Úgy nézett ki, mint valami hajléktalan vagy egy drogdíler. 

– Fogalmam sincs, hogyan megyek le innen – mondta Marino. –

Tudod, milyen régi ez a létra? Talán százéves is megvan. Olyan korból 

származik, amikor az emberek feleakkorák voltak, mint manapság. 

– Mi van veled? Valamit bizonyítani akarsz? Mert csak azt 

bizonyítod, hogy inkább biztonsági őrnek lennél alkalmas valami 

kibaszott nagyáruházban. 

A tető betonból volt. Volt rajta egy kisebb építmény a hűtő-fűtő-

szellőztető berendezéseknek, és egy parabolaantenna. A szemben lévő 

házban, ahol Marino korábban járt, csak a második emeleten lakó nő 

ablakaiban égett fény, és be voltak húzva a sötétítőfüggönyök. A Terri 



házának hátsó részével szemközti épületben már többen voltak otthon, 

és ketten közülük valószínűleg feltételezték, hogy senki sem látja őket. 

Egy idősebb ember valamit gépelt egy számítógépbe, és fogalma sem 

volt arról, hogy figyelik. Egy emelettel lejjebb zöld pizsamás nő ült a 

nappalija kanapéján, és gesztikulált, miközben vezeték nélküli 

telefonján beszélt. 

Morales tovább szapulta Marinót, hogy mindent tönkretesz. 

– Engem csak egyetlen dolog tesz tönkre, az, hogy te itt leskelődsz 

– vágott vissza Marino. 

– Nekem nincs szükségem leskelődésre, én akkor nézek meg 

bármit, amikor csak akarok – felelte Morales. – És persze nem állítom, 

hogy nem néznék oda, ha valami érdekeset látnék. 

A műholdvevő antennára mutatott, ami körülbelül hatvan fokos 

szögben mutatott felfelé, és délre, Texasnak nézett, valahová az 

éjszakai égre, ahol ott függött egy műhold, amit Marino még csak 

elképzelni sem tudott. 

– A tányérantenna lábára éppen most szereltem fel egy drót nélküli 

kamerát – jelentette ki Morales. – Arra az esetre, ha Oscar 

felbukkanna. Lehet, hogy megpróbál visszamenni a lakásba. Tudod, a 

régi jó kis térjünk-vissza-a-tett-helyszínére baromság. Vagy ha valaki 

úgy döntene, hogy benéz például. Ha nem is Oscar. De én rá fogadok. 

Szerintem ő ölte meg a másik kettőt is. 

Marinónak semmi kedve nem volt elmondani, hogy beszélt 

Bacardival. Még ha nem is egy tetőn lenne, és nem érezné magát ilyen 

pocsékul most, akkor se lenne hozzá kedve. 

– A zsaru, aki biztosítja a helyszínt, tudja, hogy itt vagy? – kérdezte. 

– A fenébe is, nem! De ha el akarnád mondani neki, rájössz majd, 

hogy innen hosszú az út lefelé, mert én foglak lehajítani! A 

leggyorsabb módja annak, hogy elszúrjunk egy megfigyelést, ha 

mesélünk róla más zsaruknak. Például neked. 

– Nem szúrta ki a szemed a ház előtt álló rendőrautó? Pedig olyan, 

mintha a New York-i rendőrség hirdetőtáblája volna. Talán mondanod 



kellene a fickónak, hogy vigye el onnan, ha azt akarod, hogy a gyilkos 

visszaóvatoskodjon ide. 

– El fogja vinni. Már a legelején is nagy baromság volt, hogy oda-

állt vele. 

– Általában az szokott nagyobb gondot okozni, hogy az emberek és 

a média úgy gondolják, beleüthetik az orrukat és körülszimatolhatnak. 

De egy feltűnő autó? Oké, ott van az elrettentésed eszköze. Csináld, 

ahogy akarod. Van valami fogalmad arról, hogy a bejáratnál miért nem 

égtek a lámpák tegnap este? – kérdezte Marino. 

– Én csak annyit tudok, hogy nem égtek. Benne is van a 

jelentésemben. 

– De most égnek. 

A közelgő szélvihar hirtelen széllökéseinek láthatatlan hullámai 

érték el őket. Marino úgy érezte, mindjárt lemossák a tetőről. Merev 

volt a keze, úgyhogy ráhúzta a kabátja ujját. 

– Akkor azt mondanám, hogy a gyilkos lekapcsolta őket tegnap este 

– felelte Morales. 

– Eléggé furcsa dolog ilyesmit tenni, ha valaki már benn van az 

épületben. 

– Lehet, hogy akkor kapcsolta le, amikor elment. Hogy senki ne 

lássa meg, ha véletlenül éppen arra járna vagy haladna el kocsival.   

– Akkor az valószínűleg nem Oscar lesz, mivel ő el sem ment.  

– Nem tudjuk, hogy mit tett. Lehet, hogy ki-be járkált, hogy 

megszabaduljon dolgoktól. Például attól a valamitől, amit a nő nyaka 

köré tekert. Hová parkoltál? – kérdezte Morales. 

– Néhány utcával arrébb – mondta Marino. – Senki nem látott meg. 

– Ja, nagyon fifikás vagy, tesó. Akkora csörtetéssel másztál ide fel, 

mint egy százkilós macska. Kár, hogy nem értél ide egy kicsit 

korábban – közölte Morales. – Látod azt a nőt, aki telefonál? 

Arra a lakásra mutatott, ahol a zöld pizsamás nő még mindig a 

kanapén ült, és gesztikulálva magyarázott valamit. 



– Döbbenetes, hogy hány ember nem húzza le a rolót – közölte 

Morales. 

– Valószínűleg ez az igazi oka annak, hogy itt vagy fenn – mondta 

Marino. 

– A bal oldali ablak. Most sötét, de kábé fél órája kivilágítva, 

fényesen, mint valami premieren, és íme, ott volt a nő! 

Marino odanézett a sötét ablakra, mintha az hirtelen 

kivilágosodhatna, és megmutathatná, hogy miről maradt le. 

– Kijött a zuhany alól, és lecsúszott róla a törülköző. Klassz teste 

van, tényleg klassz – mondta Morales. – Majdnem lezuhantam erről a 

kibaszott tetőről. Istenem, de szeretem a munkámat! 

Marino szívesen lemondott volna arról, hogy akár ötven meztelen 

nőt lásson, ha most nem kellett volna visszamásznia a létrán, Morales 

felállt – nem volt valami kényelmes idefönn miközben Marino elindult 

a tető széle felé, a szíve újból zakatolni kezdett, ahogy egyre kijjebb 

haladt, azon morfondírozott, hogy mi a fene szállta meg. Évekig 

repülgetett Lucy helikoptereivel és repülőivel. Régebben szerette az 

üvegfalú lifteket és a függesztett hidakat. Most meg utál felmászni a 

létrán, hogy kicserélje az égőt. 

Figyelte, ahogy Morales elsétál az antenna felé, és valami furcsa 

érzés fogta el vele kapcsolatban. Túlságosan is elit iskolákba járt a 

fickó. Orvos volt, vagy az lehetett volna, ha akart volna. Jóképű volt. 

még ha álcázta is azért, hogy az emberek azt gondolják, egy utcai 

banda vezére vagy valami latin-amerikai gengszter. Egyetlen hatalmas 

ellentmondás volt a pasas, és nem volt igazán értelme annak, hogy 

felmászott, és ideerősített egy kamerát, amikor két emelettel lejjebb 

ott ül egy rendőr, és biztosítja a gyilkosság helyszínét. És ráadásul nem 

szólt neki semmit. Mi lett volna, ha a zsaru meghallotta volna őt 

idefenn? 

És Marinónak eszébe jutott az is, amit a szomszéd mondott a 

tetőfeljáratról, meg hogy szerelőket látott az antenna körül. Lehet, 

hogy Morales nem is a létrán mászott fel. Lehet, hogy másképpen 



jutott fel – könnyebb módon és olyan szemétláda, hogy nem avatta be 

Marinót a titokba. 

A hideg acél szinte belemart csupasz kezébe, ahogy megragadta a 

fokokat, és szép lassan lefelé araszolgatott. Nem is vette észre, hogy 

elérte a földet, csak akkor, amikor megérezte a talajt a lába alatt. Akkor 

nekidőlt egy pillanatra a barna homokkőnek, hogy kicsit 

megnyugodjon, és újra rendesen kapjon levegőt. Odament a 

bejárathoz, és megállt a legalsó lépcsőn, majd felnézett, hogy Morales 

figyeli-e. De nem látta. 

A kulcsa mellett lógott egy kis lámpa. Odairányította a fényét a 

barna homokkőépület borostyánnal futtatott bejáratának oldalsó 

lámpáira. Megvizsgálta a téglalépcsőket, a pihenőrészt, majd a 

kislámpa fénye a bokrokra és a szemeteskukákra esett. Hívta a 

diszpécsert, és elmondta neki, hogy szeretné, ha a Terri Bridges 

lakásában posztoló rendőr odajönne a bejárathoz, és beengedné. Egy 

percet várt, majd kinyílt az ajtó. Nem ugyanaz a rendőr nyitotta ki, 

mint aki korábban beengedte. 

– Élvezi a dolgot? – kérdezte Marino, miközben a zsaru mellett 

belépett az előtérbe, és becsukta az ajtót. 

– Kezd kissé büdös lenni – közölte a tizenhat évesnek épp hogy 

csak kinéző rendőr. – Soha többé nem eszem csirkét. 

Marino látta, hogy két kapcsoló van az ajtó bal oldalán. Kipróbálta 

őket. Az egyik a külső lámpákat működtette, a másik az előtérét. 

– Nem tudja, hogy ezeket időkapcsoló működteti-e? – kérdezte a 

rendőrt. 

– Nem. 

– Akkor hogy lett felkapcsolva a külső világítás ma este? 

– Én kapcsoltam fel, amikor ideértem úgy két órával ezelőtt. Miért? 

Kapcsoljam le? 

Marino felnézett az emeletre vezető sötét falépcsőre. 

– Nem, hagyja csak! Ott fenn van? Úgy látom a többi lakó még nem 

jött haza. 



– Nem voltam sehol. El sem mozdultam az ajtó mögül – a lakás 

ajtaja felé intett a fejével, amit résnyire nyitva hagyott. – Senki nem 

járt az épületben. Ha én laknék itt, én sem igyekeznék vissza, főleg ha 

nő lennék, és egyedül élnék. 

– Itt nincs több egyedül élő nő – közölte Marino. – Csak az volt, 

akinek a lakását őrzi. Ezt itt. – A szemben lévő ajtóra mutatott. – Itt 

két fickó lakik, mindketten csaposok. Éjjel talán soha nincsenek 

itthon. Odafenn közvetlenül Terri Bridges fölött egy fickó lakik, aki a 

Hunter Főiskolára jár, és kutyasétáltatásból tartja fenn magát. Vele 

szemben valami olasz tanácsadó lakik, aki egy brit pénzügyi cégnél 

dolgozik, az a bérlő. Vagyis ez egy céges bérlemény. A pasi 

valószínűleg soha nincs itt. 

– Beszélt velük valaki? 

– Én nem, de utánuk néztem. Semmi különös. A Terri szüleivel 

való beszélgetés után az a benyomásom támadt, hogy a nő nem volt az 

a barátkozó típus. Soha nem beszélt a többi bérlővel, és úgy néz ki, 

nem ismerte őket, és nem is érdekelték. De nem délen vagyunk. Itt az 

emberek nem sütnek sütit a szomszédaiknak, hogy beleüthessék az 

orrukat mások dolgába. Ne is törődjön velem! Én csak körülnézek 

odafenn pár percig. 

– Legyen óvatos, mert Morales nyomozó fenn van a tetőn! 

Marino megállt a legalsó lépcsőn, és azt kérdezte: 

– Micsoda? 

– Igen, kábé egy órája mehetett fel. 

– Mondta magának, minek ment oda? 

– Nem kérdeztem. 

– Kérte magát, hogy vigye odébb a rendőrautót? 

– Minek? 

– Őt kérdezze! Ő a szuper nyomozó, akinek isteni ötletei vannak – 

felelte Marino. 

Felment a lépcsőn, és a második emeleten, a plafonon, a két lakás 

között megtalálta a rozsdamentes acél nyílásfedelet T-alakú kilinccsel. 



Egy alumínium létra volt hozzáerősítve, a fokain csúszásgátlókkal, 

összehajtható biztonsági ráccsal és egy szerszámos tálcával, amiben 

számos csavarhúzó volt. A közelben lévő kisszekrény ajtaja nyitva 

állt. 

– A szemétláda! – mormolta Marino. 

Lelki szemeivel látta, ahogy Morales kuncog a tetőn, miközben ő 

nagy nehezen lekászálódik a tűzlétrán, mikor pedig csak annyit kellett 

volna tennie, hogy odairányítja a tetőlejárathoz. Marinónak csak öt 

nyomorult lépcsőfokot kellett volna lemennie egy kivilágított épületen 

belül, ahelyett, hogy harminc keskeny létrafokot mászott lefelé 

odakinn a fagyos sötétben. 

Marino összecsukta a létrát, és visszatette a kisszekrénybe. 

Félúton járt a kocsijához, amikor megszólalt a telefonja. A kijelzőn 

nem jelent meg a hívásazonosító. Biztos volt benne, hogy Morales az, 

teljesen kiakadva. 

– Hahó! – szólt bele vidáman, miközben folytatta az útját.  

– Marino? – Jaime Berger volt az. – Próbálom elérni Moralest. 

Erős volt a háttérzaj, ami forgalom zajának tűnt, és Marino 

kihallotta Berger hangjából, hogy bosszankodik. 

– Éppen most találkoztam vele – mondta. – Most, hogy úgy 

mondjam, nem nagyon érhető el. 

– Ha beszélne vele, megemlítheti neki, hogy három üzenetet is 

hagytam. Nem fogok negyediket hagyni. Talán maga is segíthet a 

problémámat megoldani. Eddig tizennyolc jelszó van. 

– Csak neki? – Terri Bridgest értette ezalatt. 

– Mindegyik ugyannál a szolgáltatónál, de más-más a 

felhasználónév. És a fiújának is van egy. Éppen most szállok ki egy 

taxiból. 

Marino hallotta, hogy a sofőr mond valamit, Berger felel rá, aztán 

csapódik a taxi ajtaja, és máris jobban hallotta a nőt. 

– Egy pillanat – mondta Marino. – Hadd szálljak be a kocsimba! 

Odaért sötétkék, jelzés nélküli Impalájához. 



– Hol van, és mit csinál éppen? – kérdezte Berger. 

– Hosszú történet. Morales nem említett magának egy baltimore-i 

és egy a connecticuti Grceenwichben történt esetet? 

– Azt hittem, az előbb egyértelműen mondtam, hogy nem 

beszéltem vele. 

Marino kinyitotta a sofőrülés melletti ajtót, és beült. 

Beindította a motort, kinyitotta a kesztyűtartót, toll és valami papír 

után kotorászott. 

– Küldök egy e-mailt magának, remélem, hogy meg tudom csinálni 

a BlackBerrymről – mondta Marino. – És jó lenne, ha Benton is látná. 

Csend. 

– Ha nem bánja, elküldöm az anyagot neki is. 

– Persze – felelte Berger. 

– Ne vegye zokon, hogy ezt mondom, de itt senki nem beszél 

senkivel. Mondjak rá példát? Például tudja, hogy a rendőrök 

megnézték-e tegnap este annak az épületnek a felső részét, ahol Terri 

lakik? Hogy esetleg megnézték-e a tetőfeljárót és a hozzá tartozó 

kislétrát, ami egy szekrénykében van? 

– Fogalmam sincs. 

– Én is ezt mondom. Semmi nincs erről a jelentésben. És fotó sem 

– tette hozzá Marino. 

– Ez érdekes. 

– A tetőn keresztül könnyen be és ki is lehet jutni az épületből úgy, 

hogy senki nem látja meg az embert. Van egy tűzoltólétra az épület 

nyugati falán – és ahogy már mondtam, nem lehet meglátni azt, aki 

használja. 

– Morales bizonyára tud erre választ adni. 

– Ne aggódjon. Biztos vagyok benne, hogy majd beszélünk róla. Ja, 

és még valami! Azonnal le kell futtatnunk Oscar DNS-ét a CODIS-

adatbázisban! A baltimore-i és a greenwichi eset miatt. Átmentek az 

e-mailek? 



– A DNS már folyamatban van. És igen, megjöttek az e-mailek –

felelte Berger. – Milyen kedves Moralestől, hogy nem akart zavarni és 

riasztani két másik lehetséges eset miatt. 

– Akkor ez azt jelenti, hogy Oscar benne lesz a CODIS-ban, vagy 

legalábbis hamarosan megtörténik – jegyezte meg Marino. – Biztos 

vagyok benne, hogy Morales nemsokára szólt volna. 

– Igen, én is – mondta Berger. 

– Hagyok üzenetet a DNS-ről annak a baltimore-i nyomozónak, 

akivel felvettem a kapcsolatot – mondta Marino. – Nem mintha 

lélegzet- visszafojtva várnám, hogy lesz-e egyezés Oscar esetében 

azzal a két másik üggyel. Nem is tudom. Valami itt nem stimmel. Nem 

hinném, hogy ő követte volna el azokat a gyilkosságokat. És a 

barátnőjét se ő ölte meg szerintem. 

Marino mindig tudta, hogy Berger mikor vesz valakit komolyan. 

Nem szakította félbe, és nem akart másra térni. így hát csak beszélt, 

mert a főnöke hallgatta. Mindketten nagyon odafigyeltek, mit 

mondanak, mivel mobiltelefonon beszéltek. 

– Ez a két eset, amit átküldtem magának – kezdte Marino. – De 

valamit kihagytam, amit én is csak a telefonbeszélgetés során tudtam 

meg. Szennyezett volt a DNS. Összekeveredett más emberek DNS-

ével. 

– Mint ahogy a mi esetünkben is? – kérdezte Berger. 

– Ebbe most nem akarok belemenni biztonsági okokból – felelte 

Marino. – De talán megkérdezheti Bentont. Tudom, hogy itt van a 

városban. Morales mondta, és hogy később együtt mennek majd a 

hullaházba. Mindannyian csak abban reménykedhetünk, hogy nem 

botlunk egymásba. Egyenesen kimondom. Semmi értelme kerülgetni 

a forró kását. 

– Még nem értek oda a hullaházba. Dr. Lester késésben van. 

– Hát másban soha nincs benne! – jegyezte meg Marino. 

Berger felnevetett. 



– Szerintem egy órán belül mindannyian ott lesznek – felelte, és 

most teljesen más volt a hanghordozása. 

Mintha most érdekesnek és szórakoztatónak találná Marinót, és 

talán nem gyűlölné annyira. 

– Benton és Kay – tette még hozzá a nő. 

Ezzel tudatta Marinóval, hogy Scarpetta is ott lesz, és arra is utalt, 

hogy ő nem Marino ellensége. Nem, ez annál több volt. Egy kicsit az 

is benne volt, hogy talán bízik a férfiban, és respektálja is. 

– De jó volna, ha mindannyian ott lennénk! – jelentette ki Marino. 

– Hogy megbeszéljük a dolgokat. Megkértem azt a baltimore-i 

nyomozót is, hogy jöjjön el. Reggelre itt kellene lennie. Akkor jön, 

amikor csak akarjuk. 

– Rendben – felelte Berger. – Magától most azt szeretném, hogy 

szerezze meg a jelszavakat, és mindjárt beolvasom a felhasználói 

nevek listáját, az azokhoz tartozó előzményeket is kérje le. Már 

elfaxoltam egy levelet a szolgáltatónak, hogy fagyassza be őket, de 

úgy, hogy azért aktívak maradjanak. És még valami. Ha bárki telefonál 

ezek miatt az információk miatt, nem kapja meg. Tegye ezt 

nyilvánvalóvá, bárkivel is beszél. Az sem érdekel, ha a Fehér Ház, a 

jelszavakat nem tudhatja meg senki sem. Mobilközelben leszek. 

Valószínűleg Oscar Bane-re gondolt. Marino el sem tudta képzelni, 

ki más tudhatta Terri és Oscar felhasználó neveit, és hogy ki a 

szolgáltatójuk, nélkülük pedig senki nem juthatott hozzá a 

jelszavukhoz. A kocsi belső világítása ki volt kapcsolva, és Marino így 

is hagyta. Régi szokása volt. Egy zseblámpa fényénél leírta a 

felhasználói neveket és minden egyéb információt, amit Berger adott. 

– Oscar még mindig az osztályon van?- kérdezte Marino. 

– Nyilvánvalóan ez az, ami miatt aggódnunk kell. – Berger most 

mintha nem lett volna olyan hivatalos, mint általában. 

Szinte barátságosnak tűnt, és talán egy kicsit kíváncsinak, mintha 

többet foglalkozna Marinóval. 



– De nem hinném, hogy sokáig ott marad – tette még hozzá. – És 

van más fejlemény is. A Connextions nevű törvényszéki számítógépes 

cégnél leszek. Szerintem magának ismerősen cseng ez a név. Itt a 

szám. 

Azzal bediktálta a telefonszámot. 

– Megpróbálom felkapni a telefont, mielőtt Lucy felvenné – 

mondta még Berger. 

  



16. 
 

 

 

 

 

Jet Ranger majdnem süket volt, eléggé bicegett is, és komoly 

problémái akadtak székeléskor. Lucy öreg bulldogja nem bennszülött 

New York-i volt. 

Az aszfalt és a beton iránti ellenszenve komoly gondot jelentett 

abban a városban, ahol voltak olyan lelketlen emberek, akik nem 

átallották paprikaport szórni azokra a ritkán előforduló kis 

földdarabokra és fűcsomókra, amelyek itt-ott leledzettek az elvétve 

megtalálható fák tövében. Az első alkalommal, amikor Jet Ranger 

pont ott szimatolgatott, és felszívott egy adagot, majd jó adag turhát 

prüszkölt a világba, Lucy nagyon okosan azonnal rájött, hogy a vézna 

kis juharfához közeli üzlet tulaja a felelős érte, és késlekedés, 

ugyanakkor mindenféle veszekedés vagy magyarázat nélkül kiválóan 

elrendezte a dolgot. 

Másnap kora reggel szétszórt vagy fél kilónyi paprikát az üzlet 

környékén, és arra az esetre, ha a hülye bolttulajdonos nem értené meg 

az üzenetet, jókora adagot bedobott a vizelettől bűzös hátsó szobába is 

a hátsó ajtón keresztül. És névtelenül bejelentette az üzletet az 

állatvédőknek. 

Jó fél órát kellett sétáltatnia a lassú, köszvényes kutyát, mielőtt az 

sikerrel járt volna. Amikor a nemes anyaggal teli zacskóval a kézben 

odaért a lakása elé, Berger sziluettjét pillantotta meg a gázlámpák 

pislogó fényében az öreg téglafallal és vasráccsal a háttérben. A nő 

annál a három lépcsőnél várakozott, amely Lucy súlyos, vastag, 

tölgyfából készült bejárati ajtajához vezetett. 



– A kisebb boltokban lehet kapni színeseket is. – Berger homályba 

vesző arca nemigen látszott, miközben – meglátván a zacskót – ezt a 

megjegyzést tette. – Amik nem átlátszóak. 

Lucy bedobta a kukába Jet Ranger jól végzett munkájának 

gyümölcsét. 

– Remélem nem vártál sokat. A kutyám nem városi fiú. Korábban 

valószínűleg igazi fű volt a fehér karókkal szegélyezett kertben, ahol 

futkosott. Jet Ranger a neve, mint az első helikopteremnek. Jet Ranger, 

ő itt Jaime. Jet Ranger nem tud olyasféle mutatványokat, mint például 

a pacsizás vagy a kézfogás. Eléggé egyszerű lélek, ugye, fiú? 

Berger leguggolt, hogy megvakarja Jet Ranger nyakát, nem törődve 

azzal, hogy hosszú vidraszőr kabátja szétterül a piszkos járdán, ő maga 

meg eltorlaszolja a gyalogosforgalmat. Az emberek kerülgették a 

hideg sötétben, miközben ő megcsókolta a bulldog feje búbját, az 

pedig megnyalta az állát. 

– Hát ez lenyűgöző! – közölte Lucy. – A legtöbb embert nem bírja. 

Fura dolog lehet együtt élni egy seggfejjel. Nem magamra gondolok, 

hanem arra, akinek előttem a birtokában volt. Bocsi – mondta a 

kutyának, majd megveregette, közben hozzáért Berger vállához. – 

Nem kellene kiteregetnem fájdalmas magánügyeidet, és azt a szót 

használnom, hogy birtokában. Ez tapintatlanság volt tőlem. Én 

igazából nem birtoklom őt – mondta Bergernek. – Valójában egészen 

szép összeget fizetek azért, hogy etethessem, dédelgessem, kivigyem 

sétálni, hogy vele alhassak. 

– Mennyi idős? – érdeklődött Berger. 

– Nem tudom biztosan. – Lucy masszírozni kezdte Jet Ranger foltos 

fülét. – Nem sokkal azután, hogy ideköltöztem, éppen eljöttem a 

Nyugati 30. utcán lévő helikopter-kikötőből, miután Bostonból 

megérkeztem, és láttam, ahogy egyedül baktat a West Side autópálya 

mentén. Ismered azt a pánikoló tekintetet, amikor egy kutya elveszik? 

Sántított. 

Lucy befogta Jet Ranger fülét, hogy ne hallja a továbbiakat. 



– Nem volt rajta nyakörv – mondta. – Biztosan kihajították egy 

kocsiból, valószínűleg azért, mert öreg, rossz a csípője és félig vak. 

Tudod, már nem mulatság. Ezek általában nem élnek tovább tíz évnél. 

Ő is valószínűleg nagyon közel lehet ehhez a korhoz. 

– Az emberek szemétládák – jegyezte meg Berger, miközben 

felállt. 

– Gyerünk! – szólt Lucy a kutyának. – Ne légy kiakadva Jaime 

kabátja miatt. Biztos vagyok benne, hogy mindegyik szegény kis vidra 

természetes halállal múlt ki. 

– Nemsokára meglesznek a jelszavak – mondta Berger. – Talán az 

majd segít, hogy magyarázatot kapjunk a többire. 

– Nem tudom, hogy mi az a többi, mivel az előzőeket sem nagyon 

tudom. Épphogy csak elkezdtük – közölte Lucy. – De az is elég ahhoz, 

hogy aggódjak a nagynéném miatt. És aggódom is. 

– Éreztem, amikor felhívtál. 

Lucy becsúsztatott egy kulcsot a Mul-T-Lock Mortise zár 

hengerébe, és a riasztó elkezdett sípolni, amikor kinyitotta a bejárati 

ajtót. Beütött egy kódot a billentyűzet segítségével, erre a sípolás 

elhallgatott, Lucy pedig becsukta az ajtót maguk mögött. 

– Majd ha megérted, miről beszélek, az lesz az első gondolatod, 

hogy kirúgj – mondta Lucy. – De persze nem fogsz. 

 

Shrew ügyes webadminisztrátornak gondolta magát, de nem volt 

programozó. És nem volt szakavatott informatikus. 

Ott ült a számítógép előtt, nézte a Gotham Kiteregeti weboldalát, 

ahol továbbra is az az őrült, újra és újra kezdődő képsor ment. A 

szolgáltató cég technikusa telefonon azt mondta neki, hogy az 

egésznek az az oka, hogy az egyik buffer mindig túlcsordul. 

Elmagyarázta, hogy azoknak a száma, akik egy bizonyos információt 

keresnek, meghaladja a szerver hatalmas kapacitását, és hogy jelen 

pillanatban képtelenek uralni a helyzetet, mert több millióan 



klikkelnek a Sötétszoba egy bizonyos fotójára. A technikusnak az volt 

a véleménye, hogy ez csak egyetlen dolgot jelenthetett. 

– Féreg – jelentette ki. – Vagy mondhatnám, hogy egy vírus. De 

még soha nem láttam ilyet. Ez inkább egy mutáns vírus. 

– Hogy képes egy féreg – mutáns vagy sem – beférkőzni a 

programba? – kérdezte Shrew. 

– Nagyon valószínű, hogy egy távoli, hozzáférési joggal nem 

rendelkező felhasználó valahogy lemásolta a hozzáférési kódot, és ki 

használta a proxyszerver gyengéjét, és túlterhelte. Akárki is csinálta, 

nagyon kifinomult módszerrel tette. 

A technikus még folytatta, hogy ami történt, akkor lehetséges, ha 

valaki küld egy csatolmányt, amiben olyan féreg van, amit nem ismer 

fel egyetlen ismert vírusirtó sem. Ez a féreg olyan hatást ér el, mintha 

sok felhasználó kinyitna egy nagy helyet igénylő képfájlt, „például 

egy fotót”, mondta, és még hozzátette, hogy ennek az „önmagát 

sokszorozó féregnek olyan hatása van, mintha több millió ember 

nyitná meg ugyanazt a képet egyszerre, ettől a szervernek elfogy a 

memóriája, és ráadásul úgy fog tűnni, mintha a féreg gonosz módon 

még az adatokat is törölné. Más szóval ez egy féreg fura mutációja, 

egy makrovírus. Valószínűleg egy Trójai, ha más programokba is 

eljuttatja magát, és nagyon félek, hogy amivel itt szemben állunk, az 

tényleg az”. 

Nem győzte hangsúlyozni, hogy a szabotőr olyasvalaki lehet, aki 

jól tudja, mit csinál. Az egész úgy hangzott, mintha a technikus 

titokban irigyelné azt, aki olyan okos, hogy képes volt létrehozni ilyen 

pusztító dolgot. 

Shrew ártatlanul rákérdezett, hogy melyik a szóban forgó, bűnös 

kép, és a férfi egyértelműen azt felelte, hogy a Marylin Monroe-fotó 

okozta a dolgot. Amikor folytatta annak ecsetelését, hogy a mutáns 

féreg milyen rombolást végzett, Shrew elképzelte az egész mögött álló 

összeesküvést. Akárki is áll Marylin Monroe majd’ fél évszázaddal 



ezelőtt történt meggyilkolása mögött, még mindig érdeke fűződik 

hozzá, hogy a nyilvánosság ne tudja meg az igazságot 

Mindez a kormányára utalt, tehát a politika és a szervezett bűnözés 

volt a dologban. Lehet, hogy már akkor voltak terroristák, gondolta. 

Lehet, hogy ezek az emberek valahogy kapcsolatban állnak 

egymással, és rajta tartják a szemüket Shrew-n, és mindez azért van, 

mert ő oktondi módon elvállalt egy olyan munkát, amiről semmit nem 

tudott, és amit ismeretlen emberek parancsára végez, akik lehet, hogy 

bűnözők. 

Ezzel az erővel, akár a telefon túlsó végén lévő technikus is lehet 

bűnöző vagy kormánvügynök, és a Marylin Monroe-fotóval beindított 

mutáns féreg arra irányuló kísérlet, hogy kissé felkavarják az állóvizet, 

nehogy Shrew rájöjjön, mi is folyik valójában, hogy a weboldal 

megsemmisíti önmagát, mint azok a magnók a Mission: 

Impossible című filmben, és Shrew – akarata ellenére – belekeveredett 

egy a világhatalom vagy az Ördögi Birodalom elleni kiterjedt 

összeesküvésbe. 

Teljesen össze volt zavarodva, és erőt vett rajta az idegesség. 

– Remélem, tudja, hogy nekem fogalmam sincs, mi folyik itt –

közölte az állítólagos technikussal. – Nem akarok benne részt venni, 

soha nem is akartam. Nem mintha tudnék bármit is. Mert nem tudok. 

– Eléggé bonyolult ez az egész – mondta a férfi. – Még számunkra 

is. Azt próbálom elmondani magának, hogy amit ez a valaki írt, az 

nagyon kifinomult kód. Annak kell lennie. A kód alatt én számítógépes 

programot értek, amely bele van ágyazva valamibe, ami 

ártalmatlannak tűnik, mint egy adatfájl vagy egy csatolmány. 

Shrew-t nem érdekelte, hogy a fickó mit értett alatta, és arra is 

fütyült, hogy a mutáns férget nem tudják leállítani, és hogy a rendszer 

újraindítására irányuló minden kísérletük kudarcba fulladt. Csak 

üveges szemmel bámult, mikor a technikus azt javasolta, hogv talán 

próbálkozzanak meg azzal, hogy feltöltik a Gotham Kiteregeti egyik 



korábbi verzióját, de a hozzáférhető szervereken nincs elég hely, és 

sokkal lassabbak is, és ez újabb összeomlást okozhat. 

Valószínűleg be kell majd szerezniük egy új szervert, de nem tudják 

azonnal, meg kell beszélni a „pénzügyi részleggel”, és az Egyesült 

Királyságban öt órával későbbre járnak, úgyhogy most nem tud elérni 

senkit sem. 

Rámutatott arra is, hogy ha feltöltenének egy korábbi verziót, az, 

azt jelentené, hogy Shrew-nak újra kellene telepíteni az oldalt, 

megint ki kellene tennie az össze új információt, és a rajongókat 

értesíteni kellene, hogy küldjék el újra azokat az e-maileket és képeket, 

amiket eddig beküldtek. Mindez napokba, talán hetekbe is beletelne, 

és az oldal látogatói bizonyára dühösek lennének, és 

azok, akik nemrégiben csatlakoztak a site-hoz, nincsenek benne az 

adatbázis régebbi verziójában, ezért meg lesznek sértődve. A weboldal 

napokig nem lesz rendben. Lehet, hogy hetekig is eltart. 

Ha a Főnök rájön, hogy a féreg Marylin Monroe bonctermi fotója 

alapján indult útjára, Shrew azonnal az utcán találja majd magát, és ez 

a legkevesebb. Semmi ötlete nem volt, hogy mit tegyen, pontosan ott 

tart majd, ahol másfél évvel ezelőtt, csak éppen ez alkalommal nem 

hullik az ölébe olyan váratlan szerencse, hogy kap egy jó állásajánlatot 

egy ismeretlentől. Most tényleg el kell költöznie ebből a lakásból, és 

az olyan lesz, mintha feladná azt a keveset, ami megmaradt abból, ami 

a régebbi élete volt. Csak most rosszabb lesz. Az élet sokkal nehezebb 

lett majdnem minden jóravaló ember számára. Fogalma sem volt, 

hogy mi a csudához kezdhetne. 

Megköszönte a technikus segítségét, és letette a kagylót. 

Megnézte, hogy behúzott-e minden sötétítőt, aztán öntött magának 

egy újabb bourbont, és meg is itta, miközben fel s alá járkált, félig 

zavarodottan a félelemtől. A könnyeivel küszködött, miközben azon 

gondolkodott, hogy most mi lesz. 

Nem közvetlenül a főnök fogja kirúgni, hanem az Egyesült 

Királyságból származó ügynök, aki alig beszél angolul. Ő is megteszi. 



Ha a Főnöknek tényleg van kapcsolata valami terrorista csoporttal, 

akkor az ő élete veszélyben forog. Egy orvgyilkos könnyen bejuthat a 

lakásába, miközben ő alszik, és meg sem hallaná. 

Szüksége van egy kutyára. 

Minél több bourbont megivott, annál levertebb lett, annál jobban 

félt, és annál magányosabbnak érezte magát. Arra a cikkre gondolt, 

amit karácsony előtt tett fel ezelőtt néhány héttel, és amiben arról a 

kisállatkereskedés-láncról volt szó, amit Terri ajánlgatott, miután Ivy 

meghalt, és kárpótlásképpen pénzt ajánlott fel neki. 

Shrew felment az internetre, hogy utánanézzen. 

A Tell-Tail Hearts Kisállat-kereskedés központi üzlete történetesen 

a legközelebbi ilyen bolt volt, és egészen kilencig nyitva tartott. 

 

A padlás jó nagy nyitott tér volt, ahol jól látszottak a gerendák és a 

tégla meg a csiszolt dohányfa padló, minden szépen rendbe hozva és 

modernizálva. A munkapultokon, a fekete forgószékeken és egy üveg 

konferenciaasztalon kívül nem volt bent más bútor. És semmiféle 

papír, egy árva darab sem. 

Lucy mondta Bergernek, hogy érezze magát otthon. Hangsúlyozta, 

hogy itt biztonságban és zavartalanul lehetnek. Az összes telefon drót 

nélküli, és mindegyiken volt zavaró berendezés, a riasztó pedig 

valószínűleg jobb, mint a Pentagoné. Valahol bizonyára lőfegyverek 

és más gyilkos fegyverek is voltak, olyasmik is, amik miatt akár a 

Tappan Zee Bridge-re is fellógathatnák, mint régen a kalózokat. De 

Berger nem kérdezett semmit, és nem is érezte magát biztonságban és 

nyugodtnak sem. De nem tett ellene semmit. Egész egyszerűen csak 

mérgelődött, elgondolkodott, és fontolóra vett mindent. 

A háttérben Annie Lennox énekelt, Lucy pedig a csupa üveg 

irányítótornyában volt, körbevéve három videokijelzővel, amelyek 

olyan nagyok voltak, mint egy-egy lapos, nagyképernyős tévé. A lágy 

fényben jól kirajzolódott a profilja, puha szemöldöke, kissé hajlott 

orra. A tekintetén látszott, hogy összpontosít, mintha semmit sem 



akarna jobban, mint végigcsinálni most ezt, ami Bergernek már most 

olyan nagy fejfájást okoz. Igazán jó nagyot. Azt a fajtát, ami mindig 

ugyanúgy végződik, vagyis azzal, hogy kénytelen lefeküdni egy sötét 

szobában, és szorítókötést tenni a homlokárra meg a szemére. 

Berger ott állt Lucy széke mellett, és az aktatáskájában kutatott. 

Remélte, hogy rejtőzik még valahol egy Zomig fájdalomcsillapító, 

mert ez volt az egyetlen gyógyszer, ami segített. A gyógyszerlevél 

azonban, amit az egyik notesz lapjai közé szorulva talált, üres volt. 

Lucy elkezdett magyarázni arról, amit a kísérleti, ideghálózatra 

hasonlító program segítségével megszereztek a Terri lakásában talált 

laptopokról, és a hozzá felhasznált technológiáról. Igazából több is 

volt a magyarázat, mint amit Berger jelen pillanatban óhajtott. 

Csalódott volt, mert Lucy nem volt hajlandó a második laptoppal 

kezdeni – azzal, amit egyértelműen csak az internethez használt. 

Izgatott volt, hogy mikor hívja Marino az e-mail jelszók miatt. 

Kérdéses volt, vajon odaér-e a telefonhoz időben. De a legnagyobb 

kérdés az volt, egyáltalán minek is van ő itt. Énjének egy része 

tisztában volt vele, és emiatt nyugtalan volt, nem tudta, mit tegyen. 

Neki és Lucynek volt egy sürgősen megoldásra váró problémájuk. 

Nem is egy. 

– Általában ha az ember kitöröl egy fájlt, jó esély van arra, hogy 

visszaszerezze az adatot, ha a helyreállítás viszonylag hamar 

megtörténik – mondta Lucy. 

Berger leült Lucy mellé, és hátradőlt. Kényes, fehér 

szövegrészletek és darabkák, mondat-és szótöredékek egyesültek újra 

az elektronikus űr sötétjében. Berger arra gondolt, hogy felteszi a 

sötétített lencséjű napszemüvegét, de volt egy olyan érzése, hogy az 

sem segítene. A fejfájás csak járta a maga útját, és ő képtelen volt 

megállítani. 

Ha valóban véget akart volna vetni neki, akkor nem kellett volna 

beülnie egy taxiba, hogy a Village-be jöjjön ma este. Teljesen 

mindegy, hogy krízishelyzet van, hogy sürgős a dolog, és az sem 



számított, hogy volt abban logika, mikor Lucy azt ajánlotta neki a 

telefonban, hogy nézze meg a saját szemével, mi történik. Már volt 

korábban is kettesben Lucyvel, de az évekkel ezelőtt történt, amikor 

Scarpetta megdöbbentően bonyolult lelkű és nagy kockázatot jelentő 

unokahúga még túlságosan fiatal volt, és Berger férjnél volt. És ő nem 

szokta veszélyeztetni az ügyeit vagy a szerződéseit formai hibák miatt. 

Most azonban nem volt szó semmiféle szerződésről, Lucy is 

idősebb volt, és az egyedüli formai hiba az, amiről ő úgy gondolja, 

hogy az. 

– De úgy tűnik, hogy Terrinek soha nem volt oka arra, hogy 

visszaállítson bármit, amit egyszer már kitörölt – mondta Lucy. – Ezért 

most egy csomó érintetlen szövegdarabot látunk összekeveredve, 

mindenféle hosszúságú szövegtöredéket, amelyek közül sok annyira 

apró, hogy csak picike kis darabka, néhány szó. Minél hosszabb ideig 

vár valaki azzal, hogy visszaállítsa a törölt vagy elrontott adatokat, 

annál nagyobb az esély arra, hogy az újonnan létre hozott adatok 

elfoglalják a merevlemezen a törléssel felszabaduló helyeket. És a 

szoftvernek egyre nehezebb a dolga, hogy megtalálja, mi volt ott 

eredetileg. 

Összefoglalva, amit láttak, az egy dolgozat számos részlete és 

töredéke volt, ami a törvényszéki orvostudomány, a pszichiátria 

történetét taglalta. Mindez nem volt szükségszerűen meglepő. A Terri 

Bridges szüleitől megtudtak alapján tudni lehetett, hogy Terri 

beiratkozott a Gotham Főiskolára, ahol az apja volt a dékán, és éppen 

a törvényszéki pszichológia témaköréből választott szakdolgozatán 

dolgozott. Berger nézte a témára jellemző szavakat és kifejezéseket, 

miközben egyre jobban eluralkodott rajta az ismerős érzés, a forróság 

elöntötte a halántékát, és lassan kúszott a szeme felé. 

Utalások voltak a Body Farmra, arra a kutatási projektre, amely 

során azt vizsgálják, hogy a holttestek milyen módon bomlanak el 

különböző helyszíneken és körülmények között, a Bellevue-re és a 

Kirby pszichiátriai kórházakra, és felbukkant számos törvényszéki 



szakértő neve is, olyanoké, akiket jól ismertek a saját szakterületükön, 

többek között dr. Kay Scarpettáé is. Többször is említve volt, Lucy 

ezért tette korábban azt a megjegyzést, elképzelhető, hogy Berger ki 

fogja őt rúgni. Sok okból kifolyólag az lenne a legnőiesebb. 

Valami miatt úgy tűnt, hogy Terri – vagy aki használta azt a 

laptopot – összegyűjtött több száz cikket, videót, fotót és más anyagot, 

ami Scarpettával volt kapcsolatos. Ez összeférhetetlenséget jelentett, 

méghozzá nagyon komolyat, ami mellé még egy másik probléma is 

járult, ami az első naptól kezdve fennállt. 

Berger visszagondolt arra, mennyire megdöbbent, amikor először 

találkozott Lucyvel nyolc évvel korábban, Richmondban. 

Meghökkent, olyan módon, amit ugyan nagyon izgalmasnak talált, de 

– ha őszinte akar lenni magához – akkor még bolond módon 

sajnálatosnak is gondolt. Akkor a harmincas éveinek a végén járt, és 

már majdnem meggyőzte magát arról, hogy bizonyos kísértéseken már 

túl van, ahogy nyilvánvaló is az élete alapján, amire szánta 

magát. Nemet mondott. De az igazság az volt – és most, negyvenhat 

évesen már nyilvánvalóvá vált számára hogy nem lett volna szükséges 

választ adnia semmire, ha nem lett volna a kérdés. 

– A laptopok el vannak látva egy a gyártótól licensz-kóddal 

közvetlenül beszerezhető biztonsági szoftverrel, a beállításokat előre 

programozták, előre betöltötték. – Lucy egy kicsit még maradt a 

témánál. – De én nem használnék ilyesmit, mert csak az ismert 

vírusokat, a Spyware-t és így tovább ismeri fel. És nem azok miatt kell 

aggódni. Van neki vírusellenőrzője, Spyware-ellenőrzője, 

spamszűrője, adathalászat elleni szűrője, tűzfala és wi-fi 

vírusvédelme. 

– És ez szokatlan? – Berger megdörzsölte a két homlokát. 

– Egy átlagos felhasználónál igen. De ő a maximális biztonságra 

törekszik minden téren, vagy az, aki használta a gépet. Nem olyan 

módon, ahogy az emberek, te vagy én tennénk. Amit itt látok, az a fajta 

védekezés, amit azoknál az embereknél tapasztalok, akik aggódnak a 



hackerek miatt, hogy ellopják az adataikat, de nem profi programozók, 

és előre gyártott szoftverre kell támaszkodniuk, amelyek közül sok 

nagyon drága, és nem szükségszerűen jó arra, amire szánták. 

– Elképzelhető, hogy Terrinek és Oscarnak ugyanaz volt a 

rögeszméje – jegyezte meg Berger. – Attól féltek, hogy valaki utazik 

rájuk. Azt mindenesetre tudjuk, hogy Oscar ettől félt. Ennek hangot is 

adott, amikor a múlt hónapban telefonált, és megesett az a 

meglehetősen szerencsétlenre sikeredett beszélgetés Marinóval. De 

nem igazán Marino hibája volt. Ha az egész újra megtörténne, akkor 

sem fogadnám Oscar Bane hívását. 

– Nem tudom, hogy változtatott volna-e valamin, ha fogadtad volna 

– mondta Lucy. 

– Látszólag semmiben nem különbözött a szokásos ütődött 

hívásoktól, amiket mindennap kapunk – közölte Berger. 

– Akkor se túl jó a helyzet. Talán valamit változtatott volna a 

dolgokon. 

Lucy keze erőteljesen, ugyanakkor kecsesen mozgott a klaviatúrán. 

Becsukott egy program-ikont, amelyet korábban kinyitott, és újra 

megjelent a képernyőn a mélyfekete űr a mondattöredékekkel, és a kép 

állandóan változott, ahogy a program rálelt a hiányzó részletekre. 

– Ha lejátszanám neked a felvett beszélgetést, azonnal megértenéd 

– magyarázta. – Oscar teljesen őrültnek tűnik. Szinte hisztérikusnak, 

és állandóan csak azt ismételgeti, hogy valaki vagy valakik 

elektronikusan át akarják venni az irányítást az elméje felett, és eddig 

még sikerült neki valamennyire ellenállni, nem teljesen uralkodnak 

felette, de tudnak minden egyes lélegzetvételéről. És most én is 

pontosan ugyanezt érzem, mintha ugyanezt művelnék velem is. Már 

előre bocsánatot kérek. Nagy ritkán vannak ezek a fejfájásaim. 

Pokolian próbálkozom, hogy ne gyűrjön le. 

– Voltál már kiberbeteg? – kérdezte Lucy. 

– Azt sem tudom, hogy mi az – felelte Berger. 

– Na és tengeribeteg? 



– Azt már tudom mi, és a válaszom igen. Ha mozog a kocsi, nem 

tudok huzamosabb ideig nézni valamit, és gyerekkoromban állandóan 

elhánytam magam a vidámparkokban. És most sem akarok 

rágondolni. 

– Akkor úgy sejtem, hogy nem fogsz velem repülni. 

– A helikopterektől nem vagyok beteg. Csak ne legyen nyitva az 

ajtajuk. 

– Tájékozódási zavar, hányinger, szédülés, néha rohamok és 

migrén – foglalta össze Lucy. – És általában a virtuális valósággal 

összefüggésben, de bármiféle számítógépes kép előidézheti. Mint 

például az, ha ezt a szarságot nézed. Én szerencsés vagyok. 

Rám nincsen hatással. Engem beletehetsz egész napra egy 

szimulátorba, egyáltalán nem zavar. Olyan vagyok, akár egy 

tesztbábu. Valószínűleg ezt kellett volna csinálnom egész életemben. 

Hátradőlt a székben, és beledugta az ujjai végét a farmerje zsebébe, 

ez a testi nyitottság valahogy szinte meghívás volt, és Berger 

ugyanúgy nem tudta levenni a tekintetét róla, ahogy egy provokatív 

festmény vagy szobor esetében. 

– Tehát a következőt kellene megpróbálnod – folytatta Lucy. – 

Csak akkor nézz a monitorokra, ha olyasmi van rajtuk, amiről úgy 

gondolom, hogy érdemes megnézned. Ha továbbra is rosszul érzed 

magad, majd visszatekerem oda, amiről úgy gondolom, hogy látnod 

kell, és megnézheted majd statikus szövegformátumban. Még a saját 

szabályaimat is megszegem, és ha akarod, ki is nyomtathatom. Szóval 

ne nézd a monitort! Térjünk vissza arra, amit mondtam arról, hogy 

milyen védő szoftverprogramok vannak feltelepítve a laptopokra. 

Javasoltam, hogy meg kellene néznünk, vajon ugyanezek vannak-e 

feltöltve Oscar otthoni számítógépére. Nézzük meg, hogy találunk-e 

bizonyítékot arra, hogy ő vásárolta őket. Bejuthatunk a lakásába? 

Lucy továbbra is többes számban beszélt, és Berger nem értette, 

honnan ez a mi. Vakmerőség, mondogatta Berger magának, 



megpróbálta lebeszélni magát róla, mire azonnal visszakozott, és 

rábeszélte magát. 

Lehunyta a szemét, megdörzsölte a halántékát, és így szólt: 

– Adódik a feltételezés, hogy Terri volt az, aki Kay után kutakodott. 

De honnan tudhatnánk, hogy nem Oscar tette? Lehet, hogy ezek az ő 

laptopjai, csak valami okból kifolyólag otthagyta őket Terri lakásán. 

És hogy a kérdésedre válaszoljak, nem, jelenleg nem nézhetjük át a 

számítógépét vagy a számítógépeit. Nem adta a beleegyezését, és 

nincs rá valószínűsíthető ürügyünk. 

– Rajta vannak az ujjlenyomatai ezeken a laptopokon? 

A gépek a közelben lévő asztalon hevertek, mindkettő hozzá volt 

kapcsolva egy szerverhez. 

– Még nem tudjuk – felelte Berger. – De az nem bizonyítana 

szükségszerűen semmit, hiszen a fickó ki-be járkált Terri lakásából. 

Elméletileg nem tudjuk, hogy ez kinek a műve. De az biztos, hogy 

Kayre irányult. Már te is mondtad. 

– Ez több, mint ráirányuló figyelem. Ne nézz oda, de mi is történik 

éppen most? A gép a lábjegyzeteket rendezi. Lásd itt és ott, és a 

dátumok. És ezek a lábjegyzetek, úgy tűnik, egybevágnak a 

nagynénémről idézett dolgokkal. 

– Úgy érted Terri meginterjúvolta Kayt? 

– Feltehetően valaki megtette. Csukd be a szemed! A 

számítógépnek nincs szüksége a jóváhagyásodra vagy a segítségedre. 

Referenciák alapján osztályoz, amelyek közül több ezer zárójelben 

van, és ugyanannak a dolgozatnak különféle vázlatai. És ezek közül a 

zárójeles referenciák közül több száz a különböző időpontokban 

Kayjel készült riportokra vonatkozik. A nagynénémmel készült 

állítólagos interjúkra. 

Berger kinyitott a szemét, és látta, ahogy a szavak és a mondatok 

szeme előtt áramlanak és állnak össze újra. 

– Talán megvannak a CNN-en megjelent interjúk szövegkönyvei 

vagy az újságcikkek – próbálkozott. – És igazad van. Legközelebb 



majd kérdezek. Csak teljesen kótyagossá tesz ez az egész. Fogalmam 

sincs, hogy mi van velem. Mennem kellene. 

– Nem hinném, hogy vannak szövegkönyvek – felelte Lucy. – Vagy 

legalábbis nem mindenről, sok nincs meg. Kronologikusan ez nem 

stimmel. Scarpetta, november tíz, Scatpetta november tizenegy, aztán 

tizenkettő és tizenhárom. Kizárt dolog. Nem beszélhetett Kayjel. 

Senki nem beszélgethetett vele. Ez baromság! 

Elmondhatatlanul furcsa volt, ahogy Berger figyelte Lucyt, amint 

az a monitorokat pásztázza, és úgy pörlekedik a számítógépes 

kreatúrájával, mintha a legjobb barátja volna. 

Berger észrevette, hogy Jet Ranger ott horkol az asztal alatt. 

– Négy különböző interjúra vannak itt utalások, amelyek egymás 

utáni négy napon történtek, és összefüggenek – közölte Lucy. – És itt 

is van egy adag. Három egymást követő nap. Látod, erre gondoltam. 

Kay nem jön be mindennap a városba, és nem ad interjút a tévének, és 

az újságokban is csak ritkán szerepel. És ez itt? Tiszta hülyeség. 

Berger azon gondolkodott, hogy feláll, és elköszön. De képtelen 

volt még a gondolatát is elviselni annak, hogy most beüljön egy taxi 

hátsó ülésére. Rosszul lenne. 

– Hálaadás napján? Lehetetlen! – Lucy mintha magával a dátummal 

vitatkozna. – Együtt töltöttük a hálaadást Massachusetts-ben. Nem 

volt a CNN-en, és átkozottul biztos, hogy nem adott interjút semmiféle 

egyetemi hallgatónak. 
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Csípős volt a hideg szél, és az apró félhold magasan járt, szinte 

semmi fényt nem adott, miközben Scarpetta és Benton a halottasház 

felé igyekezett. 

A járda szinte teljesen kihalt volt, alig néhány ember ment el 

mellettük, látszólag minden cél nélkül. Egy fiatalember cigarettát 

sodort. Egy másik egy falnak dőlt, és megpróbálta valahogy melegen 

tartani magát. Scarpetta érezte a tekintetüket a hátában, és valahogy 

nyugtalan lett. Úgy érezte, hogy mindenki őt nézi – bár az okát nem 

tudta volna megmondani, olyan mélyen gyökerezett benne. Sárga 

taxik húztak el mellettük, a legtöbb tetején a világító doboz valamilyen 

banknak vagy hitelintézetnek a hirdetését hordozta. Ez eléggé 

megszokott volt így karácsony után, amikor az emberek szembesültek 

az ünnepi örömök következményeivel. Egy busz a Gotham 

Kiteregeti óriásreklámmal büszkélkedett, és Scarpettába belemart a 

düh, mintha mérgezett nyilat lőttek volna ki rá. 

Aztán félelem fogta el. Úgy tűnt, Benton is megérezte, mert 

megfogta a kezét, és kéz a kézben sétáltak tovább. 

– Ezt kapom – jegyezte meg Scarpetta a pletykarovatra gondolva. 

– Huszonnégy éven keresztül egész jól elkerültem a reflektorfényt. 

Aztán a CNN, és most meg ez. 

– Nem ezt kaptad – felelte Benton. – Csak ilyen az élet. És nem 

fair. De semmi nem igazságos. Pontosan ezért tartunk oda, ahová 

tartunk. Mi aztán szakértői vagyunk az igazságtalanságoknak. 



– Nem fogok még egyszer panaszkodni – mondta Scarpetta. –

Teljesen igazad van. Az egy dolog, hogy az ember bemegy a 

hullaházba. Az meg egy másik, ha úgy viszik. 

– Csak nyugodtan panaszkodj, ha jólesik. 

– Nem, köszönöm – felelte Scarpetta, és magához húzta Benton 

karját. – Befejeztem. 

Az elhaladó kocsik fényszórójának a fénye a Bellevue régi 

pszichiátriai kórházának üres ablakaira vetődött. A vaskapujával 

átellenben lévő utcában, egy kék színű téglaépületben volt az 

Orvosszakértői Hivatal, ami mellett két füstüvegű, fehér furgon állt a 

járda mentén, arra vártak, hogy következő szomorú küldetésüket 

teljesíthessék. Benton megnyomta a csengőt, és egy darabig ott álltak 

a bejárat legfelső lépcsőjén a hidegben. Aztán újra csengetett, meg 

újra, egyre türelmetlenebbül. 

– Talán már elment – jegyezte meg. – Vagy úgy döntött, hogy nem 

nyit ajtót. 

– Az nem lenne olyan jó móka – felelte Scarpetta. – Szereti 

megvárakoztatni az embereket. 

Mindenhol kamerák voltak, Scarpetta pedig elképzelte, ahogy dr. 

Lenora Lester figyeli őket egy monitoron, és jól szórakozik. Eltelt még 

néhány perc, és éppen amikor Benton már menni akart, megjelent dr. 

Lester az üvegajtó mögött, kinyitotta, és beengedte őket. Hosszú, zöld 

sebészköpeny volt rajta, és kerek, acélkeretes szemüveg, őszes haja fel 

volt tűzve. Az arca sima volt, nem mélyítették ráncok, kivéve azt, 

amely az orra hegyétől futott felfelé a homloka feléig. Sötét, apró 

szemei voltak, és úgy ugráltak ide-oda, mint a mókusok, amelyek 

próbálják elkerülni az autókat. 

A lepukkant előcsarnokban, ahol az egyik falat csaknem teljesen 

beborította a Ground Zero képe, dr. Lester mondta, hogy kövessék, 

mintha még sohasem jártak volna ott. 

Ahogy szokta, Bentonhoz beszélt. 



– A múlt héten emlegettük – mondta kissé előttük lépkedve. – Itt 

volt az FBI egy eset miatt. Néhány ügynök és az egyik profilozójuk 

Quanticóból. Valahogy szóba került a Bárányok hallgatnak, és 

mondták nekem, hogy akkoriban maga volt a Viselkedéstudományi 

Részleg főnöke. Nem maga volt a film főtanácsadója? Hány napot 

töltöttek az Akadémián? Milyen volt Anthony Hopkins és Jodie 

Foster? 

– Én máshol dolgoztam, egy eseten – felelte Benton. 

– Milyen kár! – válaszolta neki dr. Lester. – Akkoriban nagyon jót 

tett, hogy Hollywood ennyire érdeklődött irántunk. Többféle 

szempontból is, mert a közvéleménynek olyan nevetséges, sztereotip 

elképzelése van rólunk, hogy milyenek vagyunk, és mit csinálunk. 

Scarpetta próbálta megállni, hogy ne jegyezze meg, az a film 

nemigen segített eloszlatni a morbid mendemondákat, és a híres 

jelenet a lepkével egy temetkezési vállalatnál, nem pedig egy modern 

bonctanon játszódott. 

És azt sem említette, hogy ha valakire illene a Kegyetlen 

Kaszásként ábrázolt törvényszéki orvosszakértő szerencsétlen 

sztereotípiája, akkor az dr. Lester volna. 

– És most? Egyetlen nap sem telik el, hogy ne hívnának fel, hogy 

adjak tanácsot egy film vagy egy műsor miatt. Szerzők, 

szövegkönyvírók, producerek, rendezők. Mindegyik látni akar egy 

boncolást, és egy bűntény helyszínén akar sétálgatni. Már elegem van 

belőle, azt megmondhatom! 

Hosszú köpenye a térdét verdeste, ahogy gyors lépésekkel haladt. 

– Ez az ügy? Már eddig is volt vagy egy tucat hívásom miatta. 

Gondolom azért, mert az áldozat törpe volt. Igazából az első ilyen 

esetem. Nagyon érdekes. Enyhe gerincferdülés, hajlott lábak, enyhe 

homlokdudor. És megalencephalia, ami az agy megnagyobbodása – 

magyarázta, mintha Scarpetta nem tudná. – Nagyon gyakori az 

achondropasiában szenvedő embereknél. De nem befolyásolja az 

intelligenciát. Az IQ-juk nem különbözik a miénktől. Tehát nem 



olyan, mintha ez a hölgy itt hülye lett volna. Nem okolható ezzel, ami 

történt. 

– Fogalmam sincs, mire gondol – szólalt meg Benton. 

– Sokkal több lehet az eset mögött, mint ami szembeszökő. Lehet, 

hogy ez nem az, amit feltételeznek. Gondolom, megnéztek már sok, 

helyszínen készült fotót, és én is adok majd maguknak néhányat, 

olyanokat, amelyek a boncolás során készültek. Tipikus fulladásos 

halál, amit valamilyen fojtóeszközzel csináltak. Feltételezem, hogy ez 

gyilkosság. 

– Feltételezi? – kérdezte Benton. 

– Egy ilyen szokatlan esetben, mint ez itt, minden lehetőséget 

nyitva kell hagyni. Amilyen kicsi volt Terri, sokkal nagyobb volt az 

esélye annak, hogy valami balul sül el, mint egy másik nő esetében, 

Terri alig százhuszonöt centi magas volt, és negyven kiló. Ha ez 

baleset volt – mondjuk, eldurvult szex miatt –, akkor nála nagyobb 

volt az esély, hogy túl messzire mennek. 

– Sok fényképen észrevettem, hogy a lábain vér és zúzódások 

találhatók. Ez hogyan illene össze a maga előbb felvázolt javaslatával? 

– Lehet, hogy kissé eldurvult a náspángolás. Láttam már ilyet 

korábban is. Ütlegelés, rúgás és egyéb büntetésfajta, amivel aztán nem 

tudtak leállni. 

Az adminisztrációs emeleten voltak. Mindenhol szürke linóleum és 

fényes, piros ajtók. 

– Nem találtam védekezésre utaló sérüléseket – folytatta dr, Lester. 

– Ha meggyilkolták, akárki is csinálta, sikerült hamar legyűrnie. 

Lehet, hogy fegyver volt nála, egy kés, és a nő azt tette, amit mondtak 

neki. De nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy azzal, aki 

vele volt tegnap este, eljátszadoztak egy kicsit, és a szexuális játék 

nem úgy alakult, ahogy eltervezték. 

– Milyen bizonyíték alapján mondja, hogy itt esetleg szexuális játék 

folyt, hogy a maga szavaival éljek? 



– Először is az alapján, amit a helyszínen találtunk. Úgy értesültem, 

hogy szerette a szerepjátékokat, hogy úgy mondjam. És ami még 

fontosabb, szándékos nemi erőszak alkalmával az elkövető általában 

levetkőzteti az áldozatot. – Dr. Lester nem lassított miközben beszélt. 

– Ez része a kielégülésének, hogy erőszakkal lemezteleníti, ami már 

előrevetíti, hogy mit fog vele tenni. Aztán esetleg megkötözi. Nekem 

az, hogy először megkötözi, és csak után vágja le róla nagy nehezen a 

köntöst és a melltartót, szexuális játéknak tűnik. Főleg, ha az áldozat 

szerette a szexuális fantáziálgatást, és az alapján, amit nekem 

mondtak, a nő szerette a szexet. 

– Igazából az, ha valakiről azután vágják le a ruhát, hogy 

megkötözték, sokkal félelmetesebb, mint ha először levennék róla a 

köntöst – mondta Benton. 

– Hát ilyen csűrés-csavarás a törvényszéki pszichológia, a 

profilkészítés, vagy akárminek is akarja nevezni. Magánvéleményen 

alapszik. Amit maga félelmetesnek gondol, az lehet, hogy másnak 

izgató, egyéntől függ a dolog. 

– Majd tudatom magával, ha az, amit mondok, a 

magánvéleményem lesz – jegyezte meg Benton. 

 

Berger nagyon is tudatában volt annak, hogy Lucy karja az övét 

súrolja, majdnem hozzáér, miközben egy noteszbe írogatott. Fényes 

adattöredékek vonultak a képernyőn. Amikor odanézett, bántotta a 

szemét, aztán erős fájdalom következett. 

– Gondolod, hogy a javát vissza tudjuk állítani? – kérdezte. 

– Igen – felelte Lucy. 

– És abban biztosak lehetünk, hogy ezek a vázlatok körülbelül egy 

évre visszanyúlnak? 

– Legalább. De ha készen lesz, sokkal pontosabban meg tudom 

majd mondani. El kell jutni a legeslegelső fájlhoz, amit az a nő 

elmentett. Állandóan azt mondom, hogy az a nő, bár tudom, hogy 

igazából nem tudjuk, ki írta ezeket. 



Lucy sötétzöld szeme csillogott, és amikor Bergerrel egymásra 

vetették a tekintetüket, sokáig és behatóan nézték egymást. 

– Úgy tűnik, nem úgy mentette el a fájlokat, ahogy én szoktam – 

tett egy észrevételt Berger. – Nem volt túl óvatos ahhoz képest, hogy 

teli volt a gépe azokkal a biztonsági szoftverekkel, még ha egyenesen 

a gyártótól jöttek is. Én például, ha valamin dolgozom, csinálok egy 

másolatot, és új nevet adok neki. 

– Így is kell csinálni – mondta Lucy. – De ő nem vette a fáradságot. 

Ő csak átdolgozta, majd elmentette ugyanazt a fájlt, ami felülírta az 

előzőt. Butaság. De a fél világ ezt csinálja. Szerencsére bármikor, 

amikor Terri valamit változtatott, és elmentette ugyanazt a fájlt, az 

kapott egy új dátumot. Bár nem lehet látni, de azért az, rejlett fájlként 

ott van a merevlemezen. A számítógép majd megtalálja a dátumokat, 

sorba rendezi őket, és csinál egy minta-elemzést. Például, hogy 

naponta hányszor nézte át és mentette el ő vagy más ugyanazt a 

dokumentumot. Jelen esetben a szakdolgozatot. Hogy a hét mely 

napjain dolgozott rajta az a bizonyos személy. Nappal vagy éjjel? 

Berger lejegyzett néhány dolgot, majd így szólt: 

– Abból talán kiderül, hogy Terri mikor hol volt. Ami esetleg ad 

valami támpontot ahhoz, hogy kivel lehetett. A szokásairól. Például ha 

ideje nagy részét otthon töltötte munkával, kivéve a szombat estéket, 

mert akkor Oscarral találkozott. Vagy máshová is járt és ott is 

dolgozott? Lehet, hogy valaki más lakásán. Volt-e még valaki az 

életében, akiről nem tudunk? 

– Nemsokára részletesen és időrendben el tudom mondani, mikor 

dolgozott, egészen addig, míg a legutolsó billentyűt le nem ütötte – 

mondta Lucy. – De hogy hol, azt nem. Az e-maileket nyomon lehet 

követni IP-cím alapján, ha, mondjuk, másik gépen írták, például egy 

internetkávézóban. De akkor hiába keresünk nyomokat, ha Word-

dokumentumról van szó. Nem mondhatjuk ki biztosan, hogy mindig 

otthon dolgozott a szakdolgozaton. Lehet, hogy valahová könyvtárba 

járt. Esetleg Oscar tudhatja, hogy Terri mindig a lakásában dolgozott-



e. Feltéve persze, hogy Oscar az igazat mondja. Akár ő is írhatta azt a 

szakdolgozatot. Állandóan emlékeztetetni szeretnélek erre. 

– A zsaruk semmiféle kutatási anyagot nem találtak Terri lakásán – 

mondta Berger. 

– Manapság egy csomó ember elektronikusan tárolja az ilyesmit. 

Nincsenek papírjaik. Néhány ember soha nem nyomtat ki semmit, 

hacsak nem feltétlenül szükséges. Én sem vagyok a híve annak, hogy 

papírnyomokat hagyjak magam után. 

– Kay biztosan tudni fogja, hogy abból, amit Terri vagy valaki más 

összegyűjtött és leírt, mennyi az igaz – jegyezte meg Berger. – 

Teljesen vissza tudjuk állítani az összes fájlt? 

– Én nem így mondanám. Inkább úgy, hogy visszanyerjük azt, ami 

már ott volt. A gép most az irodalomjegyzék alapján szortíroz. Minden 

egyes alkalommal, amikor Terri újabb bekezdést írt, vagy 

megváltoztatott valamit, létrehozta ugyanannak a fájlnak egy újabb 

verzióját. Ezért látod úgy, hogy ugyanannak a dokumentumnak nézed 

rengeteg másolatát. Illetve nem látod. Azt mondtam, hogy ne nézd! 

Hogy vagy? 

Lucy egyenesen Bergerre nézett. 

– Nem is tudom – felelte az. – Talán jobb lenne, ha mennék. Ki kell 

találnunk, hogy mit csináljunk ezzel az egésszel. 

– Ahelyett, hogy nagy elánnal ezen agyalnál, miért nem vársz egy 

kicsit, hogy kiderüljön, mivel állunk szemben? Mert még túl korai 

megmondani. Nem kellene elmenned. Ne menj! 

A székeik közvetlenül egymás mellett álltak, Lucy ujjai a 

billentyűzeten száguldoztak, Berger jegyzetelt, majd hirtelen Jet 

Ranger nagy feje tűnt fel kettejük között. Berger elkezdte vakargatni. 

– A gép még mindig válogat – jegyezte meg Lucy. – De most mást. 

Különböző törvényszéki tudományok. Ujjlenyomatok, DNS, nyomok. 

Mindent, amit a Törvényszéki tudományok nevű mappába másoltak 

és tettek. 



| – Fájlok, amiket kicseréltek – mondta Berger. – Egyiket a 

másikkal felülírtak. Nekem mindig azt mondták, hogy ha egy fájlt a 

másikra másolok, akkor a régi egyszer s mindenkorra eltűnik. 

Megszólalt a vonalas telefon. 

– Az enyém lesz! – mondta Berger. 

És rátette a kezét Lucy csuklójára, hogy az ne vegye fel a kagylót. 
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Dr. Lester irodájában mindenhol, ahová csak be lehetett szorítani, 

bekeretezett diplomák, bizonyítványok, dicséretek és fotók lógtak, 

olyasféle képek, amelyeken dr. Lester védősisakban és fehér 

védőruhában a Lyukban – ahogy az ottaniak nevezték azt, ami 

megmaradt a World Trade Center ikertornyaiból – végez feltárásokat. 

Dr. Lester nagyon büszke volt, hogy része lehetett a 9/11-nek, és 

úgy tűnt, hogy nem viselte meg. Scarpetta nem boldogult ilyen 

könnyen az érzelmeivel, miután hat hónapot töltött el a Water Street-i 

helyreállítás helyszínén, és – mint valami régész – egyenként nézte át 

a több ezer, porral teli vödrök tartalmát ingóságok, testrészek, fogak 

és csontdarabok után kutatva. És ő nem őrzött erről bekeretezett 

képeket. És nem volt PowerPoint bemutatója sem róla. Nem szeretett 

erről beszélni, úgy érezte, hogy fizikálisán megmérgezte a dolog, úgy, 

ahogy még soha azelőtt. Mintha azoknak az áldozatoknak a rettegése, 

amit a haláluk pillanatában átéltek, félbeszakadt volna, és egyfajta 

kigőzölgésbe sűrűsödött volna, amibe beleágyazódott minden, amik 

ezek az emberek voltak. 

Mindezt aztán később feltárták és bezacskózták, majd számmal 

látták el. Képtelen volt szavakba önteni ezt a dolgot, számára ez nem 

olyasmi volt, amivel hencegni és kérkedni lehetett. 

Dr. Lester előszedett egy vastag borítékot az íróasztalfiókból, és 

átnyújtotta Bentonnak. 

– A boncolás során készült fotók, az előzetes jelentés, a DNS-

elemzés – közölte. – Nem tudom, hogy Mike mit adott át már 

magának. Néha kissé szétszórt. 



Úgy beszélt Mike Moralesről, mintha közeli jó barátok volnának.  

– A zsaruk gyilkosságként kezelik az ügyet – mondta Benton. 

Nem nyitotta ki a borítékot, hanem átadta Searpettának, ezzel is 

jelezve, mi a helyzet. 

– Nem ők döntik el – felelte dr. Lester. – Biztos vagyok benne, hogy 

Mike nem annak gondolja. Vagy ha igen, tudja, hogy mi az én 

véleményem. 

– És mit mond Berger? – kérdezte Benton. 

– Ő sem mondott még véglegesen semmit. Az embereknek olyan 

nehezükre esik várni a sorukra. Én mindig azt mondom, azok itt, 

akiknek a sorsa már megvan pecsételve, nem sietnek, úgyhogy mi 

miért tennénk? Én még függőben tartanám az ítéletemet, hogy mi volt 

a halál oka, főleg a DNS-eredmény fényében. Ha eddig kétségeim 

lettek volna, hát most még inkább. 

– Tehát nem tudja megjósolni, hogy a közeljövőben meg tudja 

határozni, milyen módon halt meg a nő? – kérdezte Benton. 

– Nem tudok többet tenni. Várok a többiekre – felelte dr. Lester. 

Scarpetta éppen ezt nem szerette volna hallani. Nemcsak hogy nem 

volt olyan bizonyíték, ami felhatalmazhatta volna őket Oscar 

letartóztatására, de a törvény szerint bűncselekmény sem történt. 

Elhagyták az irodát, majd dr. Lester megszólalt: 

– Például volt valamiféle síkosító a nő vaginájában. Az elég ritka 

gyilkosságok esetén. 

– Most hallok először bármiféle síkosítóról – felelte Scarpetta. – Ez 

nem volt benne egyik előzetes jelentésben sem, amit láttam. 

– Azt gondolom, tudja, hogy a CODIS-ban megtalálható DNS- 

profilok nem mások, mint számok – mondta dr. Lester. – Én mindig is 

azt mondtam, hogy csak egyetlen kis elkövetett hiba kell a számokban, 

és azonnal teljesen más kromoszóma-pozíciót kapunk. Egyetlen 

félresikerült dolog az egyik marker során, vagy eggyel több marker, 

és máris nagy bajban vagyunk. Szerintem lehetséges, hogy a mi 



mostani esetünk alatt egy nagyon ritkán előforduló hamis egyezés állt 

elő, ami a számítógép hibájának tudható be. 

– Nem szokott hamis egyezés előfordulni, még ritkán sem – közölte 

Scarpetta. – Még akkor sem, ha összekeverednek a DNS-ek, mint az 

olyan esetekben is, ahol nemcsak egy ember vesz részt az áldozat 

megerőszakolásában, vagy ahol szennyeződik a minta amiatt, hogy 

több ember kerül kapcsolatba egy tárggyal vagy egy anyaggal, például 

síkosítóval. Például a különböző emberektől származó DNS-profil 

nem fog varázslatos módon egyezni annak a Palm Beach-i nőnek a 

DNS-profiljával. 

– Igen, a síkosító. Ami újabb lehetséges magyarázatot kínál –

mondta dr. Lester. – Egymást keresztező szennyezés, ahogy arra maga 

is utalt az előbb. Valaki, aki nem hagyott maga után ondót, azt jelenti, 

hogy lehetett férfi is, és nő is. Mit tudhatunk egy ember magánéletéről, 

amíg az a bizonyos személy ide nem kerül? Ezért nem sietem el, hogy 

valamit gyilkosságnak, öngyilkosságnak vagy balesetnek minősítsek. 

Addig nem, amíg az összes tényt nem ismerem. Nem szeretem a 

meglepetéseket, miután már elköteleznem magam. Biztos vagyok 

benne, látták a laborjelentésben, hogy nem találtak magfolyadékot. 

– Nem ismeretlen előttünk – felelte Scarpetta. – De az ilyen nem 

szokatlan. És az sem precedens nélküli, hogy nemi erőszak alkalmával 

síkosítót használjanak. K-zselét, vazelint, napvédőt, még akár vajat is. 

Hosszú listát írhatnék magának arról, miket láttam.   

Követték dr. Lestert végig egy másik folyosón, ami korábbi 

évtizedekre emlékeztette őket, amikor a törvényszéki kórboncnokokat 

könyörtelenül csak húsdarabolónak nevezték. Nem is volt olyan 

régen, hogy a halottaknak és a tudománynak semmi közük nem volt 

egymáshoz, talán csak az ABO vércsoport-osztályozást, az 

ujjlenyomatokat és a röntgent leszámítva. 

– Nem volt nyoma ondónak sem Terri testén, sem azon a ruhán, 

amit a kádban találtunk – mondta dr. Lester. – És a helyszínen sem. 



Természetesen használtak UV-lámpát, ahogy én is. Semmi nem 

fluoreszkált olyan fehér fénnyel, ahogy az ondó tenné. 

– A nemi erőszakok esetében néhány elkövető kondomot visel –

mondta Scarpetta. – Főleg manapság, mert ma már mindenki tud a 

DNS-ről. 

 

Töredezett adathalmaz lepte el a sötét képernyőket, a szavak 

mondatok észvesztő sebességgel alakultak újra, mintha menekülés 

közben nyakon csípnék őket. 

Berger mintha lassan hozzászokott volna a kibertérhez. A fejfájása 

rejtélyes módon eltűnt. De az is lehet, hogy az adrenalin gyógyította 

meg. Kötekedő hangulatban volt, mert nem szerette, ha háttérbe 

szorítják. Főleg, ha Morales teszi. És persze Lucy. 

– Az e-mailekkel kellene kezdenünk – mondta, már nem először 

azóta, mióta Marino telefonált. 

Úgy tűnt, Lucyt cseppet sem érdekli Marino, és az, amit csinál és 

nem törődött Berger ismételt felszólításával sem, hogy nézzék már 

meg az e-maileket. Ott volt az orruk előtt a jelszavak listája, és Lucy 

nem volt hajlandó arra összpontosítani, amíg ki nem találja, hogy a 

nagynénje neve miért jelenik meg olyan nyugtalanító gyakorisággal a 

Terri vagy talán Oscar által írt szakdolgozat töredékes részeiben. 

– Attól tartok, hogy túl személyes vizekre eveztél – jegyezte meg 

Berger. – Nagyon aggaszt a dolog. Meg kell néznünk az e-maileket, 

de te inkább azt nézegeted, hogy mit írtak a nagynénédről. Persze nem 

azt mondom, hogy az nem fontos. 

– Bíznod kell benne, hogy jól csinálom a dolgokat – felelte Lucv, 

és meg sem mozdult. 

A jelszavakat tartalmazó kis notesz maradt ott, ahol eddig volt Lucy 

billentyűzete mellett. 

– Türelem. Egyszerre csak egy dolgot! – tette még hozzá. – Én sem 

mondom meg neked, hogyan folytasd le az ügyeket. 



– Nekem nagyon is úgy tűnik, hogy ezt teszed. Én meg akarom 

nézni az e-maileket, te pedig ezt a dolgozatot vagy mi a fenét akarod 

nézegetni! Nem segítesz egyáltalán. 

– De pontosan azt teszem – csak úgy, hogy nem vetem magam alá 

a te akaratodnak, nem hagyom, hogy beleszólj, hogyan végezzem a 

munkámat. Nem engedhetem meg, hogy bármiféle befolyással legyél 

rám, hogy irányíts, ez a lényeg. Tudom, hogy mit csinálok, és hogy 

miért teszem, meg hogyan, mert ha ebből nagy ügy lesz – és biztos 

vagyok benne, hogy így lesz -, akkor téged támadni fognak, és 

keresztkérdéseket tesznek majd fel. Nem én állok majd a bíró és az 

esküdtszék előtt, és nem én fogom magyarázni ennek a nyomozásnak 

a számítógépes részét, és valószínűleg nem tudsz majd behívni 

szakértő tanúnak, legalább egy, ha nem több nyilvánvaló okból 

kifolyólag. 

– Erről beszélnünk kell – felelte Berger nyíltan. 

– A kapcsolat-dologról – mondta Lucy. 

– Rossz híredet keltheti. – Berger megragadta a lehetőséget, hogy 

hangot adjon aggodalmának, és hogy talán véget vessen mindennek. 

Vagy talán éppen Lucy akarta ezt javasolni. Lehet, hogy éppen ki 

akart szállni, abba akarta hagyni a dolgot. 

– Őszintén, fogalmam sincs, mit tegyek! – tette még hozzá Berger. 

– Ha objektív tudnál maradni, akkor megkérnélek, hogy javasolj 

valamit. Belekezdtél valamibe, amikor még nem tudtad, hogy 

személyesen érintett vagy a dologban. Na és most? Valószínűleg nem 

akarod folytatni. Gondolom, kezdesz rájönni, hogy ez nem valami jó 

ötlet, és hogy jobb lenne, ha békésen kezet ráznánk, és külön utakra 

mennénk, én meg keresnék egy másik céget. 

– Most, hogy tudjuk, hogy a nagynénémet is érinti a dolog? 

Viccelsz? A legrosszabb az lenne, ha most kilépnék és elsétálnék! –

felelte Lucy. – Nem adom fel! Gondolom, ki akarsz rúgni. 

Figyelmeztettelek rá, hogy ezt akarod majd. És azt is mondtam neked, 

hogy nincs másik cég. Ezt már kitárgyaltuk. 



– Hagyhatnád, hogy valaki más fejezze be ennek a programnak a 

futtatását. 

– A kizárólagos szoftveremét? Tudod te, hogy ez mit ér? Az olyan 

lenne, mintha valaki más vezetné a helikopteremet úgy, hogy én hátul 

ülök, vagy ha hagynám, hogy valaki más feküdjön le a szeretőmmel. 

– Veled él együtt? Itt laktok abban a tetőtérben? – Berger már 

korábban felfigyelt az emeletre vezető lépcsőre. – Eléggé rizikós ott 

dolgozni, ahol az ember él. Feltételezem, hogy a társad nem fér hozzá 

szigorúan titkos... 

– Jet Rangernek nincsen jelszava, nem fér hozzá semmihez, 

ne aggódj! – felelte Lucy. – A szó szoros értelmében nem érhet senki 

hozzá a szoftveremhez. Az az enyém. És én írtam a kódot. Senki nem 

képes feltörni, ezt jó előre elrendeztem. 

– Van egy alapvető nézeteltérés kettőnk között, amire egyikünk 

sem számított – jegyezte meg Berger. 

– Ha úgy gondolod, hogy csak egy, ám legyen. Én nem akarok 

kilépni, és nem is fogok. 

Berger figyelte, ahogy az adatok szédítő sebességgel gördültek 

lefelé a képernyőn. Lucyre nézett, és nem szerette volna, ha kilép. 

– Ha kirúgsz – folytatta Lucy –, magadat is megsebzed, pedig nem 

lenne szükséges. 

– Nem szándékozom magamnak fájdalmat okozni. És neked sem. 

És az ügynek sem áll szándékomban kárt okozni. Mondd meg, hogy 

mit akarsz tenni! 

– Meg akarok tanítani neked néhány dolgot arról, hogyan lehet 

visszaállítani felülírt fájlokat, mert – ahogy arra te is utaltál – az 

emberek nem is tudják, hogy ez lehetséges. Arra számíthatsz, hogy az 

ellenfél ügyvédje meg fogja piszkálni ezt a dolgot. Ahogy azt már 

észrevehetted, hasznosnak és szemléletesnek találom az analógiákat. 

Tehát íme, egy. Képzeljük el, hogy ellátogattál az egyik kedvenc 

nyaralóhelyedre. Mondjuk, Sedonába. Mondjuk, egy bizonyos 

hotelben szálltál meg, egy bizonyos valakivel. Az egyszerűség 



kedvéért legyen ez, mondjuk, Greg. Képek, hangok, szagok, érzelmek, 

érintések, ezek mind-mind ott vannak az elmédben, és a legtöbbjük 

nem tudatos. 

– Mit művelsz? – kérdezte Berger. 

– Egy évvel később – folytatta Lucy – te és Greg ugyanazzal a 

járattal mentek Sedonába ugyanazon a hétvégén, ugyanazt a kocsit 

bérelitek ki, ugyanabban a szobában szálltok meg, de nem ugyanazt 

fogjátok tapasztalni. Módosítja mindaz, ami azóta az életetekben 

történt, megváltoztatják az érzéseitek, a kapcsolatotok, az egészségi 

állapototok, az, ami téged foglalkoztat és az, ami őt, aztán befolyásolja 

az időjárás, a gazdaság állapota, az esetleges terelőutak, tatarozások, 

minden egyes részlet, egészen addig, hogy milyen virágkompozíció 

van az asztalon, és milyen csoki a párnátokon, anélkül, hogy tudatában 

lennétek, befeditek a régi fájlokat az újakkal, amik nem ugyanolyanok, 

bár tudatosan nem is vennétek észre a különbséget. 

– Most egyértelmű leszek – mondta Berger. – Nem szeretem, ha 

valaki beleüti az orrát az ügyeimbe, kutakodik az életemben, átlép 

bizonyos határokat. 

– Nézd csak meg, hogy mit lehet megtudni az életedről. Jókat 

is és nem túl hízelgő dolgokat is. Olvass bele a Wikipédiába! – Lucy 

nem fordította el a szemét Berger metsző tekintete elől. – Semmi 

olyasmit nem mondtam, ami ne lenne nyilvános. Te és Greg 

Sedonában töltöttétek a mézesheteiteket. Ez az egyik kedvenc 

helyetek. Egyébként hogy van? 

– Nincs jogod ahhoz, hogy kutakodj utánam. 

– Dehogyisnem. Minden jogom megvan hozzá. Tudni akartam, 

hogy pontosan mivel is állok szemben. Úgy gondolom, hogy van 

hozzá jogom. Még ha te nem is voltál túl őszinte hozzám. 

– Mit mondtam, amitől úgy érzed, hogy nem vagyok őszinte? 

– Nem mondtad. Nem mondtál semmit – felelte Lucy. 

– Semmi okod arra, hogy ne bízz bennem, nem is kellene így tenned 

– mondta Berger. 



– Nem fogom abbahagyni, amit éppen csinálok, csak azért, hogy ne 

sértsek meg bizonyos határokat, vagy egy esetleges 

összeférhetetlenség miatt. Még akkor sem, ha ezt parancsolod – 

közölte Lucy. – Mindent letöltöttem a szerveremre, úgyhogy ha 

akarod, fogd a laptopokat, és sétálj ki innen, most azonnal. De engem 

nem tudsz megállítani. 

– Nem akarok veszekedni veled! 

– Nem is lenne okos dolog. 

– Kérlek, ne fenyegess! 

– Nem teszem. Tudom, hogy milyen megfélemlítve érezheted most 

magad, és hogy milyen indokok alapján látnád jónak, hogy megpróbálj 

levenni erről az ügyről. Meg hát minden egyéb miatt. De az az igazság, 

hogy nem tudsz megállítani abban, amit csinálok. Tényleg nem. A 

nagynénémről találtatok információt egy olyan lakásban, ahol éppen 

most gyilkoltak meg egy nőt. Egy dolgozatban amin Terri vagy valaki 

más állandóan dolgozott, amit állandóan javítgatott. Én azt a szót 

használnám, hogy megszállottan. És ez olyasmi, ami miatt neked is és 

nekem is aggódnunk kellene, nem azon, hogy mit gondolnak mások, 

vagy, hogy mivel vádolhatnak meg bennünket. 

– Megvádolni bennünket? 

– Az összeférhetetlenség miatt. A nagynéném miatt. Akármi miatt. 

– Engem sokkal kevésbé érdekel, hogy mit gondolnak másolt, mint 

ahogy azt te hiszed – felelte Berger. – Mert már megtanultam, hogy 

sokkal jobb, ha hagyjuk, gondoljanak csak, amit akarnak, mint 

idegeskedni az egész miatt. Én már egészen tökélyre fejlesztettem ezt. 

Így kellett tennem. Biztosnak kell lennem abban, hogy Kay még csak 

nem is sejti, hogy mi folyik itt. Beszélnem kell vele. 

– Már elmondta volna Bentonnak. Már elmondta volna neked. Soha 

nem egyezett volna bele, hogy megvizsgálja Oscar Bane-t, ha 

valahonnan ismerte volna vagy őt, vagy Terri Bridgest. 

– Amikor felkértem, hogy vizsgálja meg Oscart, gyakorlatilag 

semmi információja nem volt az ügyről. Még az áldozat nevét sem 



tudta. Tehát lehet, hogy ismerte Territ, de nem is jött rá addig, amíg 

be nem ment abba a szobába Oscarral. 

– Én mondom neked, hogy akkor mostanra már szólt volna valamit. 

– Nem tudom, te hogy vagy vele, de én furcsának tartom, hogy egy 

hallgató még csak a legkisebb erőfeszítést sem teszi azért, hogy 

forrásanyagot keressen a szakdolgozatához vagy a doktori 

disszertációjához. Terri Bridges Kayről írt, de soha nem próbálta meg 

vele felvenni a kapcsolatot? Biztos? Lehet, hogy igen, csak éppen Kay 

nem emlékszik rá, mert nem nagyon érdekelte a dolog. 

– De igenis emlékezne rá, és biztos, hogy udvariasan elhárította 

volna. Kay néni nem ismerte ezt a nőt. 

– Biztos vagy benne, hogy képes lennél objektív maradni? Hogy 

képes leszel ezzel megbirkózni? Vagy, hogy akarsz egyáltalán? 

– Igen. És akarok – felelte Lucy, de a figyelmét hirtelen elvonta 

valami a képernyőn. 

SCARPETTA, írta Terri Bridges. Ezek a szavak tűntek fel a 

képernyőn, ugyanazok, állandóan ismétlődve, csak különböző méretű 

típusú betűkkel. 

– A program most kezdett el cím szerint válogatni – mondta. – Ki 

volt ez a nő, egy kibaszott őrült? 
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A hullaház a legalsó szinten volt, mert így a furgonok és a 

mentőautók könnyen le tudtak parkolni, mikor behozták a holtakat 

vagy elvitték őket. 

Ipari illatosító szaga ülte meg a levegőt az elhagyatott kerekes 

hordágyakkal tarkított néma folyosókon. A kulcsra zárt ajtók mögött 

raktározták a csontvázakat és a különböző, tartósított agyakat, és ha 

kellett, egy gyászos, nehézkes acéllift szállította felfelé a holttesteket, 

hogy aztán meg lehessen őket tekinteni egy üvegablak mögül. 

Scarpetta különösen mélyen együtt érzett azokkal, akiknek ilyen 

utolsó kép jutott a szerettükről. Minden egyes hullaházban, ahol eddig 

megfordult, ez az üveg törhetetlen volt, a szemrevételező helyiség 

kulturált volt, és az életre utaló tárgyak voltak bennük, mint például 

egy tájkép vagy élő cserepes növények, és a gyászolót soha nem 

hagyták egyedül. 

Dr. Lester bevezette őket az úgynevezett „mállók helyiségébe”, 

ahol azok a holttestek hevertek, amelyek az oszlás nagyon 

előrehaladott állapotában voltak, vagy fertőzőek, esetleg radioaktívak 

voltak. Enyhe bűz terjengett a levegőben, elérve Scarpettát, mintha 

maga a nyomorúság hívogatta volna befelé. A legtöbb orvos nem 

lelkesedett volna azért, hogy itt dolgozzon. 

– Van valami oka annak, hogy ezt a holttestet elszigetelte? –

kérdezte Scarpetta. – Ha igen, itt lenne az ideje, hogy elmondja 

nekünk. 

Dr. Lester felkattintott egy kapcsolót. Felgyulladtak a mennyezeti 

lámpák, megvilágítva az egyetlen, rögzített, rozsdamentes acél 



boncasztalt, számos, sebészműszerrel megrakott, gördíthető kisasztalt, 

és egy gurulós ágyat, amelyen egy holttest feküdt, letakarva egy 

eldobható, kék lepedővel. Nagy, lapos monitor állt egy pulton, 

hatosztatú képet mutatott, amelyeken az épület és a fogadóöböl képe 

látszott. 

Scarpetta mondta Bentonnak, hogy várjon a folyosón, ő pedig 

belépett a szomszédos öltözőbe, és előszedett néhány sebészmaszkot, 

cipőt és hajvédőt meg köpenyt. Elővett egy dobozból néhány 

latexmentes bíborszínű gumikesztyűt, miközben dr. Lester azt 

magyarázta, hogy azért tartja a holttestet abban a helyiségben, mert 

jelen pillanatban éppen üres a nagyméretű hűtője. De Scarpetta alig 

figyelt rá. 

Arra nem volt mentség, hogy dr. Lester nem volt képes átgurítani a 

hordágyat azon a rövid távon a boncterembe, ami kevésbé volt 

fertőzésveszélyes és szagos. 

A lepedő suhogott, amikor Scarpetta visszahajtotta. Feltárult a 

sápadt test a hosszú felsőtesttel, nagy fejjel és a fejlődésben 

visszamaradt végtagokkal, amelyek nagyon jellemzőek az 

achondroplasia esetén. 

Azonnal feltűnt neki, hogy teljesen hiányzik a testszőrzet, beleértve 

a fanszőrzetet is. Gyanította, hogy lézerrel távolítottak el, ami egy sor 

fájdalmas kezelést igényelt. Ez egybevágott azzal, amit Oscar Bane 

mondott Terri fóbiáiról. Eszébe jutott az a bőrgyógyász, akit Oscar 

említett. 

– Feltételezem, hogy így érkezett – mondta Scarpetta, és 

elmozdította az egyik lábat, hogy jobban szemügyre tudja venni –, és 

nem maga borotválta le. 

Természetesen nem mondta el, amit Oscartól megtudott, de 

meglehetősen frusztráltnak érezte magát. 

– Én aztán nem! – felelte dr. Lester. – Sehol nem borotváltam meg. 

Semmi okom nem volt rá. 



– És a rendőrség említett valamit ezzel kapcsolatban? Találtak 

valamit a helyszínen, vagy megtudtak valamit Oscartól vagy a 

szemtanúktól arról, hogy hol és miért távolíttatta el a szőrzetet a 

testéről? 

– Csak annyit mondtak, hogy felfigyeltek a csupaszságára – felelte 

dr. Lester. 

– Tehát nem tett senki említést arról, hogy kihez fordulhatott, vagy, 

hogy hol csináltatta? Például nem említett senki egy bőrgyógyászt? 

– Mike mondott valamit erről. Megvan valahol a név. Egy 

bőrgyógyásznő a városban. Mike azt mondta, hogy fel fogja hívni. 

– Megtudta, hogy ki ez az orvosnő? – kérdezte Benton. 

– Volt mindenféle számla a lakásban. Ha jól tudom, elvitt egy 

csomó számlát, e-mailt meg ilyesmit, és elkezdte átnézegetni őket. 

Csak a szokásos dolgok. És persze mondanom sem kell, hogy ez újabb 

elmélethez vezet, nevezetesen, hogy a fiúja pedofil. A legtöbb férfi, 

aki azt akarja egy nőtől, hogy szabaduljon meg a fanszőrzetétől, 

pedofil. Akár nyíltan, akár rejtetten. 

– Biztosan tudjuk, hogy a szőrzet eltávolítása a barát ötlete volt? – 

kérdezte Benton. – Honnan tudjuk, hogy nem Terri akarta, nem az ő 

ötlete volt? 

– Teljesen serdülő lánynak néz ki tőle – jegyezte meg dr. Lester. 

– De a külsején semmi más nem tűnik annak – felelte Benton. – És 

a fanszőrzet eltávolítása az orális szex miatt is lehet. 

Scarpetta közelebb húzott a hordágyhoz egy lámpát. Az Y-vágás 

kulcscsonttól kulcscsontig húzódott, a szegycsontnál egybeolvadt a 

két vonal, és a medencénél ért véget. Vastag zsinórral volt 

összevarrva, olyan mintával, ami Scarpettát mindig a baseball-labdára 

emlékeztette. Kissé más helyzetbe állította a fejet, hogy jobban 

megnézhesse az arcot, és úgy érezte, mintha az elfűrészelt koponyatető 

elmozdulna a fejbőr alatt. Terri Bridges arca sötétpiros volt, pontszerű 

bőrvérzésekkel, és amikor felhúzta a szemhéjakat, látta, hogy a 

szemfehérje is teljesen vörös volt a bevérzéstől. 



Nem halt meg könyörületesen gyorsan. 

A fojtogatás hatással van az artériákra és a vénákra, amelyek az 

oxigénnel teli vért szállítják az agyba, és az oxigénben szegény vért el 

onnan. Ahogy a fojtókötés megszorult Terri nyakán, elszorította a 

vénákat, amelyek elszállítják a vért. A vér tovább folyt a fejébe, de 

nem tudott hová távozni. A megnövekedett nyomástól felszakadtak az 

erek, amitől vértolulás és bevérzések keletkeztek. Az agynak szüksége 

lett volna az oxigénre. Terri a cerebralis hypoxiába halt bele. 

De nem azonnal. 

Scarpetta felvett a kisasztalról egy kézi nagyítót és egy vonalzót, és 

elkezdte vizsgálgatni a nyakon lévő horzsolásokat. U-alakúak voltak, 

magasan az állkapocs alatt, és hátulra nyúltak, mindkét oldalon élesen 

láthatók voltak. Észrevett egy hosszirányú, egymást fedő vonalakból 

álló halvány mintát. Akármit is használtak arra, hogy Territ 

megfojtsák, az puha lehetett, nem voltak éles, határozott szélei, és a 

szélessége 9,5 és 15,8 milliméter között váltakozott. Scarpetta már 

látott ilyet korábban, olyan esetben, amikor a fojtó-eszköz egy 

ruhadarab volt, vagy más elasztikus anyag, ami keskenyebbé válik, 

amikor erősebben meghúzzák, és szélesebbé, amikor engednek a 

szorításon. 

Intett Bentonnak, hogy lépjen közelebb. 

– Ez inkább nyakszorítóval való kivégzésnek tűnik nekem – 

mondta neki. 

Ujjával mutatta a részlegesen ledörzsölt vízszintes nyomokat a| 

nyak körül, egészen addig, ahol az állkapocscsont két végénél 

abbamaradtak. 

– A szög arra utal, hogy a támadó Terri mögött és fölött állt, és nem 

használt csúszócsomót vagy valamiféle fogantyút, hogy szorosabbra 

fogja a fojtóeszközt – mondta. – Tartotta a két végét, hátra és felfelé 

húzta nagy erővel, többször is. Ez olyan, mint amikor valaki a kocsival 

többször tolat, aztán megint előre megy, ha valahová beszorult. A saját 

nyomába visszatér, de nem tökéletes fedéssel, és vagy meg lehet 



számolni, hogy hányszor történt mindez, vagy nem. Nézd meg, milyen 

sok a bevérzés és vértolulás, ami szintén a nyakszorítóra utal. 

Benton megnézte a nagyítón keresztül, kesztyűs ujjával 

megérintette a nyakon lévő nyomokat, az egyik oldalról a másikra 

mozgatta, hogy jobban lássa. Scarpetta érezte Benton testét a magáé 

mellett, és elvonta a figyelmét az illata és maga az érzés. A hűvös, 

kellemetlen, halott szagú levegővel szinte tapinthatóan ellentétes volt 

a férfi melege, Scarpetta érezte a Bentonból áradó életet, miközben ő 

csak magyarázta, hogy Terri Bridgesnek többször elszorították a 

nyakát. 

– A nyomok alapján, amiket látok, legalább háromszor is – tette 

még hozzá. 

Dr. Lester távolabb állt tőlük, a hordágy túloldalán, keresztbefont 

karral, az arcán látszott, hogy kényelmetlenül érzi magát. 

– Mennyi ideig tartott, míg elveszítette az eszméletét egy-egy 

alkalommal? – kérdezte Benton. 

– Akár tíz másodperc alatt is bekövetkezhetett – felelte Scarpetta. 

– És a halál is bekövetkezett volna perceken belül, ha nem lazított 

volna a szorításon, mert szerintem az történt. A gyilkos hagyta, hogy 

Terri visszanyerje az eszméletét, aztán megint addig fojtogatta, míg 

újra öntudatlan nem lett, és ezt megismételte egészen addig, amíg már 

nem bírta tovább. Vagy a fickó belefáradt a dologba. 

– Vagy az is lehet, hogy félbeszakították – feltételezte Benton.  

– Az is lehet. De ez az ismétlődő rituálé magyarázatot adna arra, 

miért ilyen véraláfutásos az arca, miért van ez a sok pontszerű 

bevérzés. 

– Szadizmus – mondta Benton. 

Dr. Lester közelebb lépett, és így szólt: 

– Vagy a szadomazo kissé túl jóra sikeredett.  

– Keresett elemi szálakat a nyakán? – kérdezte tőle Scarpetta. –

Bármit, amiből rájöhetnénk, hogy milyen fajta fojtóeszközt használt a 

gyilkos? 



– Szedtem ki elemi szálakat a hajából, és máshol a testén is tálaltam 

ilyeneket. Elküldtem őket a laborba. De nem voltak elemi szálak a 

nyakán lévő horzsolásokban. 

– Meg kellene sürgetni az eredményeket, amennyire csak lehet. Ez 

nem egy eldurvult szadomazo játék. A vörös, száraz, mély barázdák a 

csuklóján arra utalnak, hogy nagyon szorosan összekötözték őket 

egyetlen hurokkal, valami olyasféle kötéllel, aminek éles pereme volt. 

– A kábelszorítón keresnek DNS-t. 

– Ezeket a nyomokat nem kábelszorító hagyta – jelentette ki 

Scarpetta. – Az ilyen gyorskötözőknek lekerített szélük van, hogy ne 

okozzanak sérülést. Feltételezem, hogy már elküldték... 

Dr. Lester a szavába vágott. 

– Mindent elküldtünk a laborba, Természetesen először azt néztük 

meg, amivel összekötözték. Mike megmutatta nekem, hogy 

összehasonlítsam a Terri csuklóin lévő barázdákkal és 

esetleg a nyakán lévőkkel, de aztán elvitte. De van számos fénykép, 

többek között azok is, amiket maguknak megmutattam. 

Scarpetta csalódott volt. Látni akarta volna azt, amivel Territ 

összekötözték, hogy megnézze, nem emlékezteti-e őt valami 

olyasmire, amivel már korábban találkozott. Megtalálta a keresett 

fényképet, de a közeli kép nem árult el többet a helyszínen készített 

fotóknál. A kötözőanyag, amit Oscar állítólag levágott Terri 

csuklójáról, egy színtelen, 0.6 centi széles, és a csúcsos végétől a 

zárópecekig ötvenkét centi hosszú műanyag szíj volt. Az egyik oldala 

hornyolt volt, a másik sima, és élesek voltak a szélei. Nem volt rajta 

sorozatszám vagy bármi más, a gyártó azonosítására alkalmas dolog. 

– Hát ez valamiféle kábelszorító – jegyezte meg Benton. 

– De nem gyorskötöző vagy műanyagbilincs, amit kézbilincsként 

lehetne használni – mondta Scarpetta. 

– A legtöbb kábelszorító fekete – tűnődött el Benton, miközben a 

fotókat nézegette. – Amiket a szabadban használnak, és amit kifakíthat 

az UV-sugárzás, az fekete. Nem átlátszó vagy világos. 



– Lehet, hogy ez valami zsákkötöző – tűnődött Scarpetta. – És 

bentre való. Mivel színtelen. De ha zsákkötöző, akkor valami nagy, 

robusztus zsákhoz való, nem a hétköznapi szemeteszacskóhoz. 

Átnézett a helyiség másik végébe a veszélyes biohulladékhoz 

használatos zacskóra, ami egy rozsdamentes acélkerethez rögzített 

sötétpiros zacskó volt az egyik mosogatómedence mellett, rajta a 

szokásos szimbólummal. 

– Ha jól belegondolok, már tudom, hol láttam ilyen kötöző eszközt 

– mondta Scarpetta. – Ahhoz való. 

És a szemetesre mutatott. 

– Mi itt azt a drótszerű zacskókötözőt használjuk – csattant fel dr. 

Lester, mintha Scarpetta azzal gyanúsította volna, hogy az az, eszköz, 

amivel Territ megkötözték, innen származna a hullaházból. 

– Az a lényeg – mondta Scarpetta hogy azok, akik szadomazo 

játékot játszanak, általában nem kötözik meg egymást olyan szorosan, 

hogy teljesen megakadályozzák a vérkeringést, és nem valószínű, 

hogy éles peremű szíjat vagy mechanikus eszközt használnának, amit 

nem lehet könnyen meglazítani vagy kioldani, kinyitni egy kulccsal. 

És ezt a kötözőeszközt – és a fotóra mutatott – nem lehet meglazítani 

vagy kioldani, ha egyszer feltették. Csak szorosabbra húzni. Terrinek 

valószínűleg nagy fájdalmat okozott. Nem tudott kiszabadulni, csak 

úgy, ha beszorítottak a szíj alá egy kést vagy valami éles dolgot. És 

lehet látni egy kis vágást itt, a bal csuklócsontnál. Valószínűleg ekkor 

történt. Lehet, hogy a konyhai olló okozta, ha tényleg azt használták. 

Volt Terri testén vér, amikor behozták ide, a lábain lévő sérüléseket 

leszámítva? 

– Nem. – Dr. Lester sötét szemét Scarpettára függesztette. 

– Nos, ha már halott volt, amikor levették róla azt, amivel 

megkötözték, és ekkor vágták meg, akkor nem vérzett volna, vagy 

legalábbis nem nagyon – jegyezte meg Scarpetta. – Ez nem valamiféle 

játék volt. Ahhoz túlságosan fájdalmas lehetett. 

– Én úgy tudom, hogy a szadomazo lényege a fájdalom. 



– De ez a fájdalom nem volt örömforrás – mondta Scarpetta. –

Kivéve annak a személynek a számára, aki ezt az egészet okozta. 

 

A címoldal az egyik javított változathoz tartozott, és körülbelül 

három héttel korábbra, december 10-re datálódott. 

– Egészen nagy fájl, de még távolról sem kész a helyreállítása – 

jegyezte meg Lucy. – Azonban ebből a részletből is kepét kaphatsz 

róla, hogy milyen. 

Legördítette a sávot, és Berger elkezdett olvasni, miközben Lucy 

nyomogatta a lefelé nyíl gombot. 

 

...Miközben egy halottban matat a kezem, elképzelem, hogyan 

öltem volna meg ezt az embert ügyesebben. Nyilvánvaló, hogy el 

tudnám követni a tökéletes gyilkosságot azzal, amit tudok. Amikor a 

kollégaimmal iszogatunk, és már bedobtunk néhány whiskyt, 

szeretünk elképzelni olyan jeleneteket, amiket egy szakmai találkozón 

vagy családi, baráti körben – és főleg az ellenségeink jelenlétében – 

soha nem tennénk. 

Megkérdeztem, hogy mi a kedvenc whiskyje. 

Nem igazán tudok választani a Knappogue Castle ír malátawhiskey 

és a Brora skót whisky között. 

Én még egyikről sem hallottam. 

Hogyan is hallott volna? A Knappogue valószínűleg a legfinomabb 

ír whiskey a világon, és majdnem hétszáz dollárt kóstál egy üveg, A 

Brora meg olyan ritka és különleges, hogy minden egyes üveget 

megszámoznak, és többe kerül, mint a maga összes tankönyve egy 

évben. 

Hogyan engedheti meg magának, hogy ilyen drága whiskey-t 

igyon? Nem érez bűntudatot, amikor olyan sok ember elveszíti az 

otthonát, és képtelen feltankolni a kocsiját? 

Attól, ha én nem iszom isteni ír whiskey-t, maga még nem fogja 

teletankolni a kocsiját – feltéve, hogy van autója. Az tény, hogy a jobb 



márkák – legyen az Cháteau Pétrus, egy házasítatlan malátawhiskey 

vagy egy nagyon finom, tiszta agavé tequila – kevésbé károsítják a 

májat és az agyat. 

Tehát a gazdagok, akik jóféle italt isznak, nincsenek annyira kitéve 

az alkohol káros hatásainak? Én ezt még soha nem hallottam. 

Hány emberi májat és agyat látott és szeletelt már? 

Tudna még néhány esetet mondani a sötét oldalról? Miket szokott 

mondani a színfalak mögött, főleg, ha a kollégáival van? 

Hencegünk azokkal a híres emberekkel, akiket boncoltunk 

(titokban mindegyikünk azt kívánja, bárcsak mi csináltuk volna Elvist 

vagy Anna Nicole Smitht, vagy Diana hercegnőt). Figyeljen ide, én 

sem vagyok különb bárki másnál. Én akarom megkapni a jó ügyeket 

más elől. A Gainesville sorozatgyilkos áldozatait. Én akarok az első 

lenni, aki a helyszínre érkezik, belép az ajtón, és megtalálja a rá 

bámuló levágott fejet a könyvespolcon. Nagyon szerettem volna, ha 

szakértő tanúként keresztkérdéseket tett volna fel nekem Ted Bundy, 

amikor saját magát védte, mikor gyilkossággal vádolták. A pokolba is, 

szerettem volna elvégezni a boncolását is, miután kivégezték! 

Osszon meg velünk valamennyit azokból a szenzációs esetekből, 

amelyeken dolgozott! 

Olyan szerencsés voltam, hogy számos ilyenben vehettem részt. 

Például lecsap a villám. Senki más nem képes megállapítani a halál 

okát, mert ott hever a test egy mező közepén, a ruhái letépve és 

szétszórva. Mi az első gondolata mindenkinek? Nemi erőszak. De a 

boncolás során nincs jele semmiféle sérülésnek. Hulla jó és egyszerű 

a megoldás, már bocsánat a szójátékért. Mert ott az elágazó minta, 

amit csak úgy hívnak, hogy a Lichtenberg-féle villámrajzolat vagy 

elektromos faalakzat. Vagy lehet, hogy az áldozat valami fémes dolgot 

hordott, mint például egy öv acélcsattal, ami megmágneseződik, vagy 

esetleg a karóra, ami a halál pillanatában megáll – én mindig 

leellenőrzöm az ilyesmit. A legtöbb orvosszakértő nem teszi, mert 



tapasztalatlanok vagy nem gondolkodnak, vagy egész egyszerűen nem 

művelik jól a szakmájukat. 

Nem olyan könyörületes, mint amilyennek képzeltem. 

Legyünk őszinték. A halott az halott. Képes vagyok a világ összes 

empátiáját bevetni, és könnyekre fakasztani az esküdtszéket. De 

tényleg úgy kellene éreznem, mintha a szívemet kitépnék a helyéről, 

ha megérkezik a legújabb tragédia áldozata? Tényleg törődnöm 

kellene azokkal a megjegyzésekkel, amiket a zsaruk tesznek, és amiket 

a nyilvánosság sohasem hall? 

Mint például? 

Ezek általában szexuális felhangú megjegyzések. Az elhunyt 

péniszének a méretéről, főleg ha az az átlagnál nagyobb vagy kisebb. 

A halott melléről, főleg ha az – a saját szavaimmal élve – kiváló áru. 

Ismerek nagyon sok olyan orvosszakértőt, aki emléktárgyakat gyűjt. 

Trófeákat. Egy híresség csípőimplantátumát. Egy fogat. Egy 

mellimplantátumot. Persze ezt mindig a férfiak akarják. (Ne kérdezze, 

hogy mit csinálnak velük, de a kezük ügyében tartják őket.) 

Hímvessző-implantátumot – hát azok eléggé mulatságosak. 

Maga megtartott valaha valamit? 

Csak egyszer. Húsz évvel ezelőtt történt, még a pályafutásom 

kezdetén, egy sorozatgyilkossági ügy során Richmondban, ahol éppen 

akkor neveztek ki vezetőnek. De ez a szuvenír nem egy holttestből 

származott, hanem Benton Wesley-től. Első alkalommal a 

konferenciateremben találkoztunk. Amikor elment, megtartottam a 

kávéspoharát. Ismeri azokat a magas falú Styrofoam műanyag 

poharakat a 7-Elevenból? Az első pillanattól kezdve, hogy megláttam, 

majd' elepedtem a pasiért. 

És mit csinált a csészével? 

Hazavittem magammal, és végigfuttattam a nyelvemet a peremen, 

mintha azzal, hogy megkóstolom, őt ízlelgetném. 

De nem feküdtek le egészen... meddig is? Csak öt évvel később? 



Mindenki így hiszi. De igazából nem így volt. Felhívtam az első 

találkozás után, és áthívtam egy italra azzal az ürüggyel, hogy meg 

tudjuk beszélni az ügyeket négyszemközt, de abban a pillanatban, 

hogy becsukódott mögötte a bejárati ajtó, már egymásnak is estünk. 

Ki kezdte? 

Én csábítottam el őt. Ez nem kis erkölcsi dilemmát jelentett 

számára. Házas ember volt. Én elvált, és nem jártam senkivel. Szegény 

felesége. Benton és én szeretők voltunk majdnem öt évig, még azelőtt, 

hogy bevallotta volna az egészet a feleségének. Azt színleltük, hogy 

ez a házasságtörés azért történt, mert a házasságuk megromlott, 

élettelenné vált. 

És senki nem tudta? Pete Marino? Lucy? A titkárnője, Rose? 

Én mindig is sejtettem, hogy Rose gyanítja a dolgot, abból, ahogy 

viselkedett, amikor Benton felbukkant egy újabb ügy megbeszélésére, 

vagy amikor konzultáció ürügyén egy újabb utazást tettem Quanticó-

ba. A múlt nyáron halt meg rákban. Úgyhogy őt már nem tudja 

megkérdezni. 

Úgy veszem észre, az, hogy holtakkal dolgozik, egyáltalán nem 

ébreszt önben gátlásokat. 

Pont ellenkezőleg. Amikor az ember egy testnek minden egyes 

porcikáját olyan sokszor feltérképezi, hogy semmiféle elfogódottságot 

és gátlást nem érez miatta, akkor a szex terén sincsenek korlátok, és 

rengeteg kísérletezésre adódik alkalom... 

 

– El tudnád ezt juttatni Kaynek? – kérdezte Berger, amikor a 

szövegrésznek hirtelen vége szakadt. – Hogy amikor lesz majd rá 

lehetősége, nézze meg. Talán eszébe jut valami olyasmi, amit mi nem 

tudhatunk. 

– Az állítólagos hálaadás napi interjúról – jegyezte meg Lucy. –

Amit nem adott, azt biztosan tudom. Nem mintha bárkivel is beszélne 

így. 



– Azt vettem észre, hogy nagyon kreatívan használja a 

betűtípusokat. Nem gondolod? 

– A szerző, legyen az Terri vagy valaki más, szereti a különböző 

betűtípusokat – értett vele egyet Lucy. 

Megpróbált nyugodt maradni, de rettenetesen dühös volt. Berger 

megérezte, és várt. Régebben Lucy dühétől tartani lehetett. 

– És szerintem ezzel szimbolikusan is ki akart fejezni valamit –

folytatta Lucy. – Ebben a hamisított interjúban például, amikor Terri 

kérdez – azt fogom mondani, hogy Terri –, a vastaggal szedett részek 

Franklin Gothic betűvel íródtak, a nagynéném hamis válaszai pedig 

kisebb Arial betűkkel. 

– Tehát Terri jelképesen elfoglalta a nagynénéd helyét, ha a 

fontossági sorrendet nézzük – állapította meg Berger. 

– Ez még annál is rosszabb. A Word világában a puristák körében 

az Arial nagyon rossz hírnévnek örvend. – Lucy tanulmányozta a 

szöveget, miközben beszélt. – Azt mondják rá, hogy közönséges, 

jelentéktelen, hiányzik belőle minden jellegzetesség, és szégyentelen 

csalónak tartják. Rengeteg cikk jelent meg ezzel kapcsolatban. 

Közben nem nézett Berger szemébe. 

– Csalónak? – nógatta az Lucyt. – Mint plagizálás, szerzői jog 

megsértése? Miről beszélsz? 

– Sokan úgy tartják, hogy a Helveticáról koppintották, amit az 

ötvenes években találtak ki, és az egyik legnépszerűbb betűkép volt a 

világon – mondta Lucv. – A gyakorlatlan szem nem tud különbséget 

tenni az Arial és a Helvetica között, de egy purista, egy profi nyomdász 

vagy grafikus számára az Arial csak egy parazita. És tudod, hogy mi 

az ironikus az egészben? Néhány fiatal grafikus úgy gondolja, hogy a 

Helvetica származik az Arialből, és nem fordítva. Érzed a szimbolikus 

jelentőséget? Mert ez eléggé ijesztő, legalábbis nekem. 

– Persze, hogy érzem – felelte Berger. – Azt sugallja, hogy Terri és 

Kay helyet cseréltek, mint híres nevezetes orvosszakértő. Ez olyasmi, 

mint amit Mark David Chapman tett, mielőtt meggyilkolta volna John 



Lennont. Egy kitűzőt viselt John Lennon nevével. És Sirhan Sirhan is 

így cselekedett, amikor állítólag azt a kijelentést tette, hogy Bobby 

Kennedy megölésével még híresebbé válik. 

– A betűtípusok változása egyfajta fejlődés – mondta Lucy. – Minél 

újabb a vázlat, annál hangsúlyosabb, Terri neve annál jobban kitűnik, 

és értelemszerűen a nagynéném egyre negatívabb színben tűnik fel. 

– Ez a változás azt sejteti, hogy Terri érzelmi kötődése a 

nagynénédhez egyre inkább átvált ellenségességbe és elutasításba. 

Illetve a szerzőé. De az egyszerűség kedvéért csak Territ mondok – 

gondolkodott hangosan Berger. – Ez az egész hasonlít ahhoz, ami Kay 

és Marino között történt, ha jól meggondolom. Marino istenítette 

Kayt. Aztán el akarta pusztítani. 

– Nem ilyen egyszerű, és nem ugyanaz – felelte Lucy. – Marinonak 

volt indoka, hogy miért szereti a nagynénémet. Ismerte őt. De Terrinek 

nem volt oka arra, hogy bármit is érezzen iránta. Teljesen légből kapott 

dolog volt ez a részéről. 

– Feltételeztük, hogy imádta a különböző betűtípusokat. Térjünk 

erre vissza egy kicsit – szólt Berger, folytatva a gondolatmenetét. 

Lucy megváltozott, de tényleg. Most is hirtelen volt, de nem reagált 

olyan hevesen, mint régebben, és – Berger véleménye szerint – Lucy 

korábban állandóan az erőszakosság határát súrolta. Ez volt a nagy 

hibája, és emiatt régebben veszélyes volt. 

– Biztos vagyok benne, hogy járatos a betűtípusokban – közölte 

Lucy. – Különbözőeket használ a lábjegyzetekhez, a bibliográfiához, 

a fejezetcímekhez, a tartalomjegyzékhez. A legtöbb ember nem csinál 

ilyet, amikor szakdolgozatot ír. Esetleg megváltoztatják a betűméretet, 

vagy dőlt betűt használnak, de nincs ez a művészieskedés a betűkkel. 

Igazából a leghétköznapibb betűtípus általában számos 

szövegszerkesztő-programban alapértelmezett. Abban is, amit Terri 

használt. A tényleges szöveg java része Times New Romannel íródott. 

– Példák – jegyezte fel Berger a noteszébe. – Milyen betűtípust 

használ, mihez és miért? Elméletileg. 



– A lábjegyzetek Palatino Linotype-ok, ami jól olvasható a 

számítógép monitorán és nyomtatásban is. Ami a bibliográfiát illeti, 

az Bookman Old Style. Az is jól olvasható. A fejezetcímekhez MS 

Reference Sans Serifet használ, ami tipikusan címsorhoz használatos. 

Megint csak mondom, nagyon ritka az ilyen sokféle betűtípus, főleg 

egyetemi dolgozatokban. Nekem ez az egész azt sugallja, hogy az írás 

nagyon személyes. Ez nemcsak magáról az írásról vagy irományról 

szól. 

Berger hosszasan nézett Lucyre. 

– Honnan a fenéből tudod ezt mind csak így? – kérdezte. –

Betűtípusok? Én soha nem törődöm velük. Még azt sem tudom 

megmondani, hogy milyet használok, amikor a hivatalos dolgaimat 

írom. 

– Te is ugyanazt az alapbeállítást használod, mint Terri. Times New 

Romant, amit a londoni Times számára csináltak. Ez egy keskeny 

betűtípus, úgyhogy nagyon gazdaságos ugyanakkor. Amikor ma az 

irodádban jártam, láttam az asztalodon mindenféle kinyomtatott 

dolgot. A törvényszéki orvosszakértői számítógépes munkában 

sokszor a legjelentéktelenebb dolog lényeges lehet. 

– És jelen esetben is ez a helyzet. 

– Hát ezt bizonyossággal mondhatom – felelte Lucy. – A különféle 

betűtípusok használata nem véletlen, bizonyára direkt választotta őket. 

És vajon egyfajta jelképes értelemben tette-e ezt amiatt, ahogy 

magával és valaki mással – például a nagynénémmel – kapcsolatban 

érzett? Nem tudom. De ha a véleményemet kérdezed, ez az egész 

dolog beteges, és egyre inkább az lesz. Ha tényleg Terri lenne a 

szerzője ennek az irománynak, és most is köztünk volna, azt 

mondanám, hogy veszélyes lehet a nénikémre nézve. Talán még 

fizikálisán is. Az a legkevesebb, hogy rágalmaz olyasvalakit, akivel 

soha nem találkozott. 



– Kaynek bizonyítania kell, hogy ez az egész nem igaz. De hogyan 

fogja például bizonyítani, hogy az az anekdota azzal a pohárral nem 

felel meg a valóságnak? Te honnan tudod, hogy nem igaz? 

– Mert ő sohasem tenne ilyesmit. 

– Szerintem te nem vagy olyan helyzetben, hogy tudd, mit tesz Kay 

magánemberként – jegyezte meg Berger. 

– Dehogyisnem. – Lucy állta Berger tekintetét. – És te is tudhatod. 

Kérdezz meg akárkit, hogy csinált-e viccet valaha egy holttestből vagy 

megengedte-e az ilyesmit másnak. Kérdezz meg bárkit, aki együtt 

dolgozik vele a hullaházban vagy a különböző helyszíneken, hogy 

szereti-e a hátborzongató eseteket, és szeretne-e olyanokat boncolni, 

mint Ted Bundy. Nagyon remélem, hogy ez az egész nem kerül elő a 

bíróságon. 

– Én a kávéspohárról beszélek. Miért zavar téged, ha Kayre mint 

nemi életet élő emberre kell gondolnod? Hagytad, hogy a 

gondolataidban valaha is emberi lényként jelenjen meg? Vagy ő a 

tökéletes anya, vagy ami a rosszabb, olyasvalaki, aki nem elég 

tökéletes? 

– Beismerem, régebben voltak ezzel gondjaim, versengtem a 

figyelméért, és nem voltam képes elviselni a hibáit vagy a valódi 

érzéseit – felelte Lucy. – Zsarnok voltam. 

– De most már nem vagy az? 

– Lehet, hogy Marino volt az utolsó adag a kemoterápiás 

besugárzásból. Akaratlanul is meggyógyított bennem valami 

rosszindulatú dolgot, és igazából azóta én és a nagynéném jobban 

kijövünk egymással. Elfogadtam, hogy van egy tőlem független élete, 

és ez így van rendjén. Sőt. Így a jobb. Nem mintha ezzel korábban nem 

lettem volna tisztában. De ha visszatekintek, korábban nem éreztem 

így. És most férjezett. Ha Marino nem tette volna, amit tett, nem 

hinném, hogy Benton elvette volna. 



– Úgy beszélsz, mintha ez egyedül Benton döntése lett volna. 

Mintha Kaynek semmi beleszólása nem lett volna az egészbe. – Berger 

fürkészőn nézett Lucy arcába. 

– Kay mindig is hagyta, hogy Benton önmaga legyen. És továbbra 

is ez lett volna. A nagynéném szereti őt. Valószínűleg képtelen volna 

bárki mással lenni, tényleg, mert három dolog van, amit nem képes 

elviselni, amit nem tűr el. Ha irányítani akarják, ha cserbenhagyják, és 

nem bírja az unalmat. Bármelyik esetén inkább egyedül marad. 

– Pont úgy, mint néhány gyanúsított, akit ismerek – jegyezte meg 

Berger. 

– Igen, valószínűleg – felelte Lucy. 

– Nos – mondta Berger, és megint a számítógép monitorjára 

fordította a figyelmét –, sajnos mindaz, ami ezekben a laptopokban 

van, bizonyíték, és azok, akik kapcsolatban állnak az üggyel, el fogják 

olvasni. És nyilvánosságra kerül. 

– Az tönkreteheti őt. 

– Nem fogja – felelte Berger. – De rá kell jönnünk, hogy honnan 

származnak ezek az információk. Nem hinném, hogy az egész csak 

légből kapott kitaláció lenne. Terri vagy aki ezt az egészet 

összeeszkábálta, nagyon sokat tud. Például tudta, hogy Benton és Kay 

húsz évvel ezelőtt találkoztak Richmondban. 

– De akkor még nem volt kapcsolatuk. 

– Honnan tudod? 

– Mert azon a nyáron Kaynél voltam – felelte Lucy. – Benton soha 

nem jött át, egyetlenegyszer sem. És amikor a nagynéném nem az 

irodájában volt, vagy nem egy helyszínen, akkor velem töltötte az időt. 

Elkényeztetett, dundi kis vadóc voltam, teljesen bolond, és őrült 

módon vágytam a figyelmére. Más szóval, csak azt néztem, hogy hol 

keveredhetek bajba, és nem fogtam fel igazán, hogy az emberek olyan 

bajokba is kerülhetnek, amilyenekkel ő is foglalkozik, hogy 

megerőszakolhatják és meggyilkolhatják őket. Kay nem mászkált el 

otthonról, nem hagyott magamra, egy percre sem, főleg, hogy egy 



sorozatgyilkos terrorizálta a várost. És soha nem láttam egyetlen 7-

Eleven kávéspoharat sem a házban, csak hogy tudd. 

– Az nem jelent semmit, hogy nem láttál – felelte Berger. – Minek 

mutatta volna meg neked, sőt, mi a fenének vitte volna haza az 

irodájából? 

– Nem csinált volna ilyet – közölte Lucy. – De kicsit sajnálom is, 

hogy nem láttam semmiféle poharat. Kay akkoriban nagyon magányos 

lehetett. 

 

 

 

  



20. 
 

 

 

 

 

Scarpetta oldalra fordította Terri Bridges holttestét, hogy 

megnézhesse elölről és hátulról is. 

A nyakon és a csuklón lévő apró vágástól eltekintve nem látott más 

sérülést, csak a comb elülső, középső részén kezdődőeket. Hosszú, 

keskeny zúzódások voltak, számos hosszirányú horzsolással, amelyek 

valószínűleg vérezhettek. Olyan volt az egész, mintha Terri beszorult 

volna valami alá, mondjuk, egy deszkalap alá, aminek sík felülete volt, 

és éles széle. 

A térdek csúnyán megzúzódtak és lehorzsolódtak, csakúgy, mint a 

lábfejek, és a kézi nagyítólencse alatt Scarpetta mindkettőben 

felfedezett apró, sárgás, beágyazódott faszilánkokat, amelyek olyan 

puhák voltak, mint a hajszál. Az élénk színű pirosság és hogy a sebek 

nem dagadtak fel, arra utalt, hogy mindegyik közvetlenül a halál 

beállta előtt keletkezett. Talán csak percekkel előtte. De lehet, hogy 

egy órával korábban. 

Dr. Lester azzal reagált a térdekbe és a lábfejekbe beágyazódott 

apró faforgácsok felfedezésére, hogy azok valószínűleg akkor 

kerülhettek oda, amikor a testet végighúzták a földön, mert csak azok 

a bizonyos területek kerültek érintkezésbe a fából készült felülettel. 

Scarpetta megjegyezte, hogy nagyon kevés fából készült padló érdes 

eléggé ahhoz, hogy ilyesmit okozzon, hacsak nem kezeletlen fáról van 

szó. 

– Akkor sem tud rávenni, hogy kizárjam a balesetet – mondta 

csökönyösen dr. Lester. – Megkötözés, ütlegelés, verés, erőteljes 

náspángolás. És az ilyesmi néha eldurvul. 



– Na és mi van a küzdelemmel? – szólt közbe Benton. – Ez a 

tényező is beleillik az elméletébe, így is úgy gondolja, hogy baleset 

lehetett? 

– Vonaglás, sikoltozás a fájdalomtól. Már láttam ilyet azokon a 

videókon, amit a magához hasonló profilkészítők bemutatnak a 

megbeszéléseken – felelte dr. Lester, és a két szemöldöke között 

húzódó ránc még mélyebbnek tűnt, mintha egy hasadék szelné, ketté 

a homlokát. 

– A párok bekapcsolják a kamerát, és nem is sejtik, hogy 

perverz rituáléjuk halállal végződik. 

– Lássuk a fotókat! – javasolta Scarpetta Bentonnak. – Azokat, 

amik a helyszínen készültek. Nézzünk meg néhány dolgot! 

Felvett egy borítékot a pultról, és együtt kirakosgatták a 

fürdőszobában készült fotókat. Scarpetta rámutatott az egyikre, ami a 

fésülködőasztalról készült. A közvetlenül felette lévő tükör kissé 

ferdén állt. 

– A Terri lábán lévő sérülések amiatt keletkeztek, hogy erősségüket 

tekintve az enyhétől egészen az erősig, tompa ütéseket mértek rá 

valamilyen tárggyal, aminek lapos és éles szélei vannak. Lehet, hogy 

a fésülködőasztal széle és a fiókjának az alja? Lehet, hogy a 

fésülködőasztal előtt ült. Az megmagyarázná, hogy miért elöl van az 

összes sérülése, és miért combközéptől lefelé. Hátul nincsenek sebek, 

és a felsőtestén sem. A fenekén sem, ami pedig az ilyen játékoknál 

gyakori célpont. 

– Talált a rendőrség bármiféle olyan fegyvert a helyszínen, ami 

okozhatta a horzsolásokat és a zúzódásokat? – kérdezte Benton dr. 

Lestert. 

– Én nem tudok róla – felelte az. – És nem vagyok meglepve. Ha 

az a személy, akivel Terri volt, elvitte magával azt, amivel fojtogatta, 

akkor azt is elvihette, amivel ütötte. Már ha ütötte. Őszintén, inkább 

hajlanék a gyilkosság felé, ha megerőszakolták volna. De erre semmi 

bizonyíték. Nincs gyulladás, szakadt seb, ondó... 



Scarpetta visszalépett a hordágyhoz, és a medencére irányította a 

sebészeti lámpa fényét. 

Dr. Lester figyelte, mit csinál, majd megszólalt: 

– Már mondtam magának, hogy vettem kenetmintát. 

Kezdett idegesen és védekezően beszélni. 

– És készítettem több lemezt, amiket megvizsgáltam mikroszkóp 

alatt, hogy találok-e spermát – tette még hozzá. – De negatív lett. És a 

mintákat elküldtem a DNS-laborba, és az eredményt maguk is ismerik. 

Véleményem szerint nem valószínű, hogy történt nemi aktus. 

Szerintem legalább abban biztosak lehetünk, hogy a nő tervezett 

valami közös megegyezéssel történő dolgot, és az előjátékba 

beletartozott az is, hogy megkötözték. 

– Találtak síkosítót a helyszínen? Talán a fürdőszobában vagy az 

ágy mellett, ami esetleg az áldozaté lehetett? Én nem látok semmi 

ilyesmit a rendőrségi jelentésben felsoroltak között – jegyezte meg 

Scarpetta. 

– Nincs benne ilyen. 

– Nos, ez rendkívül fontos – mondta Scarpetta. – Ha nincs ennek 

nyoma a hálószobában, akkor az azt jelentheti, hogy akivel együtt volt, 

az elvitte magával. És kismillió oka lehetett annak, hogy bár volt nemi 

aktus vagy annak a kísérlete, miért nem volt a helyszínen ondó. A 

legnyilvánvalóbb az erekció-rendellenesség, ami nem ritka, a nemi 

erőszakok esetén. Más lehetőség? A férfin vaszektómiát hajtottak 

végre, vagy azoospermiában szenved, ami esetén egyáltalán nincsenek 

spermasejtek. Vagy el van záródva az ondóvezeték. Vagy retrográd 

ejakulációban szenved, ami azt jelenti, hogy a sperma és az ondó 

visszafelé folyik, a húgyhólyagba, és nem kifelé a péniszen keresztül, 

bele a vaginába. Vagy olyan gyógyszeres kezelés alatt áll, ami 

megakadályozza a spermaképződést. 

– Én csak azt tudom ismételni, amit már korábban is mondtam. 

Nemcsak hogy nem találtunk spermát, de az UV-lámpa fényében nem 



fénylett fel semmi, semmi nem utalt ondó jelenlétére. Akárkivel is volt 

Terri, nagyon úgy tűnik, hogy az illető nem ejakulált.  

– Az is lehet, hogy az ondó mélyen benne van a vaginában vagy a 

végbélben – jegyezte meg Scarpetta. – Részletes vizsgálat vagy 

száloptikás UV-technológia bevetése nélkül nem fog látni semmit. 

Megpróbálta megvizsgálni a szája belsejét? Vett kenetet a végbélből 

és a szájból? 

– Természetesen. 

– Rendben. Szeretném megnézni! 

– Parancsoljon! 

Minél elszántabb lett Scarpetta, annál kevésbé tűnt dr. Lester 

harciasnak és magabiztosnak. 

Scarpetta kinyitott egy kisszekrényt, és talált egy vizsgálótükröt, 

ami még be volt csomagolva. Új gumikesztyűt húzott, és végigcsinálta 

a holttesttel ugyanazt, amit a nőgyógyász egy rutinvizsgálat során. 

Megvizsgálta a külső nemi szerveket, és nem talált sérülést vagy 

rendellenességet. Aztán a tükörrel szétnyitotta a hüvelybemenetet, 

ahol elegendő síkosítót talált ahhoz, hogy akár több kenetet is vegyen, 

amelyeket aztán szétkent a lemezeken. A végbélből is vett mintát. A 

száj belsejéből is vett kenetet, és a torokból is, mert egyáltalán nem 

szokatlan, hogy az áldozat belélegzi vagy lenyeli az ondót, miközben 

orális nemi aktusra kényszerítik. 

– A gyomortartalom? – kérdezte Scarpetta. 

– Kis mennyiségű barna folyadék, körülbelül húsz köbcenti. Már 

órák óta nem evett előtte – mondta dr. Lester. 

– Megtartotta? 

– Nem volt miért. A szokásos testnedveket megvizsgáltuk 

drogokra. 

– Nem drogokra gondoltam, hanem inkább arra, hogy esetleg 

előfordulhatott benne ondó – válaszolta Scarpetta. – Ha valakit orális 

aktusra kényszerítenek, akkor esetleg lehet találni ondót a gyomorban. 

Néha még a tüdőben is. Sajnos kreatívan kell gondolkodnunk. 



Leemelt egy szikét a kisasztalról, és behelyezett egy új pengét. 

Elkezdett bevágásokat ejteni Terri térdén. Érezte, ahogy a törött 

térdkalács csúszkál a lehorzsolt bőr alatt. Mindkét térdkalács több 

darabra volt törve – ez nagyon jellegzetes sérülés autóbalesetek esetén, 

amikor a térd nekicsapódik a műszerfalnak. 

– Kérem, gondoskodjon arról, hogy az összes röntgenfelvételt 

megkapjam elektronikusan – mondta. 

Aztán ejtett bemetszéseket a combokon is, és felszakadt 

véredényeket talált, több mint két és fél centiméter mélyen, egészen az 

izmoknál. Egy tizenöt centis vonalzót használva léptéknek, Benton 

segítségével, aki a fotókat tartotta, Scarpetta jegyzeteket készített 

azokra a testábrákra, amelyeket a pult feletti kis tartókból vett el. 

Csipeszek segítségével kiszedett néhány faszilánkot a térdből és a 

lábfejből, majd ráhelyezte ezeket a tiszta üveglemezekre. Aztán leült 

az összetett mikroszkóp elé, beállította a fényt és a kontrasztot, majd 

behelyezte a lemezt. Százszoros nagyítás mellett látta a tracheid vagyis 

vízszállító sejteket a fában, és megállapította, az a részük roncsolódott, 

ahol a furnérlemezeket összeragasztották valami nagyon erős 

ragasztóval. 

A faszilánkok simára csiszolt deszkából származtak. Scarpetta és 

Benton újra megnézte a fürdőszoba padlóján heverő holttestről készült 

20x25-ös fotókat. A háttérben ott volt a fehér, márványtetejű pult, 

amibe be volt építve a fésülködőasztal, és ott állt egy kis aranyszínű 

fémszék is, aminek szív alakú volt a háttámlája, és fekete szaténnal 

kárpitozták. A fésülködő-asztalkán egy tükrös tálca állt parfümökkel, 

aztán volt ott még egy hajkefe és egy fésű. Minden tökéletes rendben, 

elvágólag, kivéve az ovális tükröt, és ahogy Scarpetta közelebbről 

megnézte a fotót, még nagyító alatt is, megállapította, hogy a pult széle 

négyszögletes ott, ahol a fésülködőasztalt beépítették. És éles volt. 

Átnézett még néhány, a fürdőszobában készült fotót, amiket 

különböző szögből csináltak. 



– Az egész egyetlen egység. – Scarpetta megmutatta a fotót 

Bentonnak. – A kagyló köré épített pult, a szekrények és a fiókos 

fésülködőasztal egybe van építve. És ha itt megnézed, ezt a fotót a 

padlóval egy szintben készítették, lehet látni, hogy a pultnak van egy 

fehérre festett, rétegelt lemezből álló hátsó része, amely a csempézett 

fal felé néz. Nagyon hasonló ahhoz, ahogy a konyhákban a 

szekrénysorba beépítik a munkapultokat. De a rétegelt lemezből 

készült beépítéseknél az alsó részt, ami nem látszik, nem szokták 

lefesteni. Tehát elképzelhető, hogy a fésülködőasztal alja nincs 

lefestve. Mikroszkópos vizsgálattal meg tudjuk állapítani, hogy a Terri 

térdéből és lábfejéből kiszedett faszilánkok festetten rétegelt lemezből 

származnak-e. Ki kell mennünk a helyszínre! 

Dr. Lester mögöttük állt, némán. 

– Szerintem elképzelhető, hogy az elkövető kényszerítette Territ, 

hogy üljön le a székre, nézze magát a tükörben, miközben fojtogatta, 

és amikor elkezdett küzdeni ellene – vagyis hevesen rugdosott a 

lábával –, a lába nekicsapódott a pult szélének, ez okozta a hosszirányú 

horzsolásokat és a combján a mély zúzódásokat. A térde olyan erősen 

csapódott neki a fésülködőasztal aljának, hogy a térdkalácsa eltört. Ha 

az asztal alja festetlen rétegelt lemez, az megmagyarázná a 

faszilánkokat a térdben és a lábfejen. Amilyen rövid a lába, a 

lábfejével biztosan nem érte el a falat, hanem a fiók aljának csapódott. 

– Ha igaza van – tett engedményt dr. Lester –, akkor az, hatással 

lesz az ügyre. Ha ilyen erősen rugdosott és küzdött, és ha valaki 

erőszakkal leültette a tükör elé, akkor így másképp néz ki a dolog. 

– Nagyon fontos kérdés, hogy nézett ki a fürdőszoba, amikor Oscar 

odaért, és rátalált a holttestre – közölte Benton. – Feltételezve, hogy 

az, amit mond, igaz. 

– Szerintem végezhetnénk néhány mérést, megnézhetnénk, hogy 

igaz-e, amit mond – felelte Scarpetta. – A széktől függ. Ha Terri azon 

ült, Oscar pedig mögötte állt, nem hinném, hogy képes lett volna elég 

magasra húzni a fojtóeszközt, hogy az olyan szögben álljon, hogy 



azokat a nyomokat hagyja a nő nyakán. De látnom kell a helyszínt. 

Minél hamarabb oda kell mennünk. 

– Én először egyenesen megkérdezem tőle – mondta Benton. –

Talán hajlandó lesz velem beszélni, ha úgy gondolja, hogy újabb 

bizonyítékok kerültek elő, és neki az az érdeke, hogy együttműködjön 

velünk. Felhívom a kórházrészleget, hátha lehet okosan beszélni a 

fejével. 

 

Lucy e-maileket nézegetett, miközben Scarpetta kihangosítón 

keresztül éppen azt magyarázta, miért van szüksége arra, hogy a Terri 

Bridges szájából vett kenettel és egy egész székkel sürgősen 

elrepüljenek Oak Ridge-be, Tennessee-be, a Nemzetbiztonsági 

Komplexumba. 

– Vannak barátaim a Y-12-nél – magyarázta Scarpetta Bergernek, 

akinek a beleegyezésére szintén szüksége volt. – Szerintem nagyon 

gyors fordulatot várhatunk az ügyben. Ha megvan a bizonyíték, csak 

órák kérdése. Az tart a legtovább, hogy kiszivattyúzzák a levegőt a 

kamrából, mert az most lassabban megy majd a szokásosnál. A 

vazelinalapú síkosítónak nagy a nedvességtartalma. 

– Én azt hittem, hogy ott atomfegyvereket gyártanak – mondta 

Berger. – Nem ők állították elő az uránt az első atombombához? Ugye, 

nem azt akarja mondani, hogy Terri Bridgesnek kapcsolata lehet a 

terrorizmussal vagy ilyesmivel? 

Scarpetta erre azt felelte, igaz, hogy a Y-12 állította elő az Egyesült 

Államok nukleáris arzenálja minden egyes fegyveréhez az 

alkotóelemeket, és hogy itt található a legnagyobb mennyiségű 

dúsított urán is, őt inkább az ott lévő mérnökök, kémikusok, fizikusok 

és főleg az anyagmérnökök miatt érdekli ez a hely. 

– Ismeri a Visitec Nagykamrás Pásztázó Elektronmikroszkópjukat? 

– kérdezte. 

– Gondolom, arra akar kilyukadni, hogy nekünk nincs ilyen – 

felelte Berger. 



– Attól tartok, hogy az egész bolygón nincsen olyan törvényszéki 

labor, ahol lenne egy tíztonnás mikroszkóp, ami kétszázezres nagyítást 

tud, van rajta EDX-detektor és FTIR, vagyis energia diszperzív 

röntgen spektroszkóp és Eourier-transzformációs spektroszkóp. 

Mindez egy helyen. Megtudhatsz mindent a beküldött tárgy 

morfológiájáról, elemi és kémiai összetevőiről, még akkor is, ha az 

anyag olyan kicsi, akár egy makromolekula vagy olyan nagy, mint egy 

motorblokk. Lehet, hogy egy egész széket beküldők abba a kamrába. 

De előbb látnunk kell! Nem fogom megkérni Lucyt, hogy adja kölcsön 

a jetet, vagy rávenni a rendőrséget, hogy vigye el a bizonyítékot 

Tennessebe, és adja át az egyik tudós barátomnak az éjszaka kellős 

közepén, hacsak biztos nem vagyok abban, hogy nyomós okom van 

rá. 

– Meséljen még arról a székről! – mondta Berger. – Miért tartja 

olyan fontosnak? 

– Terri fürdőszobájából való. – Úgy hiszem, hogy ezen ült, amikor 

meggyilkolták. De ez még csak egy elmélet, amit nem tudok jelen 

pillanatban bizonyítani anélkül, hogy el ne vitetném a vizsgálatra. 

Okom van feltételezni, hogy Terri meztelen volt, amikor rajta ült, és 

mivel tudjuk, hogy a síkosító beszennyeződött más DNS-sel, lehet, 

hogy más szerves és nem szerves mintát is találhatunk benne. Nem 

tudni, hogy a síkosítót eredetileg mire használták, hogy honnan 

származik, vagy, hogy mi is az valójában. De a Visitee mikroszkóp 

talán a segítségünkre lehet, méghozzá gyorsan. Szeretnék elmenni a 

helyszínre, Terri lakására, amilyen gyorsan csak lehet. 

– Éjjel-nappal van ott egy rendőr – mondta Berger. – Tehát nem 

lesz gond bejutni. De szeretném, ha magukkal tartana egy nyomozó. 

És újra meg kell, kérdezzem, hogy korábban nem állt kapcsolatban 

Terrivel vagy Oscarral? 

– Nem. 

– Találtunk olyan dolgokat a lakásán lévő számítógépen, ami arra 

utal, hogy kapcsolatban álltak. Legalábbis Terrivel. 



– Nem ismertem azt a nőt. Tizenöt-húsz percen belül itt végzünk. – 

közölte Scarpetta. – Akkor már csak be kell ugranunk Benton 

irodájába, hogy összeszedjünk néhány dolgot. Jó lenne, ha a kórház 

előtt tudnánk találkozni azzal, aki elszállítja a széket. 

– És mit érezne, ha ez a valaki Pete Marino volna? – kérdezte 

Berger szándékosan nyájasan. 

– Ha Terrivel tényleg az történt, amire gondolok – felelte Scarpetta, 

és ő is ugyanolyan nyájas volt, mintha már számított volna arra, hogy 

Berger előáll ezzel a javaslattal –, akkor egy szexuális szadistával van 

dolgunk, olyannal, aki lehet, hogy már korábban is ölt. Valószínűleg 

két másik embert 2003-ban. Benton is megkapta Marinótól 

ugyanazokat az e-maileket, amiket maga. 

– Én nem néztem meg az e-mailjeimet az elmúlt pár órában –

válaszolta Berger. – Igazából épp most kezdtünk neki Terri Bridges e-

mailjeinek. És Oscar Bane e-mailjeinek. 

– Ha a gyanúm beigazolódik, nem hinném, hogy Oscar képes lett 

volna arra, amit a gyilkos tett. Persze a DNS-ét még nem futtatták le a 

CODIS-ban. De annyit mondhatok, hogy ha ő állt volna Terri mögött, 

míg az ült, akkor szinte azonos magasságban lettek volna. Hacsak 

Oscar rá nem állt valamire, például egy sámliszerűségre, de úgy 

szerfelett nehéz lett volna egyensúlyoznia, miközben azt tette, amiről 

feltételezem, hogy történt. Ha nem egyenesen lehetetlen. 

– Tessék? 

– Az achondroplasia miatt – folytatta Scarpetta. – A törzsük 

normális hosszúságú, de a karjuk és a lábuk nem. Megmutatom majd 

méréssel is, de ha valaki achondroplasiában szenved, és, mondjuk, 

kábé százhuszonöt centi magas, és valaki olyan előtt ül, aki szintén 

kábé ekkora lehet, akkor a fejüknek körülbelül egy szintben kell 

lennie. 

– Fogalmam sincs, hogy miről beszél. Nekem ez olyan, mint valami 

rejtvény. 



– Tudja valaki, hogy hol van most Oscar? Valakinek meg kellene 

néznie, csak hogy megbizonyosodjuk róla, biztonságban van. Ha nem 

ő a gyilkos, akkor minden oka megvan arra, hogy paranoiás legyen, és 

nekem vannak efelől kétségeim. Komoly kétségeim. 

– Jézusom! – mondta Berger. – Mit ért azalatt, hogy „hol van?” 

Csak azt ne mondja, hogy otthagyta a Bellevue-t! 

– Benton éppen most hívta őket. Azt hittem, hogy tudja. 
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A Tell-Tail Hearts kisállat-kereskedés központi boltja a Lexington 

Avenue-n volt, néhány háztömbnyire, nyugatra a Grace Market-place-

től. Shrew sétált a viharos sötétben, és állandóan az a cikk 

járt a fejében, amelyet néhány héttel korábban feltett a netre. 

Eszébe jutott, hogy a cikk jellemzése szerint abban a boltban 

tisztaság van, a dolgozók fehér köpenyben járnak, és a legnagyobb 

odaadással teszik a dolgukat, legyen szó tápláló étrendről, orvosi 

kezelésről vagy gyengédségről. Az üzletlánc boltjai a hét minden 

napján nyitva voltak, reggel tíztől este kilencig, hogy – főleg a – 

kiskutyák, azok az édes kis gombócok ne maradjanak sokáig egyedül. 

A légkondicionálást vagy a fűtést nem kapcsolták le néhány óra 

múlva, hogy spóroljanak az olajjal vagy az elektromossággal, és 

állandóan szólt a zene, hogy a kicsikék ne érezzék olyan egyedül 

magukat. Shrew sokat kutakodott, miután Ivy meghalt, és tudta, hogy 

milyen fontos a kiskutyáknak, nehogy kiszáradjanak, hogy melegben 

legyenek, és ne legyenek szomorúak az egyedüllét miatt. 

 Amikor a baloldalon megpillantotta a boltot, egyáltalán nem olyan 

volt, mint várta, és egyáltalán nem olyan, mint ahogy a Főnök által írt 

cikkben szerepelt. A kirakat piszkos papírdarabkákkal volt teli, és egy 

vörös műanyag tűzcsap dőlt bizonytalanul az egyik oldalara. Nem 

voltak sem kiscicák, sem kiskutyák a kirakatban, és az üveg mocskos 

volt. 

A Tell-Tail Hearts beágyazódott egy In Your Attic nevű üzlet – ami 

a kinézete alapján vackokat árult – és egy Love Notes elnevezésű 

zenebolt közé. Zárva tábla lógott a kisállat-kereskedés ütött-kopott 



ajtaján, de minden lámpa fel volt kapcsolva, és a pulton egy nagy, 

lefóliázott tasak állt, amelyben a három házzal lentebb lévő, Adam 

Ribs kifőzdéből származó étel volt. A bolt előtt egy fekete Cadillac 

szedán parkolt, benne ült a sofőr, és járt a motor. 

A vezető mintha Shrew-t figyelte volna, miközben az kinyitotta a 

bejárati ajtót, és besétált a légfrissítő láthatatlan ködébe. A flakon ott 

állt a pénztárgépen. 

– Helló! – szólt hangosan Shrew, de nem látott senkit. 

Kiskutyák kezdtek el ugatni, sürgölődni, őt bámulni. Kiscicák 

szundikáltak faforgácsból vetett vackokon, és halak úszkáltak lustán 

az akváriumokban. Három fal mentén pult futott körbe, és mögötte, 

majdnem egészen a vízfoltos plafonig drótketrecek lógtak bennük 

mindenféle elképzelhető háziállat apró példányaival. Shrew nem 

nézett az állatok szemébe. Tudta jól, miért. 

Ha a szemükbe néz, az egyenesen a szívéig hatol, és a következő 

pillanatban már visz is haza valamit, amit esze ágában sem volt 

megvenni. És nem viheti haza az egész állatseregletet. Mindegyiket 

szerette volna, az összes nyomorult, szegény kis aranyoskát. Neki 

most ésszel kell válogatnia, kérdéseket kell feltennie, és meg kell 

győződnie arról, hogy mi lenne a legjobb választás, mielőtt még valaki 

kivenne egy kiskutyát a ketrecéből, és a karjába tenné. Beszélnie kell 

az üzletvezetővel. 

– Helló! – kiáltott újra. 

Próbaképpen a hátrafelé vezető ajtó felé indult, ami kissé nyitva 

állt. 

– Van itt valaki? 

Teljesen kitárta az ajtót. Falépcső vezetett le a pincébe, ahonnan 

kutyaugatás hallatszott, majd több állat is rákezdte. Shrew elindult 

lefelé, egyszerre csak egy lépcsőfokot haladva, óvatosan, mert nem 

volt túl jó a világítás, és különben is, már jócskán ivott a bourbonból. 

Az, hogy egészen idáig sétált, kicsit segített, de közel sem volt elég 



ahhoz, hogy tiszta legyen a feje. Lassan forogtak a kerekek a fejében, 

és nem érezte az orrát, pontosan úgy, mint amikor be szokott csípni. 

Egy raktárban találta magát, mindenhol árnyak voltak, és az egész 

bűzlött a betegség, húgy-és ürülékszagtól. A felhalmozott állateledeles 

dobozok és száraz kutyakajás zacskók között is ketrecek álltak, teli 

mocskos papírdarabkákkal. Aztán megpillantott egy fából készült 

asztalt, amin üvegfiolák és fecskendők voltak, meg néhány vörös színű 

zacskó, amire fekete betűkkel rá volt pecsételve, hogy veszélyes, 

fertőző biohulladék. Mellettük hevert egy pár gumikesztyű. 

Az asztal mögött állt egy hűtőkamra. 

Nyitva volt az acélajtaja, és Shrew meglátta, hogy mi van benn. Egy 

fekete öltönyös, fekete cowboykalapos férfi, és egy hosszú, szürke 

ruhát viselő nő állt neki háttal, a hangjuk tompán hangzott a hangosan 

zúgó hűtőrendszer miatt. Shrew megpillantotta, hogy mit csinálnak, és 

szeretett volna kirohanni, olyan gyorsan, ahogy csak lehet, de a lába 

nem engedelmeskedett, mintha odaragadt volna a betonhoz. 

Iszonyodva bámulta őket, de aztán a nő észrevette. Ekkor Shrew 

sarkon fordult, és rohanni kezdett. 

– Álljon meg! – kiáltott utána egy mély hang. – Hé! 

Súlyos léptek hangzottak fel mögötte, ő pedig elvétette az egyik 

lépcsőfokot, és jól beütötte a sípcsontját. Hirtelen egy kéz ragadta meg 

a könyökét, és a cowboykalapos visszakísérte az üzlet fényébe. Aztán 

a szürke ruhás nő is odaért hozzájuk. Rosszallóan nézett Shrew-ra, de 

túlságosan fáradtnak tűnt ahhoz, hogy bármit is tegyen amiatt, hogy 

Shrew betolakodott. 

A cowboykalapos férfi mérgesen kérdezte:  

– Mi az ördögöt képzel maga? Mit settenkedik itt? 

Sötét szeme volt, kiélt arca véraláfutásos. Hatalmas fehér pajeszt 

viselt, és rengeteg csillogó arany ékszert. 

– Én nem settenkedem! – felelte Shrew. – Csak az üzletvezetőt 

kerestem. 

Úgy zakatolt a szíve, mint egy mozdony. 



– Zárva vagyunk – közölte a férfi. 

– Azért jöttem, hogy vegyek egy kiskutyát – válaszolta Shrew, és 

elkezdett sírni. 

– Van egy 'zárva' tábla az ajtón – mondta a férfi, miközben a nő 

csak némán állt mellette. 

– Nem volt bezárva az ajtó. Lementem a lépcsőn, hogy 

megmondjam maguknak. Bárki besétálhat. – Shrew képtelen volt 

abbahagyni a zokogást. 

És képtelen volt elhessegetni annak a képét, amit ott lenn, a 

hűtőkamrában látott. 

A férfi a nőre nézett, mintha tőle várna magyarázatot. Odasétált a 

bejárati ajtóhoz, lenyomta a kilincset, aztán motyogott valamit. 

Valószínűleg rájöhetett, hogy Shrew az igazat mondhatta. Különben 

hogyan tudott volna bejönni? 

– Zárva vagyunk. Ünnepnap van – mondta. Shrew hatvanöt, talán 

hetvenévesnek saccolta. A középnyugatiakra jellemző, vontatott 

hanghordozása volt, a szavak mintha csak kicsusszantak volna a 

szájából. 

Shrew-nak volt egy olyan érzése, hogy a férfi ugyanazt csinálja, 

mint ő is nem sokkal ezelőtt, vagyis ivott, és azt is észrevette, hogy az 

ujján lévő aranygyűrűnek kutyafej alakja volt. 

– Nagyon sajnálom! – mondta a férfinak. – Láttam, hogy égnek a 

lámpák, bejöttem, azt hittem, hogy nyitva vannak. Tényleg nagyon 

sajnálom. Akartam volna venni egy kiskutyát meg egy kis kutyaeledelt 

és játékokat meg ilyesmit. Újévi meglepetésnek szántam saját 

magamnak. 

Levett az egyik polcról egy kutyaeledel-konzervet. 

És még mielőtt leállíthatta volna magát, kicsúszott a száján: 

– Nem tiltották be ezt amiatt a kínai melamin-botrány miatt? 

– Szerintem maga összekeveri a fogkrém-üggyel – mondta a férfi a 

szürke hosszú ruhás nőnek, akinek élettelen, tokás arca volt, és hosszú, 

festett haja, ami szálanként ágaskodott kifelé egy hajcsat alól. 



– Úgy van, a fogkrémmel – ismételte meg a nő ugyanolyan 

akcentussal, mint amilyen a férfinak volt. – Egy csomó embernek 

tönkrement a mája miatta. Persze sose fogjuk megtudni a teljes 

igazságot. Úgy állították be a dolgot, mintha azok az emberek 

alkoholisták lettek volna, és attól ment volna tönkre a májuk. 

Shrew-nak rémlett ez az egész. Emlékezett a fogkrémre, ami 

számos ember halálát okozta, mivel dietilén-glikol volt benne. De 

persze ez a férfi és nő pontosan tudta, hogy Shrew nem erre gondolt. 

Ez itt egy gonosz hely – lehet, hogy a leggonoszabb a világon –, ő 

pedig a legrosszabb időpontban jött, a lehető legrosszabban, és olyan 

szörnyűséget látott, amit soha nem fog elfelejteni, már soha nem lesz 

ugyanaz az ember. 

Mit is gondolt? Újév napjának estéje van, és egyetlen kisállat-

kereskedés se tart nyitva a városban, ez sem. De akkor ezek mit 

keresnek itt? 

Most viszont, hogy már lent járt a pincében, nagyon is jól tudta, 

hogy mit keresnek itt. 

– Nagyon fontos, hogy tisztázzuk a félreértést – mondta a férfi 

Shrew-nak. – Magának semmi keresnivalója nem volt odalenn. 

– Nem láttam semmit. – Nyilvánvaló utalás arra, hogy mindent 

látott. 

A cowboykalapos, smukkos férfi így szólt: 

– Ha egy állat meghal valami fertőzés következtében, akkor az 

embernek meg kell tennie, amit meg kell, hogy a többi állat ne 

kaphassa el a fertőzést. És ha már könyörületesen megtette a dolgát, 

akkor valahogy meg kell oldani az átmeneti tárolásukat. Érti, hogy 

mire akarok kilyukadni? 

Shrew észrevett hat üres ketrecet, amelyeknek tárva-nyitva állt az 

ajtaja. Azt kívánta, bárcsak észrevette volna őket, amikor befelé 

tartott. Akkor talán tovább sem megy, hanem azonnal távozik. 

Visszagondolt a többi üres ketrecre a pincében, meg arra, ami az 

asztalon volt. És ami a hűtőkamrában. 



Megint elkezdett sírni, és azt mondta: 

– De volt, amelyik még mozgott. 

– Maga errefelé él? – kérdezte a férfi. 

– Nem. 

– Hogy hívják? 

Shrew félt, ki volt borulva, és bolond módon megmondta a nevét, 

majd ostobán még azt is hozzátette: 

– Ugye nem gondolja, hogy én a Mezőgazdasági Minisztérium 

felügyelőféléje vagyok, vagy valamiféle állatvédőktől jöttem? – 

Megrázta a fejét. – Csak azért vagyok itt, hogy egy kiskutyát vegyek. 

Elfelejtettem, hogy ünnepnap van, ennyi az egész. Megértem, hogy a 

kiskutyák néha betegek lesznek. Kennelköhögést kapnak. Meg 

parvovírust. Ha valamelyik megbetegszik benne, annak annyi. 

A férfi és a nő némán nézték Shrew-t, mintha nem is volna 

szükségük szavakra ahhoz, hogy előálljanak egy tervvel. 

– Megmondom én, hogy mi legyen! – szólalt meg a férfi. – Holnap 

kapunk új szállítmányt, sokféle állatot, amiből választani lehet. Maga 

visszajön, és kiválasztja azt, amelyik tetszik. Ingyen a magáé. Szereti 

a springer spánielt, vagy a shi-tzukat? Vagy mit szólna egy tacskóhoz? 

Shrew képtelen volt abbahagyni a sírást. 

– Sajnálom, egy kicsit be vagyok csípve! 

A nő levette a légfrissítőt a pénztárgép tetejéről, és elindult vissza, 

a pincébe vezető ajtó felé. Becsukta maga mögött, és Shrew hallotta, 

ahogy lefelé halad a lépcsőn. Kettesben maradt a férfival. Az megfogta 

a karját, kivezette a boltból, oda, ahol a fekete Cadillac szedán parkolt. 

Az egyenruhás-sapkás sofőr kiszállt, és kinyitotta nekik a hátsó 

ajtót. 

A cowboykalapos így szólt: 

– Szálljon be, elviszem haza. Hideg van a sétához. Hol lakik? 

 

❖ 



    Lucy kíváncsi lett volna, vajon Oscar Bane tudta-e, hogy a 

barátnőjének tizennyolc felhasználóneve volt. Oscar sokkal könnyebb 

eset, és valószínűleg sokkal őszintébb is. Neki csak egy volt. 

– Mindegyik nevet másra használta – mondta Lucy Bergernek. – 

Az egyiket szavazásra, a másikat bizonyos chatszobák látogatására, 

aztán blogoláshoz, fogyasztói kérdőívek kitöltéséhez, különböző 

online publikációk előfizetéséhez, néhányukat pedig online hírek 

olvasásához. 

– Hát ez jó sok – jegyezte meg Berger, és az órájára pillantott. 

Lucy nem nagyon tudott volna olyan embert említeni az ismeretségi 

köréből, aki ennyire ne lett volna képes nyugton maradni. Berger olyan 

volt, mint egy kolibri, ami soha nem száll le, és minél nyugtalanabb 

lett Berger, Lucy annál jobban lassította a dolgokat. Meglehetősen 

ironikusnak találta az egészet. Majdnem mindig pont ellenkezőleg 

cselekedett. 

– Manapság ez már igazán nem sok – jegyezte meg Lucy. – Az e-

mail-szolgáltatás ingyenes addig, amíg az ember nem akar különleges 

dolgokat. Ha alapszolgáltatást kért, azzal is annyi fiókot nyithatott, 

amennyit csak akart, és gyakorlatilag lenyomozhatatlan az egész, mert 

nem kell hozzá hitelkártya, mivel ingyenes, és nem kellett neki 

megadnia semmiféle személyes adatot, hacsak nem akarta önként 

megadni. Más szóval teljesen anonim volt. Én már találkoztam olyan 

emberekkel, akiknek több száz felhasználói neve is van, akik 

gyakorlatilag egyszemélyes tömeget alkotnak, és az egyes alakmásaik 

beszélgethetnek egymással, egyetérthetnek, különböző véleményen 

lehetnek, beszélhetnek chatszobákban, megjegyzéseket tehetnek. És 

így megrendelhetnek vagy előfizethetnek olyasmire, amit nem 

szeretnének nyilvánosságra hozni, nem szeretnék, ha bárki is hozzájuk 

kötné vagy tudna róla, vagy isten tudta, mit. De függetlenül attól, hogy 

hány ilyen alteregója van egy embernek, általában ezek közül csak egy 

képviseli azt, aki igazán ő, hogy úgy mondjam. Az, amelyiket 

hétköznapi levelezéshez használ. Oscaré Carbane – meglehetősen 



lényegre törő – mivel a keresztnevének a vége plusz a vezetékneve, 

kivéve persze, ha a hobbija a szerves kémia, és a CH-4 mononukleáris 

hidridjének szisztematikus analógjára utal, vagy az is lehet, hogy 

repülőtéri modelleket épít, és arra a carbane keresztmerevítésre utal, 

ami a biplánok szárnyaihoz van rögzítve. Amit azért kétlek. Terri neve 

pedig Lunasee. Azokat az e-maileket kellene először megnéznünk. 

– Miért választ magának egy törvényszéki pszichológiát tanuló 

egyetemista ilyen felhasználónevet? – kérdezte Berger. – Nagy 

érzéketlenségnek tűnik, hogy ezzel az elmebetegekre vagy az 

elmebajra utal, vagy a Sötét Középkor egyéb szégyenteljes állapotaira. 

Igazából ez már nem is érzéketlenség, hanem inkább hidegvér. 

– Lehet, hogy Terri érzéketlen, hidegvérű nő volt. Én nem vagyok 

híve a holtakról vagy jót, vagy semmit elvnek. Egy csomó gyilkosság 

áldozata nem volt szükségszerűen kedves, amikor még élt. 

– Kezdjük a december közepével, és haladjunk az egyre frissebb e-

mailek felé – adta ki az utasítást Berger. 

Csak százhárom e-mailje volt december 15-e óta. Hét ezek közül 

Terri szüleinek ment Scottsdale-be, és az összes többi Oscar Bane és 

Terri levelezése volt. Lucy csoportosította őket időrend és dátum 

szerint anélkül, hogy megnyitotta volna őket, csak hogy lássa, van-e 

valami rendszer bennük, például, hogy ki írt neki, és milyen 

rendszerességgel. 

– Oscar sokkal többet küldött Terrinek, mint ő a férfinak. Legalább 

háromszor annyit – mondta Lucy. – És úgy tűnik, hogy teljesen 

rendszertelen időkben írt. De nem látok olyan levelet, amit Terri írt 

volna este nyolc után. És bizonyos napokon semmit sem küldött 

délután négy után. Ez eléggé különös. Azt gondolhatná az ember, hogy 

éjszaka dolgozott valamit. 

– Az is lehet, hogy telefonon beszéltek. Remélhetőleg Morales már 

nekiállt a telefonbeszélgetések listájának – közölte Berger. – Már el 

kellett kezdenie. De az is lehet, hogy elment szabira, csak elfelejtett 



értesíteni. És talán jobb lesz, ha másik munka után néz. Én ezt a 

második lehetőséget részesítem előnyben. 

– Mi a baja annak a fickónak? És te miért tűröd? Teljes mértékben 

tiszteletlen veled szemben. 

– Ő mindenkivel szemben ilyen tiszteletlen, és úgy hívja a dolgot, 

hogy fontossági sorrendet állít fel. 

– Na és te hogy hívod a dolgot? – Lucy közben tovább nyitogatta 

az e-maileket. 

– Én úgy nevezném, hogy pimasz és rettenetesen irritáló – felelte 

Berger. – Azt hiszi, hogy okosabb mindenkinél, még nálam is, de az a 

baj, hogy tényleg okosabb, mint a legtöbb ember. És nagyon jól 

csinálja, amit csinál, ha éppen úgy akarja. És a legtöbb esetben az 

általa felállított fontossági sorrendről kiderül, hogy van értelme, 

ráadásul megcsinál mindent annak az időnek a töredéke alatt, mint ami 

másnak szükségeltetik. Vagy ez a helyzet, vagy pedig valahogy rábír 

embereket arra, hogy csinálják meg helyette a munkát, aztán bezsebeli 

érte a dicséretet, és közben eléri, hogy a másik ember bajba kerüljön. 

És valószínűleg most is pontosan ezt műveli. 

– Marinóval – jegyezte meg Lucy. 

Ez úgy hangzott, mintha Lucy eldöntötte volna, legjobb, ha úgy 

gondol Marinóra, mintha csak egy volna a nyomozók közül, akit nem 

ismer igazán. 

Vagy az is lehet, hogy nem gyűlölte őt annyira, mint Berger 

feltételezte. 

– Igen, kényes helyzetbe hozza Marinót – mondta Berger. – Pedig 

úgy tűnik, hogy csak ő csinál olyasmit, ami eredményes. 

– Nős? – kérdezte Lucy, közben kinyitott egy e-mailt. – Persze nem 

Marinoról kérdeztem. 

– Nem az a típus, aki könnyen elkötelezné magát. Megdugja még a 

legyet is röptében. 

– Hallottam kettőtökről mindenféle pletykát. 

– Ó, igen. A híres légyott a Zöld fogadóban. 



Átugrottak az olyan szokásos hétköznapi elektronikus 

levélváltásokon, amelyekben semmi lényeges nem volt. 

– Az a gyilkossági ügy a Central Parkban, tavaly ősszel – mondta 

Lucy. – Amikor azt a maratonfutót megerőszakolták és megfojtották. 

A Ramble-hez közel. 

– Morales vitt el kocsival a helyszínre. Aztán megálltunk a Zöld 

fogadóban egy kávéra, meg hogy megtárgyaljuk az ügyet. Aztán már 

mindenki azon csámcsogott, hogy mi egy pár vagyunk. 

– Mert bekerült a Gotham Kiteregetibe. És készült egy gyalázatos 

lesifotó, ahogy ti ketten meghitten együtt vagytok. 

– Nehogy azt mondd, hogy rám állítottál egy keresőt, ami reggel, 

délben, este és éjjel csak a velem kapcsolatos dolgok után kajtat! 

– Az én keresőprogramjaim nem kajtatnak – felelte Lucy. – Egy 

kicsit gyorsabbak annál. Az a pletykarovat abból táplálkozik, amit az 

olvasók beküldenek. És ezek szinte mindig névtelenek. Honnan tudod, 

hogy nem ő küldte be az infót? 

– Hát nagyon ügyesnek kellett lennie, ha képes volt fotót csinálni 

kettőnkről úgy, hogy egymással szemközt ültünk az asztal két oldalán. 

– Lehet, hogy megkért valaki mást – mondta Lucy. – Az egyik 

hasonszőrű társát. A tenyészmén nyomozónak meghitt kis légyottja 

van a Zöld fogadóban a szupersztár kerületi ügyésszel. Csak légy 

óvatos vele! 

– Ha nem fogtad volna fel, megismétlem, nem volt légyottunk! 

Csak egy kávénk. 

– Nekem valahogy furcsa érzésem van a pasassal kapcsolatban. 

Ráismerek bizonyos jellemvonásokra, bár soha nem találkoztam vele. 

Van valaki, akinek teljhatalma kellene, hogy legyen felette, aki sokkal 

magasabb rangú, és klasszisokkal jobb nála, ő pedig – idézem – 

fontossági sorrendet állít fel. Arra kényszerít, hogy megvárd, míg 

sorra kerülsz? Úgy rendezi, hogy ő legyen a figyelmed 

középpontjában, méghozzá negatív értelemben, mert agresszívan 

gáncsot vet, amikor csak teheti? Hát kié a hatalom? A régi 



kipróbáltam-és-működik trükk. Szerezd meg a fölényt, légy 

tiszteletlen, és legközelebb a nagyfőnök már az ágyadban is van. 

– Nem is tudtam, hogy ilyen szakavatott vagy – jegyezte meg 

Berger. 

– Nem vagyok olyan szakértő. Ha lefeküdtem egy férfival, sosem 

azért volt, mert uralkodott felettem, hanem mindig azért, mert hibát 

követtem el. 

– Sajnálom, nem kellett volna ezt mondanom. 

Lucy csak lépegetett egyik e-mailről a másikra. Nem szólt többet. 

– Bocsánatot kérek! – mondta újra Berger. – Morales azért dühít 

fel, mert nem tudom kézben tartani, és megszabadulni sem tudok 

tőle. Az olyan embereket, mint ő, soha nem érdemes megpróbálni 

rendszabályozni. Nem keverednek a köznéppel. Nem hajlandók 

elfogadni a parancsokat. Nem csapatjátékosok, és mindenki gyűlöli 

őket. 

– Nekem is pontosan ezért szárnyalt olyan magasra a karrierem a 

szövetségieknél – jegyezte meg Lucy halkan, komolyan. – Csak az a 

különbség, hogy én nem játszadozom. Nem próbálok legyőzni és 

lebecsülni másokat azért, hogy megkapjam tőlük, amit akarok. Nem 

kedvelem Moralest. Nem is akarom megismerni. Neked is vigyáznod 

kellene vele. Olyanfajta ember, aki komoly problémát képes okozni 

neked. Aggaszt, hogy te igazából nem is nagyon tudod, hogy éppen 

hol van, vagy mit csinál. 

Hirtelen felkeltette a figyelmét négy e-mail az osztott képernyőn – 

mindegyik Terri és Oscar közötti levélváltás volt. 

– Szerintem ezek nem beszélgettek telefonon – mondta aztán. – Ezt 

itt nyolc negyvenötkor küldték. Ezt kilenc tízkor, aztán a következőt 

tíz óra tizennégykor, majd tizenegy tizenkilenckor. Miért írna Oscar 

Terrinek szinte óránként, ha beszélgettek telefonon? És figyeled, 

Oscar levelei jó hosszúak, míg Terri levelei rövidek. És ez mindig így 

van. 



– Néha van úgy, hogy többet mondanak a ki nem mondott szavak 

azoknál, amiket kimondanak – tett egy észrevételt Berger. – Semmi 

utalás telefonbeszélgetésekre vagy más kapcsolatfelvételre. Oscar 

ilyeneket mond, hogy Terád gondolok. Bárcsak veled lehetnék! Mit 

csinálsz éppen? Valószínűleg dolgozol. Úgy tűnik, nem volt közöttük 

oda-vissza kommunikáció. 

– Pontosan. Oscar egy éjszaka alatt többször is ír a szerelmének, de 

az nem válaszol. 

– Nyilvánvalóan ő a romantikusabb kettejük közül – mondta 

Berger. – Nem mondom, hogy Terri nem szerette Oscart, mert nem 

tudhatom. Soha nem lehet tudni. De ő az e-mailjeiben sokkal kevésbé 

adja ki magát, sokkal visszafogottabb. Oscar nem érzi 

kényelmetlennek a szexuális utalásokat sem, pedig azok már-már 

pornográfok. 

– Attól függ, hogy mit nevezünk pornográfnak. 

Berger visszatért az egyik e-mailhez, amit Oscar írt Terrinek nem 

egészen egy hete. 

– Miért lenne ez pornográf? – kérdezte Lucy. 

– Úgy értettem, hogy szókimondó. 

– Hát nem dolgozol szexuális indíttatású bűncselekményeken is? 

Vagy összekevertelek egy hittantanárral? Arról ír, hogy szeretné 

felfedezni Terri testét a nyelvével. És arról, hogy már attól is 

merevedése támad, ha írhat róla. 

– Szerintem virtuális szexet akart. De Terri visszautasította azzal, 

hogy nem válaszolt neki. És erre Oscar bedühödött. 

– Megpróbálta elmondani Terrinek, hogy mit érez – magyarázta 

Lucy. – És minél jobban mellőzte Terri, talán annál jobban erősködött 

Oscar, pontosan a bizonytalanság miatt. 

– Vagy azért, mert egyre dühösebb lett – hívta fel Lucy figyelmét 

Berger. – És az egyre erőteljesebb szexuális utalások a dühének és 

agresszivitásának a megnyilvánulásai. És ez nem valami jó elegy 



olyankor, amikor azt a személyt, akire ez az egész irányul, nemsokára 

meggyilkolják. 

– Már látom, hogyan szedhetik áldozataikat a szexuális indíttatású 

bűncselekmények. Megnehezítik, hogy különbséget tegyünk az 

erotika és a pornográfia között, a vágy és a bujaság, a bizonytalanság 

és düh között, és nehézzé teszik, hogy elfogadjuk, némely sürgető 

viszonzás voltaképpen dicsőítés és nem megalázás – mondta Lucy. – 

Lehet, hogy azért vagy elcsigázott, mert minden, amit látsz, undorító 

és erőszakos, és ilyen szemmel mindenféle szexet bűncselekménynek 

látsz. 

– Nem látok sehol utalást a durva szexre, megkötözésre, szadomazo 

játékra – jegyezte meg Berger, miközben olvastak. – És nagyon hálás 

lennék, ha tartózkodnál attól, hogy engem analizálsz! Hozzáteszem, 

eléggé amatőr módon. 

– Miért ne tehetném, és nem lenne amatőr, ha csinálnám. De ahhoz 

először meg kellene kérned rá. 

Berger nem kérte meg, úgyhogy olvastak tovább. 

– Eddig tényleg semmiféle utalás nem volt különleges ízlésre a szex 

terén. Semmi durvaság. Nincs semmiféle célzás bilincsre, 

kutyanyakörvre meg ilyesmire. És főleg nincs olyasmire, mint az a 

síkosító, amit Kay néni említett neked nem olyan rég. Se testápolóról, 

masszázsolajról, semmi ilyesmiről nem tesznek említést. Ja, és 

küldtem sms-t a pilótáimnak, ott fognak várni a La Guardián, ha el kell 

küldeni valami bizonyítékot Oak Ridge-be. De csak azt akartam 

mondani, hogy a síkosító nem fér össze az orális szexszel, hacsak – 

kereken kimondom – nem ehető. És abból, amit Kay néni mesélt, 

nekem az az anyag inkább vazelinalapú síkosítónak tűnik, amit az 

emberek általában nem terveznek használni orális szex esetén. 

– És a másik rejtélyes dolog, azok a kondomok Terri 

éjjeliszekrényén – jegyezte meg Berger. – Azok is síkosítóval vannak 

ellátva. Tehát minek akart volna Oscar vazelinalapú síkosítót 

használni, feltéve, ha ő volt? 



– Lehet tudni, hogy milyen fajta kondom volt az éjjeliszekrényen? 

Berger kinyitotta az aktatáskáját, és előhúzott egy aktát. 

Belelapozgatott, aztán megtalálta azon bizonyítékok listáját, 

amelyeket előző este a helyszínen begyűjtöttek. 

– Durex Love Condom. 

Lucy beírta a Google-ba, ami a következőt adta ki róla: 

– Latex, huszonöt százalékkal erősebb és nagyobb, mint a standard 

kondomok, könnyen felhúzhatok akár egy kézzel is. Jó tudni. Extra 

keresztmetszetű, a vége kissé kiöblösödik. Ezt is jó tudni. De nem 

használható vazelinalapú síkosítóval, mert az tönkreteszi a latexet, 

törékeny lesz tőle. Ez, és a tény, hogy nem találtak vazelinalapú 

síkosítót tartalmazó tégelyt a lakásban – igen, olvasol a 

gondolataimban –, mindez szerintem eltereli Oscarról a gyanút valaki 

más felé. 

Még néhány e-mail, és közelebb jutottak ahhoz a dátumhoz, amikor 

Territ meggyilkolták. Oscar kielégületlensége és viszonzatlan 

szerelme egyre nyilvánvalóbban látható volt, egyre irracionálisabb e-

maileket küldözgetett. 

– Rengeteg a kifogás – mondta Lucy. – Szerencsétlen fickó. 

Nagyon boldogtalannak tűnik. 

Berger tovább olvasott, és észrevételeket fűzött hozzá. 

– Szinte bosszantó, ez alapján nem nagyon kedvelem a nőt, és 

meglehetős sajnálatot érzek Oscar iránt, be kell, hogy valljam. Hogy 

Oscar ne sürgesse. Hogy legyen türelemmel. Hogy nagyon leköti a 

munkája. 

– Ez úgy hangzik, mint amikor azok keresnek ürügyet, akik kettős 

életet élnek – jegyezte meg Lucy. 

– Lehet. 

– Azok, akik szerelmesek egymásba, nemcsak hetente egy este 

találkoznak – jelentette ki Lucy. – Főleg, hogy egyiküknek sem kellett 

eljárnia dolgozni. Legalábbis így tudjuk. Itt valami nem stimmel. Ha 

szerelmes vagy, akkor nem alszol. Alig tudsz enni. Képtelen vagy a 



munkádra koncentrálni, és az biztos, hogy nem akarsz távol lenni a 

kedvesedtől. 

– Ahogy közeledik a gyilkosság időpontja, úgy lesz az egész egyre 

rosszabb – mondta Berger. – Oscar kezd paranoiássá válni. Tényleg 

kiakadt amiatt, hogy ilyen kevés időt töltenek együtt. Mintha 

gyanakodna Terrire. Miért csak egyszer hajlandó vele találkozni? Pont 

szombat esténként. És miért rúgja ki gyakorlatilag az ágyból 

hajnalban? Miért akarja nagy hirtelen megnézni Oscar lakását, amikor 

korábban soha nem érdekelte? Mit gondolhatott, mit fog ott találni? 

Oscar azt mondta, hogy ez nem valami jó ötlet. Lehet, hogy az elején 

igent mondott volna. De nem most. Annyira szerette őt. Ő volt élete 

nagy szerelme. Azt kívánta, bárcsak Terri ne akarta volna látni a 

lakását, mert nem mondhatta el neki, hogy miért mond erre nemet. 

Miután már három hónapja jártak, együtt aludtak, Terri soha nem tette 

be a lábát az ő lakásába. És most meg hirtelen odakívánkozik? Miért? 

És Oscar miért nem engedte? Miért nem magyarázta el a nőnek, akár 

személyesen is? 

– Talán ugyanaz az oka, amiért azt sem mondta el soha Terrinek, 

hogy merre járt, és mit csinált – felelte Lucy. – Soha nem beszélt a 

terveiről, például ha egy bizonyos napon el kellett intéznie valamit. 

Azt mondta, hogy x kilométert ment, de nem árulta el, hogy pontosan 

hová, vagy, hogy legközelebb hová készül. Úgy ír, mintha attól 

tartana, hogy valaki más is elolvassa az e-mailjeit, vagy, hogy valaki 

figyeli. 

– Menjünk vissza korábbra, a múlt nyárra vagy tavaszra – javasolta 

Berger. – És nézzük meg, hogy ugyanezt találjuk-e. 

Egy darabig olvasgatták az e-maileket. A korábbi üzenetváltásaik 

teljesen mások voltak. Nemcsak, hogy kevésbé voltak bizalmaskodók, 

de az Oscar által küldötteknek a hangneme is más volt, sokkal lazább. 

Könyvtárakat és könyvesboltokat emlegetett bennük, hogy melyikek 

a kedvencei. Leírta, hogy merre szeret sétálni a Central Parkban, és az 

egyik konditermet is, ahová néhány alkalommal ellátogatott, csak 



éppen a gépek java része nem volt megfelelő nagyságú. Volt ezekben 

az e-mailekben egy csomó olyan információ, amit nem mesélt volna 

el ilyen nyíltan, ha aggódott volna amiatt, hogy valaki más is elolvassa 

a leveleit, vagy más szóval valaki kémkedett volna utána. 

– Akkor még nem volt megrémülve – mondta Berger. – Úgy tűnik, 

Bentonnak igaza van. Az ő véleménye szerint Oscar most fél 

valamitől. Egy mostani, nem régóta érzékelt fenyegetettség-érzés lett 

úrrá rajta. 

Lucy begépelte Berger nevét a keresőbe, és így szólt: 

– Kíváncsi vagyok, hogy történik-e említés valahol arról a 

telefonhívásról, amit a múlt hónapban intézett hozzátok. A félelmeiről, 

hogy elektronikus megfigyelés alatt áll, hogy követik, hogy ellopták a 

személyiségét, satöbbi. 

Volt találat a Jaime Berger névre, de a kérdéses e-mailben nem volt 

szó Oscarnak az államügyészi hivatalba intézett hívásáról. 
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feladó: „Terri Bridges"  

címzett: „Jaime Berger"  

továbbítás: „dr. Oscar Bane"  

tárgy: „interjú dr. Kay Scarpettával" 

 

Kedves Ms. Berger! 

 

Egyetemi hallgató vagyok egy továbbképző kurzuson, éppen a 

szakdolgozatomat írom a törvényszéki tudományok és orvostudomány 

fejlődéséről, egészen a korai időktől a mai időkig. Az ideiglenes címe 

„Törvényszéki haszontalanság". 

Röviden a következőkről írok benne: 

Bezárult a kör, a nevetségestől eljutottunk a fenségesig, a 

szélhámos koponyatantól, a fiziognómiától és attól, hogy a gyilkos 

képe rögzül az áldozat retináján, egészen a mai filmek és sorozatok 



„rejtélyes trükkjéig". Boldogan mesélek róla többet, ha lenne olyan 

kedves, és válaszolna nekem. Jobb lenne e-mailen keresztül. De a 

biztonság kedvéért mellékelem a telefonszámomat. 

Természetesen nagyon örülnék, ha megosztaná velem a 

gondolatait, de a valódi ok, hogy önhöz fordultam, voltaképpen az, 

hogy megpróbálok kapcsolatba lépni dr. Kay Scarpettával, aki a téma 

szakértője. Remélem, egyetért velem Talán – ha mást nem is – lenne 

olyan kedves, és megadná neki az e-mail címemet. Már többször 

próbáltam felvenni a kapcsolatot charlestoni irodájával, sikertelenül. 

Tudom, hogy régebben munkakapcsolatban álltak, és feltételezem, 

hogy a mai napig tartják a kapcsolatot és barátok. 

 

Őszinte tisztelettel: 

Terri Bridges 212-555-2907 

 

– Úgy tűnik, hogy sosem kaptad meg ezt az e-mailt – jegyezte meg 

Lucy. 

– Egy olyat, amit a newyorkcitygovernment.org címre küldött egy 

Lunasee nevű valaki? – kérdezte Berger. – Millió év alatt sem kapnám 

meg. De nekem sokkal fontosabbnak tűnik, hogy vajon Kay miért nem 

tudta, hogy Terri megpróbál hozzá férkőzni. Charleston nem igazán 

New York. 

– De lehet, hogy az – felelte Lucy. 

Berger felállt a székről, felmarkolta a kabátját és az aktatáskáját. 

– Mennem kell – mondta. – Holnap valószínűleg lesz egy 

megbeszélésünk. Majd hívlak, ha tudom az időpontot! 

–Tavaly, késő tavasszal, kora nyáron – mondta Lucy. – Én tudom, 

hogy a nagynéném miért nem kapta meg Terri e-mailjét, ha tényleg 

elküldte. És valószínűleg elküldte. 

Ő is felállt, és együtt átsétáltak a tetőtéri lakáson. 

– Rose akkor haldoklott – mondta Lucy. – Június közepéig-július, 

elejéig ott volt a nagynéném házában. Egyikőjük sem ment be az 



irodába többé. És Marino nem volt ott. Kay néni új praxisa eléggé kicsi 

volt. Csak két éve volt Charlestonban. Nem volt más személyzet. 

– Senki, aki átvette volna az üzeneteket, aki felvette volna a telefont 

– mondta Berger, miközben felvette a kabátját. – Mielőtt elfelejteném, 

légy szíves, továbbítsd nekem azt az e-mailt, hogy legyen belőle egy 

másolatom. Mivel nem szoktál semmit kinyomtatni. És ha találsz még 

valamit, amiről tudnom kellene. 

– Marino eltűnt május elején – folytatta Lucy. – Rose már soha nem 

tudta meg, hogy mi történt vele, ami nem volt szép Marinótól. Eltűnt 

a nagy semmibe, és aztán Rose meghalt. Akármi is történt, Rose 

törődött Marinóval. 

– És te? Te hol voltál, miközben a telefonok csöngtek, és senki nem 

vette fel őket, s nem vette az üzeneteket? 

– Mintha mindez egy másik életben történt volna, mintha nem is 

lettem volna ott – mondta Lucy. – Szinte nem is emlékszem arra, hogy 

hol voltam, vagy mit csináltam a vége felé, de szörnyű volt. A 

nagynéném a vendégszobába tette Rose-t, és éjjel-nappal vele volt. 

Rose állapota nagyon gyorsan romlani kezdett, miután Marino eltűnt, 

és én távol maradtam a labortól és az irodától. Egész életemben 

ismertem Rose-t. Ő számomra a szupernagyit testesítette meg, akire 

mindenki vágyik, a tökéletes nagymama, jellegzetes kosztümjében és 

feltűzött hajával, aki ugyanakkor meglehetősen különleges darab, aki 

nem fél semmitől, legyen az egy holttest, fegyver vagy Marino 

motorjai. 

– Na és a halál? Félt a haláltól? 

– Nem. 

– De te igen – mondta Berger. 

– Mindenki fél. Illetve majdnem mindenki. Úgyhogy egy igazán 

briliáns dolgot csináltam: hirtelen beletemetkeztem a munkába. 

Valami oknál fogva nagyon sürgősnek tűnt, hogy végigcsináljak egy 

tudást felfrissítő, fontos, testőrképző, támadásfelismerő és elemző, 

kézifegyver-kezelő, meg ilyesmiről szóló programot. 



Megszabadultam az egyik helikoptertől, majd találtam egy másikat, 

aztán több hétre elmentem a Bell Helikopter-iskolába Texasba, bár 

arra sem lett volna igazán szükségem. Aztán azon vettem észre 

magam, hogy mindenki elköltözött északra. És Rose már a Jamesre 

néző temetőben feküdt Richmondban, merthogy annyira imádta a 

vizet, és a nagynéném tett arról, hogy örökre vízre nyíló kilátás jusson 

neki. 

– Tehát az, amivel most szembekerültünk, valamilyen módon akkor 

kezdődött – mondta Berger. – Amikor senki nem figyelt oda. 

– Nem tudom biztosan, hogy mi is kezdődött el. 

A bejárati ajtó közelében álltak, és egyikük sem igyekezett kinyitni. 

Berger azon morfondírozott, hogy mikor lesznek megint így 

kettesben, vagy, hogy egyáltalán kellene-e, és hogy vajon Lucynek mi 

a véleménye róla. Ő tudta, hogy mit gondol magáról. Hogy nem volt 

tisztességes, és hogy nem mehet el így. Lucy nem ezt érdemli. Egyikük 

sem ezt érdemli. 

– Volt egy szobatársam a Columbián – mondta Berger, miközben 

begombolta a kabátját. – Egy nyomorúságos kis lakáson osztoztunk. 

Nem volt pénzem, nem születtem gazdagságba, hanem 

beleházasodtam, de ezt te is tudod. A jogi iskola alatt azon az 

istenverte helyen laktam a Morningside Heightson. Csoda, hogy 

egyikünket sem öltek meg álmunkban. 

A zsebébe dugta a kezét, miközben egymásba fonódott a tekintetük, 

és mind a ketten az ajtónak vetették a vállukat. 

– Nem sok mentett meg bennünket tőle – tette még hozzá Berger. 

– Nem tartozol nekem magyarázattal – mondta Lucy. – Én 

tökéletesen tisztelem azt, aki vagy, és azt, ahogy éled az életed. 

– Nem is tudhatsz eleget ahhoz, hogy bármit is tisztelj. És én nem 

azért magyarázkodom, mert tartoznék vele, hanem azért, mert 

szeretném. Valami baj volt vele, a szobatársammal. Nem árulom el a 

nevét. Valami viselkedési zavar, amit akkoriban még nem nagyon 

értettek, és amikor rájött a félóra, és bedühödött, én azt hittem, hogy 



komolyan is gondolja. Vitáztam vele, pedig nem kellett volna, mert 

attól csak rosszabb lett minden, sokkal rosszabb. Egy szombat éjjel az 

egyik szomszéd kihívta a rendőrséget. Csodálkozom, hogy ezt még 

nem sikerült valahonnan előásnod. Nem lett semmi következménye, 

de eléggé kellemetlen volt, mindketten be voltunk csípve, és roncsnak 

néztünk ki. Ha valaha is indulnék egy választáson, elképzelheted, 

milyen sztorit kerítenének belőle. 

– Miért lenne ez szükségszerű? – kérdezte Lucy. – Hacsak nem azt 

tervezed, hogy becsípve veszekedésbe bocsátkozol, és úgy nézel majd 

ki, mint valami roncs. 

– Hát, tudod, ez a veszély soha nem fenyegetett Greggel 

kapcsolatban. Nem emlékszem, hogy egyáltalán rákiabáltunk-e 

egymásra valaha. És az biztos, hogy soha nem vágtunk egymáshoz 

semmit. Minden acsarkodás és harag nélkül léteztünk egymás mellett. 

Legtöbbször meglehetősen kellemes dolog. 

– Mi történt a szobatársaddal? 

– Hát ez attól függ, hogy az ember mit tekint sikernek – közölte 

Berger. – De úgy gondolom, hogy semmi jó. És csak egyre rosszabb 

lesz neki, mert hazugságban él, ami azt jelenti, hogy nem is él 

valójában, és az élet nem valami megbocsátó, ha nem éled meg igazán, 

főleg, ahogy az ember egyre öregebb lesz. Én soha nem éltem 

hazugságban. Lehet, hogy te azt gondolod, de tényleg nem. Egész 

egyszerűen csak el kell gondolkodnom bizonyos dolgokon, ahogy az 

idő folyik, nem tagadom meg azokat a döntéseket, amiket hoztam, 

legyenek azok jók vagy rosszak, nem számít, hogy ez mennyire nehéz. 

És nagyon sok dolog lényegtelen, amíg csak elmélet marad. 

– Ami azt jelenti, hogy nem volt senkid, amikor nem kellett, hogy 

legyen – jegyezte meg Lucy. 

– Nem prédikálok, távol áll tőlem az ilyesmi – mondta Berger. – 

De az életem senki másra nem tartozik, az én dolgom, hogy 

összekavarjam, és nekem ez nem áll szándékomban. És nem hagyom 

neked sem, és én sem akarom a tiédet összezavarni. 



– Te mindig a lemondó nyilatkozattal kezdesz? 

– Nem kezdek semmit – felelte Berger. 

– De ez alkalommal muszáj lesz – felelte Lucy. – Mert én nem 

mondok le rólad. 

Berger előhúzta a kezét a kabátja zsebéből, és megérintette Lucy 

arcát, aztán az ajtó felé nyúlt, de nem nyitotta ki, hanem újra 

megérintette Lucy arcát, aztán megcsókolta a lányt. 
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Tizenkilenc emelettel a börtönrészleg alatt, a Keleti 27. utcával 

szemben lévő parkolóban Marino magányos alakját eltakarták a 

hidraulikus liftek, amelyeknek a többsége teljesen üres volt ebben a 

kései órában, és sehol nem volt parkolófiú a láthatáron. 

Marino figyelte Scarpettát és Bentont a nagy hatótávolságú éjjellátó 

távcső zöld fényében, mert muszáj volt látnia a nőt. Muszáj volt élőben 

látnia, még ha lesből is, és a távolból, hacsak egy pillanatra. Valahogy 

meg kellett arról győződnie, hogy nem változott. Ha még most is 

olyan, mint régen, akkor nem lesz hozzá kegyetlen, ha találkoznak. 

Nem fogja megalázni vagy megszégyeníteni. Nem mintha a múltban 

valaha is megtette volna, bármennyire is megérdemelte volna. De mit 

tudhat róla most, azon kívül, amit olvasott, vagy amit látott a tévében? 

Scarpetta és Benton éppen most jöttek ki a halottasházból, és 

levágták az utat a parkon keresztül, mentek vissza a Bellevue-be. 

Szédítő volt újra látni, teljesen valószerűtlen, mintha Scarpetta eddig 

halott lett volna. Marinónak az jutott az eszébe, hogy mit gondolna a 

nő, ha tudná, hogy ő milyen közel volt ahhoz, hogy meghaljon. 

Azok után, amit tett, nem akarhatott itt lenni többé. Miközben 

Scarpetta házának vendégszobájában feküdt az ágyban, az azutáni 

reggelen, hogy bántotta a Dokit, egy csomó lehetőség ötlött 

az agyába, miközben időnként megpróbálta legyűrni a hányingert, és 

élete legszörnyűbb fejfájása pörölyként csapott le rá, szinte péppé 

verve az agyát. 

Először arra gondolt, hogy egyenesen levezeti a kocsiját vagy a 

motorját egy hídról, és vízbe öli magát. De úgy esetleg életben marad, 



és egyébként is félt a fulladástól, attól, hogy nem tud levegőt venni. 

Tehát a fulladás nem volt valami jó ötlet, úgy sem, hogy egy műanyag 

zacskót húz a fejére. És a gyomra nem bírta az akasztás gondolatát 

sem, hogy ott tekergőzik és hánykolódik, miután kirúgta maga alól a 

széket, és aztán esetleg meggondolja magát. Átfutott rajta az a 

gondolat is, hogy beleül a fürdőkádba, és elvágja a saját torkát, de a 

verőeréből kispriccelő első vérsugár megjelenésére biztosan vissza 

akarná csinálni az egészet, és akkor már túl késő lenne. 

Na és a szénmonoxid-mérgezés? Akkor túl sok ideje volna 

gondolkodni. Esetleg a mérgezés? Ugyanaz, és fájdalmas is, aztán ha 

inába száll a bátorsága, és felhívja a 911-et, akkor az lenne a vége, 

hogy kimossák a gyomrát, és teljesen elvesztené mindazok tiszteletét, 

akik megtudnák a dolgot. Leugrani egy épület tetejéről? Soha. 

Amilyen balszerencsés, még túlélné, és a felismerhetetlenségig 

megnyomorodna. A listán legutoljára szerepelt tizenkilenc 

milliméteres pisztolya. De azt Scarpetta eldugta. 

Ahogy ott hevert a vendégszobában, és megpróbálta kitalálni, hogy 

vajon hová rejthette, arra jutott, hogy biztosan nem tudná megtalálni, 

túlságosan beteg hozzá. Különben is, később is bármikor lelőheti 

magát, mert volt jó pár pótfegyvere a halászkunyhóban, de tökéletesen 

kell majd céloznia, mert nem szerette volna a hátralévő idejét egy 

vastüdőben leélni. 

Amikor végül felvette a kapcsolatot Bentonnal a McLeanben, és ezt 

az egészet bevallotta neki, Benton tárgyilagosan kijelentette, hogy ha 

csak a vastüdő tartja vissza attól, hogy megtegye, akkor ne aggódjon, 

csak akkor, ha esetleg a gyerekbénulás vírusával akar öngyilkos lenni. 

Pontosan ezt mondta, és még hozzátette, hogy nagy valószínűséggel, 

ha nem tudja rendesen lelőni magát, akkor agykárosodást szenved, ami 

jól elintézné, de azért halványan tudatában lenne annak, hogy miért 

akarta kicsinálni magát. 

És ami tényleg szar lenne, közölte Benton, az egy 

visszafordíthatatlan kóma volna, aztán a Legfelsőbb Bíróság bírói 



közti vita tárgya volna, mi legyen, mielőtt kihúznák a csatlakozódugót. 

És Benton ugyan azt mondta, nem valószínű, hogy Marino észlelné, 

mi is folyik körülötte, ám ezt senki nem tudhatja biztosan, csak maga 

az agysérült személy. 

Úgy érted, hogy hallanám, ahogy az emberek arról beszélnek, hogy 

levesznek arról a...?, kérdezte Marino. 

Lélegeztető gépről, felelte Benton. 

Tehát nem kapnék tovább levegőt, és lehet, hogy tudatában 

volnék az egésznek, de senki nem tudna róla, hogy így van? 

Nem kapnál többé levegőt. És az is lehetséges, hogy annak is 

tudatában lennél, hogy mindjárt levesznek a lélegeztető gépről. Más 

szóval, hogy kihúzzák a dugót. 

Akkora szó szoros értelmében figyelhetem, ahogy valaki odasétál a 

falhoz, és kihúzza a dugót a konnektorból. 

Lehetséges. 

És azonnal elkezdenék fulladozni. 

Sem lennél képes lélegezni. De remélhetőleg a szeretteid jelen 

lennének, hogy átsegítsenek a nehézségeken, bár nem lennének 

tudatában annak, hogy te érzékeled, hogy ott vannak. 

Ez az egész megint a Marino által rettegett fulladáshoz vitt vissza, 

kíméletlenül emlékeztette arra, hogy az egyedüli emberek, akik ott 

állhatnának az ágya körül, azok, akiket bántott, elsősorban Scarpetta. 

Marino ekkor döntötte el – ezen a ponton, ott a Boston Bowl Family 

Fun Center közelében lévő motelszobában, a Bentonnal való 

beszélgetés után –, hogy mégsem öli meg magát, hanem elmegy élete 

leghosszabb vakációjára, a Massachusetts északi partján lévő 

kezelőközpontba. 

Ha az alkohol és a férfias teljesítményt fokozó drogok teljesen 

kiürülnek a szervezetéből, és sikerül neki valami javulást felmutatnia, 

és ha tényleg komolyan gondolja a terápiát, és ki is tart mellette, akkor 

a következő lépés az lesz, hogy majd találnak neki munkát. És itt is 

volt egy fél évvel később New Yorkban, Bergernek dolgozva, most 



éppen egy parkolóban rejtőzve, csak hogy egy pillantást vethessen 

Scarpettára, mielőtt az beül a kocsijába, és elhajtanak a bűntény 

helyszínére, és a szokásos dolgok nem történnek. 

Figyelte, ahogy Scarpetta csendesen mozog, az alakja kísérteties 

volt a zöld fényben, a beszéd közben tett kézmozdulatai ismerősek 

voltak, minden egyes részlet eleven volt, és mégis oly távoli. Marino 

úgy érezte, mintha egy kísértet volna előtte. Ő látta Scarpettát, de az 

nem láthatta őt, az élete nélküle folyik. Olyan jól ismerte a Dokit, hogy 

tudta, mostanra már túljutott azon, amit ő tett vele. Amin viszont nem 

tudta túltenni magát, az Marino eltűnése volt, méghozzá az a mód, 

ahogy tette. De lehet, hogy túl nagy fontosságot tulajdonít saját 

magának, döntötte el végül Marino. Az is könnyen lehet, hogy 

Scarpettának már eszébe sem jut, nem számít neki. Nem érez iránta 

semmit, alig emlékszik a múltra. 

Olyan sok minden történt azóta. Scarpetta otthagyta Charlestont. 

Egy hatalmas iroda vezetője lett Boston mellett. Ő és Benton egy pár 

voltak, és együtt laktak – életükben most először – egy gyönyörű 

belmonti házban, ami mellett Marino elhajtott éjszaka egyszer vagy 

kétszer. És most New Yorkban is van rezidenciájuk. Marino néha 

elsétált a Hudson mentén a Central Parktól nyugatra néhány 

háztömbnyit, és felbámult az épületre, számolván az emeleteket, míg 

szinte teljesen biztos nem volt benne, hogy melyik lakás az övék. 

Elképzelte, hogy milyen lehet belülről, és milyen szép lehet a kilátás 

a folyóra meg a városra éjjel. Scarpetta állandóan feltűnt a tévében, 

tényleg híres lett. De valahányszor Marino megpróbálta elképzelni, 

ahogy az emberek autogramot kérnek tőle, képtelen volt rá. Ez a rész 

nem ment. Scarpetta nem az a nő volt, aki szeretett az ilyesféle 

figyelem középpontjába kerülni, Marino legalábbis remélte, mert ha 

igen, akkor Scarpetta nagyon megváltozott. 

Figyelte az éjjellátón keresztül, amit még Lucytől kapott két évvel 

ezelőtt a születésnapjára, és nagyon vágyott hallani Scarpetta hangját. 

Már a mozdulataiból tudta, hogy milyen hangulatban van, ahogy 



testtartást váltott, ahogy gesztikulált kesztyűs kezével. Nem kezelik 

annak megfelelően, amennyit ér. Az emberek állandóan azt 

mondogatták Scarpettáról, hogy inkább kevesebbet mond és tesz, de 

úgy, hogy az sokkal hatásosabb. Nem volt színpadias egyáltalán. Ez 

megint egy olyan szó volt, amit Marino úgy hallott valakitől. 

Valójában – emlékezett rá – Berger mondta ezt a Dokiról. Amikor 

egyszer arról beszélt, hogy hogyan viselkedik a tanúk emelvényén. 

Nem szükséges, hogy felemelje a hangját, vagy, hogy erősen 

gesztikuláljon, csak ül ott nyugodtan, egyenesen az esküdtekre nézve, 

és azok bíznak benne, hisznek neki. 

Az éjjellátón keresztül Marino jól látta Scarpetta hosszú kabátját, 

tökéletesen vágott szőke haját, ami kissé hosszabb volt, mint ahogy 

régebben szokta hordani, kissé rálógott a gallérjára, de a homlokából 

kifésülte. Jól ki tudta venni ismerős, erőteljes vonásait, amelyek nem 

hasonlítottak senki más, általa ismert emberéhez sem. Csinos volt, de 

mégsem, az arca túlságosan éles vonásokkal rendelkezett, 

összehasonlítva az éppen divatos, üres szépségekkel vagy a kifutókon 

lejtő, divattervezők által megtervezett, csontsovány modellekkel. 

Marino úgy érezte, megint kidobja a taccsot, csakúgy, mint akkor 

reggel Scarpetta házában. Elkezdett zakatolni a szíve, mintha az is 

önmaga ellen fordulna, ahogy korábban akarta is. 

Vágyott Scarpetta után, de miközben a rozsdaszagú, piszkos, 

árnyakkal teli helyen bujkált, rájött, hogy már nem úgy szereti, 

ahogy valaha. Az önpusztítás dárdáját már magába döfte, oda, ahol a 

remény is székelt, és az mostanra már meghalt. Már nem reménykedett 

abban, hogy Scarpetta valamikor egyszer talán beleszeret. A Doki már 

férjnél volt, és a remény elszállt. De még ha Benton nem is lett volna 

a képben, Marino akkor sem reménykedett volna, mert vadul elölte 

magában a reményt, és azért is, mert soha nem tett még olyat életében, 

amit Scarpetta ellen elkövetett. 

Még az olyan randikon sem erőltette rá magát egy nőre, amikor 

legundorítóbb, részeg önmagát adta. 



Ha megcsókolt egy nőt, és az nem akarta, hogy Marino nyelves 

csókot adjon neki, akkor visszavonult. Ha ellökte magától a kezét, 

akkor kérés nélkül soha nem érintette meg újra. Ha merevedése volt, 

és a nő nem mutatott hajlandóságot, soha nem nyomult rá, nem 

dörzsölődött neki, és nem tette a nő kezét a merevedésére. Ha a nő 

észrevette, hogy az öreg harcos csak nem akar megnyugodni, viccel 

ütötte el a dolgot. Csak szalutál neked, bébi. Mindig feláll, ha nő van 

a helyiségben. Hé, kislány, az, hogy merev a botkormányom, még nem 

jelenti azt, hogy vezetned is kell a kocsimat! 

Lehet, hogy faragatlan és tanulatlan fickó. De nem erőszakos. 

Nem rossz ember. De ezt honnan tudhatta volna Scarpetta. 

Ő nem próbálta meg jóvá tenni a dolgot, még a legcsekélyebb 

kísérletet sem tette rá, amikor Scarpetta másnap reggel megjelent a 

vendégszobában pirítóssal és kávéval a kézben. És ő mit csinált? Úgy 

tett, mint aki nem emlékszik semmire. Panaszkodott arra a bourbonra, 

amit Scarpetta a bárszekrényben tartott, mintha az ő hibája lett volta, 

hogy olyasmit tart a házban, ami ilyen gyalázatos másnaposságot és 

teljes emlékezetkiesést képes okozni. 

Semmit nem ismert be. A szégyen és a pánik némává tette, 

mert nem volt teljesen biztos benne, hogy mit művelt, és nem volt 

hajlandó megkérdezni. Jobb, ha saját maga jön rá. Miután hetekig és 

hónapokig rágódott a bűnén, végül csak összerakta a darabkákat. Nem 

juthatott nagyon sokáig, mert amikor másnap reggel felébredt, teljesen 

fel volt öltözve, és az egyetlen fellelhető testnedv a saját hideg, bűzlő 

verejtéke volt. 

Tisztán csak apró részletekre emlékezett: hogy nekiszorította 

Scarpettát a falnak, hallja, ahogy a ruhaanyag elszakad, érzi Scarpetta 

bőrének puhaságát, hallja, ahogy Scarpetta tiltakozik, hogy fáj neki, 

pedig tudja, hogy Marino nem akar fájdalmat okozni neki. Arra tisztán 

emlékezett, hogy Scarpetta nem mozdult, most már értette, hogy miért 

nem, és csodálta amiatt, hogy ilyen jók voltak az ösztönei. Teljesen 

elveszítette maga fölött az uralmat, Scarpetta pedig eléggé okos volt 



ahhoz, hogy ne tüzelje fel még jobban azzal, hogy küzd ellene. Semmi 

másra nem emlékezett, még Scarpetta mellére sem, csak halványan 

arra, hogy meglepődött rajta, de kellemes csalódással. Miután több 

évtizede vadul képzelgett róla, egyáltalán nem olyan volt, mint ahogy 

elképzelte. De persze egyik nőé sem olyan, ahogy a férfiak elképzelik. 

Ez a fajta felismerés az érettséggel jár, és semmi köze nincs a 

megérzésekhez vagy a józanészhez. Mint az a kanos kiskamasz sem, 

akinek a fantáziája csak az apja szerszámoskamrában elrejtett 

mocskos magazinjaira támaszkodhat, Marino sem ismerhette azt, amit 

felfedezett. A mellnek, csakúgy, mint az ujjlenyomatoknak, megvan a 

sajátos jellegzetessége, ami a ruhán keresztül nem nagyon 

megfigyelhető. Az összes mellnek, amivel addig közelebbi 

kapcsolatba került, megvolt a sajátos mérete, formája, szimmetriája, 

lejtése, és természetesen a mellbimbók voltak a legváltozatosabbak, 

voltaképpen ezek az időtlen idők óta tartó vonzódás tárgyai voltak. 

Marino – aki ínyencnek tartotta magát – lett volna az első, aki kijelenti, 

hogy minél nagyobbak, annál jobb, de miután túljutott a nézegetésen 

és simogatáson, mindig az számított, amit akkor érzett, amikor a 

szájába vette őket. 

Az éjjellátó látcső zöld fényében Scarpetta és Benton kisétáltak a 

parkból a járdára. Scarpetta a zsebébe dugva tartotta a két kezét, nem 

volt nála semmi, ami azt jelentette, hogy legalább egy helyre 

bemennek, valószínűleg Benton irodájába. Marino felfigyelt arra, 

hogy nem beszéltek valami sokat, aztán, mintha csak olvasott volna 

Marino gondolataiban, Benton lehajolt, és megcsókolta Scarpettát. 

Amikor odaértek az úthoz, és a lámpák fénye rájuk vetült, jól 

kivehető volt az arcuk, így Marinónak már nem is kellett olyan erősre 

állítani a távcsövet, látta, hogy úgy néznek egymásra, hogy nemsokára 

még több csók követi majd az elsőt. Marino legalábbis így gondolta. 

Odaértek a First Avenue-ra, és eltűntek a szeme elől. 

Marino már éppen ott akarta hagyni a hidraulikus liftek biztonságos 

menedékét, amikor észrevett egy újabb alakot a parkban, aki fürge 



léptekkel haladt. Aztán még egy alakot látott feltűnni, aki éppen akkor 

lépett be a parkba a DNS-labor felől. Az éjjellátó zöld fényében Mike 

Morales nyomozó és dr. Lenora Lester egymás mellé ültek egy padra. 

Olyasmiről beszéltek, amit Marino nem hallhatott, majd a nő 

átadott Moralesnak egy nagy borítékot. Valószínűleg a Terri Bridges 

boncolásáról szóló információkat. De eléggé fura volt ez az átadás, 

mintha csak kémek volnának. Marino úgy vélte, hogy szeretők 

lehetnek, és a gyomra felkavarodott, amikor lelki szemei előtt 

megjelent a nő kegyetlen, beesett arca, meg, ahogy elképzelte 

madárszerű meztelen testét a lepedőn. 

Nem valószínű. 

Sokkal elképzelhetőbb, hogy dr. Lester amilyen gyorsan csak tudta, 

felhívta Moralest, hogy a maga érdemének tulajdoníthassa mindazt, 

amit Scarpetta felfedezett a hullaházban. És Morales meg azelőtt akart 

minden információt megszerezni, hogy mások is hozzáférhetnének, 

például ő, Marino, és legfőképpen Berger. És ez nagy valószínűséggel 

azt jelenti, hogy Scarpetta rábukkant valami fontosra. Marino figyelt, 

amíg Morales és dr. Lester fel nem álltak a padról. Morales a DNS-

labor mögött tűnt el, a nő pedig Marino felé indult, a Keleti 27. utca 

irányába, miközben le nem vette a szemét a kezében tartott 

BlackBerryjéről. 

A hűvös szélben elsietett a First Avenue felé, ahol valószínűleg fog 

magának egy taxit, aztán a komppal hazamegy New Jersey-be. 

Nagyon úgy nézett ki, hogy éppen sms-t küldött valakinek. 

 

❖ 

 

A Museum Mile régebben Shrew kedvenc útvonala volt. 

Elindult a lakásától egy palack vízzel és egy müzliszelettel, a Madison 

Avenue-t választva, hogy kicsit nézegethesse a kirakatokat, miközben 



egyre nőtt benne a várakozás, ami miatt egyre gyorsabban szedte a 

lábát. 

A legizgalmasabb a Guggenheim Múzeum volt, ahol teljesen 

lenyűgözte Clyfford Still, John Chamberlain, Robert Rauschenberg és 

persze Picasso. A legutolsó kiállítás, amit ott látott, az a Jackson 

Pollock papírra vetett festményei című volt, s mindez már tavasszal 

múlt két éve. 

Mi történt? 

Nem mintha blokkolóórához kellett volna igazítani az életét. De 

miután elkezdett a Főnöknek dolgozni, szép lassan leszokott a 

múzeumba, színházba, galériákba, az újságosokhoz vagy a Barnes& 

Noble-hoz való járásról. 

Már idejét sem tudta annak, hogy mikor temetkezett bele egy jó 

könyvbe, vagy jutott túl sikeresen egy nehéz keresztrejtvényen, vagy, 

hogy mikor dobott aprót egy zenésznek a parkban, és mikor 

feledkezett meg mindenről egy moziban, vagy mikor részegült meg 

egy verstől. 

Olyanná vált, mint a borostyán csapdájába esett rovar, csak éppen 

az ő borostyánja azok az életek voltak, amelyeket nem is ismert, és 

amelyek nem is érdekelték. Pletyka. Azoknak az embereknek az 

ízléstelen, banális apró-cseprő ügyei, akiknek annyi szívük és lelkűk 

sincs, mint egy papírmasé babának. Miért érdekelné, hogy Michael 

Jackson milyen ruhában jelent meg a bíróság előtt? Na és nem 

mindegy neki, vagy bárki másnak, hogy Madonna leesett a lováról? 

Ahelyett, hogy műalkotásokat nézegetne, Shrew elkezdett 

mélyebben belepillantani az élet vécékagylójába, más emberek 

ürülékében lelte örömét. Ráébredt számos igazságra, miközben 

megtette a Lexington Avenue Styx folyója menti sötét utat a fekete 

Cadillac szedánban. A cowboykalapos ember kedves volt vele, még a 

térdét is megveregette, amikor Shrew kiszállt a kocsiból, de a fickó 

nem mondta meg a nevét, és a józanész azt súgta neki, hogy ő se 

kérdezze meg. 



Ma este egyenesen az ördög karjaiba sétált. Először Marilyn 

Monroe, aztán a vírus, majd a pincehelyiség. Talán a jóisten egyfajta 

spirituális elektrosokk-terápiában részesítette, megmutatva neki, hogy 

milyen szívtelen életmódot folytatott mostanában. Shrew körülnézett 

az egyhálószobás, bérelt lakásban, amiért jogszabályban rögzített 

feltételek szerint megállapított bérleti díjat lehetett szedni, és azóta 

először, amióta a férje már nem volt itt vele, meglátta, hogy valójában 

hogyan is néz ki, és hogy a férfi halála óta semmi nem változott. 

A kordbársony kanapé és a hozzá illő szék teljesen igénytelen, bár 

megnyugtató volt, és a kopottas, kibolyhosodott kárpitozás láttán 

feltörtek a férjével kapcsolatos emlékek, Újra látta a férfit, ahogy a 

hátradönthető karosszékben ül, és a Times-t olvassa, egy szivar végét 

rágcsálja, amíg az teljesen át nem ázik. A férjének mindig szivarfüst 

illata volt, és ez a szag átitatta az életük minden egyes részét. Shrew 

most is érezte, mintha a profi takarítók soha nem is jártak volna itt. 

Több ok miatt se tudott elég erőt és bátorságot gyűjteni ahhoz, hogy 

kiürítse a férje ruhásszekrényét, és megszabaduljon bizonyos 

tárgyaktól, amelyekre rá se tudott nézni, ugyanakkor megválni sem 

tudott tőlük. 

Hányszor mondogatta a férfinak, hogy ne menjen át körültekintés 

nélkül az úttesten, még akkor se, ha a közlekedési lámpa zöldet mutat, 

még ha a benne lévő emberalak biztosítja is róla, hogy mehet! 

Miért kellene ezt a figyelmeztetést nagyobb marhaságnak tartani, 

mint ott állni a járdán, mert a piros lámpa megtiltja a továbbhaladást, 

bár a keresztutca el van barikádozva, és egyetlen kocsi sincs a 

láthatáron? 

A végén a férje szót fogadott a lámpában lévő fehér alaknak, 

ahelyett, hogy Shrew-ra hallgatott volna. Az egyik nap még volt egy 

férje, akit állandóan piszkált a szivarok és amiatt, hogy soha nem tesz 

el semmit maga után, a másik napon és az utána következőkön pedig 

nem volt semmije, csak a férfi után maradt illat én rendetlenség, és az 

utolsó szavak emléke, amit váltottak búcsúzóul az ajtóban. 



Hogy lehetnénk meg kávétejszín nélkül? Ezt mondta a férje 

miközben feltette azt a bolondos, gyapjú vadászsapkáját. 

Még Shrew hozta neki több évtizeddel korábban Londonból, és a 

férfi soha nem jött rá, hogy a felesége soha nem akarta igazán, hogy 

hordja is. 

Nem tudom, hogy lehetnénk meg kávétejszín nélkül, mivel csak te 

iszod a kávét tejszínnel. Ő meg ezt felelte rá. 

A férje ezt hallotta tőle utoljára. 

Egy boszorkány szavait, aki abban a kegyetlen áprilisban kelt 

életre, amikor kiszervezték Shrew munkakörét Indiába, és ők ketten 

kénytelenek voltak nap, mint nap egy aprócska lyukban éldegélni, és 

betegre aggódták magukat a pénz miatt. Mert a férje könyvelő volt, és 

ő végezte a számolgatásokat. 

Shrew állandóan visszaidézte az utolsó közös pillanataikat 

itt, e földön, gondolatban minden elképzelhető módon átdolgozta, 

azon gondolkodva, hogy mit tehetett vagy említhetett volna, amivel a 

sorsot eltéríthette volna. Ha megmondta volna neki, hogy szereti, vagy 

ha a kedvencét, a bárányhúsos krumplit kérte volna ebédre vagy ha 

Shrew egy cserepes jácintot vett volna a kisasztal díszeként, akkor 

talán a férjének máson járt volna az esze ahelyett, amin éppen 

gondolkodott, amikor nem nézett körül, mielőtt átment 

volna az úttesten. 

Vajon dühös volt, és az ő kávétejszínről tett házsártos megjegyzése 

elvonta a figyelmét? 

Mi lett volna, ha ő kedvesen emlékezteti arra, hogy legyen óvatos, 

akkor az megmentette volna a férfit, és őt magát is, illetve kettejüket? 

A lapos képernyőjű tévére szegezte a tekintetét, és elképzelte, 

ahogy a férje szivarozva nézi a híradót azzal a szkeptikus tekintettel 

az arcán, azon az arcon, amelyet Shrew minden egyes alkalommal 

maga előtt látott, valahányszor lehunyta a szemét, vagy meglátott 

valamit a szeme sarkából – egy árnyékot vagy a széken felejtett 



piszkos ruhát, mert nem volt rajta a szemüvege. És jól szemügyre 

venné, mielőtt eltűnne. És észben tartaná, hogy elment. 

A férfi csak rápillantana Shrew csicsás tévéjére, és azt 

mondaná: Édesem, minek az a tévé? Kinek kell ilyesmi? Valószínűleg 

még csak nem is Amerikában gyártották! Nem engedhetünk meg 

magunknak egy ilyen tévét. 

A férje nem helyeselné. Ó, Istenem, semmit sem 

helyeselne azok közül, amiket tett, mióta a férfi elment. 

A karosszék üres volt, és az a folt, amit a férfi kiült, bánattal töltötte 

el, újabb emlékek rohanták meg. 

Ahogy bejelentette az eltűnését. 

Amikor úgy érezte magát, mint azok az emberek, akiket sok száz 

filmben látott már, hogy csak szorongatják a telefont, és könyörögnek 

a rendőrségnek, hogy higgyenek nekik. 

Higgyen nekem! Kérem, higgyen nekem! 

Elmondta az ó-milyen-szívtelen rendőrnőnek, hogy az ő férje nem 

jár bárokba, és nem is kódorgott el. És nem volt sem egy kis 

memóriazavara, sem egy kis viszonya. Mindig időben hazajött, mint 

valami kiscserkész, és ha mégis „egy kis kalandra vágyott” volna, 

vagy „kirúgott volna a hámból”, akkor biztosan felhívta volna őt. 

És egyszerűen csak annyit mondana, hogy tűnjek a fenébe, hogy 

majd hazajön, ha kedve lesz, mint ahogy az a múltkor is történt, amikor 

egy kis kalandra vágyott, és kirúgott a hámból, mondta Shrew a 

szívtelen rendőrnőnek, akinek olyan volt a hangja, mint aki közben 

rágózik. 

Senki nem esett pánikba, kivéve Shrew-t. 

Senkit nem érdekelt. 

Azért a nyomozó, aki végül felhívta a hírrel – a New York-i 

rendőrség többi részével ellentétben sajnálkozott. 

Asszonyom, nagy sajnálattal kell közölnöm önnel, hogy... körül- 

belül délután négy órakor kivonultunk egy helyszínre... 



A rendőr udvarias volt, de eléggé sok volt a dolga, úgyhogy miután 

többször is mondta, hogy nagyon sajnálja, nem ajánlotta fel, hogy 

bekíséri a halottasházba, ahogy egy jól nevelt unokaöcs tenné, és 

elkísérné gyásztól sújtott nagynénjét a templomba vagy a halott 

virrasztásra. 

A halottasházba? Hová? 

A Bellevue mellé. 

Melyik Bellevue? 

Asszonyom, csak egy Bellevue van. 

Biztosan tudom, hogy nem így van. Létezik egy régi is. És ott van 

az új. Melyikhez van közel a halottasház? 

Odamehetett este nyolckor, hogy azonosíthassa a holttestet, 

megkapta a címet, nehogy összekeverje az egyik Bellevue-t a 

másikkal, és megmondták neki az orvosszakértő nevét is. 

Dr. Lenora Lester, LL.B., M. D., azaz orvosdoktor. 

Micsoda barátságtalan perszóna, tanult volta ellenére! Milyen 

érzéketlen volt, amikor sürgetve beterelte őt abba a kis szobába, és 

félrehúzta a függönyt. 

A férje szeme csukva, nem volt rajta egyetlen karcolás, egyetlen 

sérülés sem. Egy pillanatig Shrew el sem hitte, hogy bármi is történt 

vele. 

Semmije nem tört el. Mi történt? Mi történt valójában? Nem lehet 

halott! Semmi baja. Jól néz ki. Csak kicsit sápadt. Nagyon is sápadt, 

és én lennék az első, aki igazat adna annak, aki azt mondja, hogy nem 

néz ki jól. De nem lehet halott. 

Dr. Lester olyan volt, mint egy kitömött galamb egy vitrinüveg 

mögött. A szája nem mozgott, miközben azt magyarázta, hogy 

ez az egész pontosan úgy történt, ahogy a tankönyvben a szerencsétlen 

baleseteket leírják. 

Az autó hátulról kapta el a férjét, aki álló helyzetben volt. 

Átdobta egy taxi motorháztetején. 

Beverte a feje hátulját a kocsi szélvédőjébe. 



Súlyos törések keletkeztek a nyakcsigolyán, mondta az orvos 

merev, fehér arccal. 

A hatalmas ütés követeztében a férje mindkét alsó végtagja eltört, 

folytatta a merev, fehér arc. 

Alsó végtagja. 

Az ő kedvesének a lába, amelyen cipő és zokni volt, és azon a 

kegyetlen áprilisi délutánon egy majdnem ugyanolyan színű 

kordbársony nadrágot viselt, mint a hátradönthető karosszék és a 

kanapé huzata. Azt a nadrágot, amit ő választott neki a Saks 

áruházban. 

A merev, fehér arc azt mondta abban a kis szobában: 

Eléggé jól néz ki, mert a legcsúnyább sérülései az alsó végtagjain 

vannak. 

Amelyek le voltak takarva – mármint az alsó végtagok, a férje alsó 

végtagjai – egy kék papírlepedővel. 

Shrew eljött a halottasházból, meghagyva az e-mail címét. Később 

írt egy csekket, és megkapta dr. Lester zárójelentését, miután öt 

hónapot várt rá, mivel a toxikológiai vizsgálat sokáig tartott. A 

hivatalos bonctani jelentés most is ott volt a lezárt, hivatalos 

borítékban az íróasztal legalsó fiókjában, az alatt a doboz alatt, amiben 

a férje kedvenc szivarjai voltak, és amelyeket Shrew egy zárható 

fagyasztózacskóba tett, mert nem akarta szagolni őket, bár arra nem 

tudta rávenni magát, hogy kidobja őket. 

Egy újabb pohár bourbont tett a számítógép mellé, aztán leült 

dolgozni, sokkal később, mint ahogy szokott. Nem akart egyhamar 

lefeküdni, vagy talán nem akart lefeküdni soha többé. Eszébe jutott, 

hogy egészen addig minden elviselhető volt, amíg ma ki nem nyitotta 

azt a fájlt, amiben a Marilyn Monroe-fotó volt. 

A büntető Istenre gondolt, miközben felidézte a pofaszakállas, 

csillogó smukkos férfi képét, aki felajánlotta neki, hogy ingyen kaphat 

egy tacskót vagy egy shi-tzu kutyát vagy egy springer spánielt, aztán 

a vele való útra hazafelé. A férfi megpróbálta titoktartásra bírni 



mézesmázos viselkedésével, ami csak álca volt, mögötte sejteni 

lehetett, hogy milyen volna a fickó, ha nem akarna kedves lenni Shrew 

rajtakapta, amint vér tapad a kezéhez, és ezt mindketten tudták, így a 

fickó azt szerette volna, ha Shrew barátságos lenne vele szemben. 

Mindkettejük érdekében. 

Shrew felment az internetre, és addig keresgetett, míg rá nem 

bukkant egy Times-cikkre, három héttel korábbról. Ugyanazon a héten 

jelent meg, mint amikor a Főnök olyan szépeket írt a Tell Tail Hearts 

kisállat-kereskedés Lexington Avenue-n található központi boltjáról. 

A cikk mellett volt egy fotó is a fehér hajú, kiélt arcú, pofaszakállas 

férfiról. 

Jake Loudinnek hívták. 

A múlt októberben megvádolták nyolc rendbeli állatkínzással, 

miután az egyik bronxi boltján rajtaütöttek. De néhány héttel ezelőtt, 

december elején büntetés nélkül kiengedték: 

 

EJTETTÉK A KUTYAFARM-KIRÁLY ELLENI VÁDAT 

 

A New York Megyei Kerületi Ügyészség Hivatala ejtette a nyolc 

rendbeli minősített állatkínzás vádját az ellen a missouri üzletember 

ellen, akit az állatvédők csak „a kiskutyák Pol Potja” néven 

emlegetnek, így hasonlítva Jake Loudint a vörös khmer vezérhez, aki 

több millió kambodzsai meggyilkolásáért volt felelős. 

Loudin akár tizenhat év börtönt is kaphatott volna, ha elítélik, és a 

maximum büntetést róják ki rá mind a nyolc súlyos bűncselekményért. 

– De képtelenség volt bebizonyítani, hogy az a nyolc kimúlt állat, 

amelyeket a kisállat-kereskedés hűtőjében találtak, még élt, amikor 

odatették – közölte Jaime Berger helyettes államügyész, akinek 

nemrégiben létrehozott állatkínzás elleni egysége rajtaütött az üzleten 

a múlt októberben. A helyettes állam ügyésznő még hozzátette, hogy 

a bíró úgy érezte, a rendőrség nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot 



annak bizonyításához, hogy ezt a nyolc állatot – amelyek mindegyike 

három-hat hónapos kiskutya volt – könyörtelenül a halálba segítették. 

Berger azt is elmondta, közismert, hogy bizonyos kisállat-

kereskedések „felszámolnak” kutyákat, macskákat és egyéb állatokat, 

ha nem tudnak túladni rajtuk, vagy ha valamilyen oknál fogva üzleti 

hátrányt jelentenek. 

– Egy beteg kisállat, vagy egy olyan, amelyik már három-négy 

hónapos, elveszíti a vonzerejét, nem lehet „kitenni a kirakatba” – 

mondta Berger. – És ezeknek az üzleteknek nagyon nagy része nem 

foglalkozik azzal, hogy orvosi ellátást nyújtson, néha akár a 

legelemibb szükségletekről sem gondoskodnak, mint például az 

elegendő étel, folyadék vagy a meleg. Hogy megszerveztem ezt a 

műveleti csoportot, annak az egyik oka az, hogy a New York-i 

embereknek elegük lett, és én küldetésemnek tekintem, hogy néhány 

elkövetőt börtönbe juttassak... 

 

Shrew ma már másodszor hívta a 911-et. 

Csak éppen most részegebb és zavartabb volt. 

– Gyilkosok! – közölte a központossal, és ismételgette a Lexington 

Avenue-i címet. – A picikék be vannak oda zárva... 

– Asszonyom! 

– Erőszakkal betuszkolt a kocsijába a dolog után, és a torkomban 

dobogott a szívem... mogorva volt az arca, és jeges csönd telepedett 

ránk. 

– Asszonyom! 

– Már korábban is próbálták börtönbe zárni ugyanezért! Hitler! 

Igen, Pol Pot! De meglógott. Mondja meg Ms. Bergernek! Kérem! 

Azonnal! Kérem! 

– Asszonyom! Szeretné, ha egy járőr kimenne a lakására? 

– Küldjön valakit Ms. Berger különítményéből, kérem! Ó, kérem! 

Nem vagyok őrült. Higgye el, hogy nem. Csináltam egy fotót róla és 

a fagyasztóról a mobilommal. 



Persze nem tett ilyet. 

– Még mozogtak! – kiáltott fel. – Még akkor is mozogtak! 
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A sötétkék Impala a kórház bejáratánál várt, amikor Benton és 

Scarpetta kiléptek az éjszakába. 

Scarpetta felismerte a gyapjúval szegett dzsekit, aztán ráébredt, 

hogy Marino van benne. Kinyílt a csomagtartó teteje, Marino elvette 

a helyszínelő táskát Bentontól és elkezdett arról a kávéról beszélni, 

amit hozott nekik. És tényleg, két kávé várta őket a hátsó ülésen. 

Így köszöntötte Scarpettát ennyi idő után, azok után, ami történt. 

– Megálltam a Starbucksnál – közölte, és becsukta a csomagtartó 

fedelét. – Hoztam két Ventist – amiknek a nevét nem ejtette helyesen. 

– És azokból a sárga papírba csomagolt édesítőkből is. 

A Splendára gondolt. Bizonyára emlékezett rá, hogy Scarpetta nem 

volt hajlandó szacharint vagy aszpartamot használni. 

– De tejszínt nem, mert az olyan korsószerűségben van, úgyhogy 

nem tudtam elhozni. Azonban ha jól tudom, egyikőtök sem szokott 

tejszínt beletenni, hacsak azóta nem változott az ízlésetek. De van 

hátul a lehajtható tartókában. És Berger ott ül elöl. Lehet, hogy nem 

lehet jól látni, sötét van, úgyhogy ne kezdjetek el róla beszélni! 

Próbált viccelődni. 

– Kösz – felelte Scarpetta, miközben beszálltak a kocsiba. – Hogy 

vagy? 

– Jól. 

Marino becsusszant a kormánykerék mögé. Az ülése annyira hátra 

volt húzva, hogy súrolta Scarpetta térdét. Berger hátrafordult, és 

köszönt nekik. Úgy viselkedett, mintha semmi szokatlan nem lenne a 

helyzetben. És így sokkal jobb volt. Sokkal könnyebb. 



Marino elhúzott a kórház mellől. Scarpetta a feje hátulját nézte, a 

repülős dzseki nyakánál. A klasszikus Hogan’s Heroes márka volt, 

Lucy ezzel szokta húzni Marinót, a dzseki ujján lévő cipzárakkal, a 

rövid derékrésszel, a rengeteg divatjamúlt rézkütyüvel. Scarpetta az 

elmúlt húsz év alatt kisebb megszakításokkal látta benne Marinót, aki 

néha kihízta, főleg a hasán, nemrégiben meg azért, mert túl sokat volt 

a konditeremben, korábban meg valószínűleg a szteroidok miatt. 

Azalatt, míg most Marino nem volt az életének része, Scarpettának 

sok alkalma nyílt arra, hogy elgondolkodjon azon, ami történt, hogy 

mi vezetett el odáig. A megvilágosodás nem olyan régen lepte meg, 

miután újra összetalálkozott korábbi helyettesével, Jack Fieldinggel, 

és újra alkalmazta. Fielding gyakorlatilag tönkretette az életét a 

szteroidokkal, Marino pedig szemtanúja volt a dolog java részének, de 

ahogy egyre rosszabb lett a kedve, és egyre jobban tartott a rajta 

elhatalmasodó gyengeség érzésétől, amivel Scarpetta – úgy tűnt – 

semmit nem tud kezdeni, mindinkább a saját fizikuma megszállottjává 

vált. 

Marino mindig is csodálta Fieldinget és bodybuilder alkatát, de 

mindvégig kritikus szemmel tekintett azokra a tiltott és káros 

segédeszközökre, amelyeket használt. Scarpetta meg volt róla 

győződve, hogy Marino már több évvel a mostani nemi teljesítményt 

növelő drogok használata előtt szteroidokat szedett, ami magyarázatot 

adott arra, hogy miért lett hirtelen agresszív, és – valljuk meg nyíltan 

– megvetésre méltó, már jóval azelőtt a házában történt erőszakos 

kitörés előtt. 

Marino látványa fájdalommal töltötte el, méghozzá olyan módon, 

amire nem számított, és amit valószínűleg nem is tudott volna 

megmagyarázni. Visszahozott emlékeket hosszú, közös múltjukból, 

amikor Marino még hagyta megnőni őszülő haját, hogy azzal takarja 

el kopaszságát, olyan Donald Trump stílusban. Marino nem az a fajta 

volt, aki zselét vagy hajlakkot használ. A legkisebb légfuvallatra a 

hosszú fürtök elkezdtek a füle mellett tekergőzni. Aztán elkezdte 



borotválni a fejét, és egy gyászos kinézetű fejkendőt hordani. Most 

félhold alakú tüskefrizurája volt, a fülében nem volt fülbeváló, és már 

nem nézett ki úgy, mint egy keménykötésű törvényen kívüli, vagy 

mint aki a Pokol Angyalai motoros banda tagja. 

Úgy nézett ki, mint Marino, kicsit öregebben, de akkor is jobb 

formában. Olyan ember benyomását keltette, aki úgy kényszeríti 

magára a jó modort, mivel feltételesen van szabadlábon, és most éppen 

fuvarozza a sorsáról döntő testületet. 

Befordult a Third Avenue-n Terri Bridges lakása felé, ami csak 

néhány percnyire volt a kórháztól. 

Berger megkérdezte Scarpettát, nem emlékszik-e véletlenül arra, 

hogy Terri felvette a kapcsolatot az ő charlestoni irodájával tavaly 

késő tavasszal vagy a nyár elején, vagy bármikor. 

Scarpetta nemmel felelt. 

Berger vacakolt a BlackBerryjével, és mormolt valamit arról, hogy 

miért ellenzi Lucy a nyomtatást, de aztán felolvasta Terri egyik e-

mailjét, amit neki írt tavaly, a segítségét kérve ahhoz, hogy 

kapcsolatba lépjen Scarpettával. 

– Július másodikán – mondta. – Akkor küldte ezt az e-mailt New 

York város kormányzatának központi e-mail címére – ami köztudottan 

egy Bermuda-háromszög –, azt remélve, hogy én megkapom, mert 

hogy képtelen volt elérni magát. De úgy tűnik, hogy egyikünkkel sem 

sikerült felvennie a kapcsolatot. 

– Nem csodálkozom rajta, olyan felhasználói névvel, hogy Lunasee 

– jegyezte meg Benton a sötét hátsó ülésről, miközben kifelé bámult 

az ablakon a Murray Hill csendes környékére, ahol Scarpetta eddig 

csak egyetlen embert látott kinn az utcán, egy bokszért sétáltató férfit. 

– Én azon sem lennék meglepve, ha azt a nevet használta volna, 

hogy a Pápa – felelte Berger. – De nem értem a dolgot. A kérdés az, 

Kay, egészen biztos benne, hogy nem emlékszik Terri hívására a 

charlestoni irodában? 



– Tökéletesen biztos vagyok benne, hogy soha nem volt róla 

tudomásom – felelte Scarpetta. – De a múlt tavasszal és kora nyáron 

az én irodám is meglehetősen hasonlított a Bermuda-háromszögre. 

Nem akarta részletesen kifejteni, hogy miért, főleg nem, hogy 

Marino pontosan az orra előtt ült. Hogyan is beszélhetne arról, milyen 

érzés volt, amikor Marino egyetlen szó vagy nyom nélkül eltűnt, és 

aztán Rose állapota olyan gyorsan elkezdett romlani, hogy már a 

makacsságát is feladta, és odaköltözött a házába, hogy Scarpetta 

gondot viselhessen rá. A végén már úgy etette, öltöztette, cserélte 

alatta a lepedőt, mikor az nedves lett, és aztán a legutolsó stádiumban 

adagolta a morfiumot és az oxigént, amikor Rose már úgy döntött, 

hogy eleget szenvedett, és a szemében benne volt a halál. 

Mit érezne Marino, ha tudná, Rose milyen dühös volt rá azért, hogy 

mindenkit cserbenhagyott, főleg őt, pedig tudta, hogy már nem sokáig 

marad ezen az árnyékvilágon? Rose azt mondta, hogy ez ronda dolog 

volt Marinótól, és kérte Scarpettát, hogy ezt majd egy napon mondja 

el neki. 

Így mondta: 

Mondd meg neki helyettem, hogy fiiltövön vágom! 

Mintha csak egy kétéveshez beszélne. 

Mondd meg neki helyettem, hogy Lucyre is mérges vagyok, 

pokolian dühös mindkettejükre. Marinót okolom azért, amit Lucy most 

művel, ott fenn Blackwaterben, vagy abban a kiképzőközpontban, hogy 

összevissza lövöldöz, és nagydarab férfiak veséjébe térdel, mintha ő 

lenne Svlvester Stallone, mert fél hazajönni. 

Azokban az utolsó hetekben Rose nem tett lakatot a szájára, 

mindent kimondott, de semmi sem volt ostobaság, amit kiejtett a 

száján. 

Mondd meg neki, hogy ha már a Túloldalon leszek, én könnyebben 

megtalálom, és kézbe veszem a dolgokat! Mert kézbe veszem, az 

egyszer biztos! 



Scarpetta felállított egy hordozható kórházi ágyat, és nyitva hagyta 

a hatalmas erkélyajtókat, hogy Rose kinézhessen a kertbe, 

nézegethesse a madarakat, és hallgathassa azoknak a tölgyeknek a 

suttogását, amelyek már a polgárháború óta ott álltak. Ő és Rose sokat 

beszélgettek abban a kedves kis öreg nappaliban, ahonnan olyan 

gyönyörű kilátás nyílt, miközben a kandallópárkányon álló konzolóra 

tiktakolt, mint valami metronóm, mintha csak leszámolná az utolsó 

együtt töltött napjaikat. Scarpetta soha nem ment részletesen bele, 

hogy mit tett vele Marino, de elmesélt valami fontosat róla Rose-nak, 

olyasmit, amit senki másnak nem mondott el. 

Tudod, mit mondanak az emberek, ha valamit újrakezdhetnének, 

újraélhetnének? – kérdezte. 

Tőlem ugyan nem hallasz ilyesmit, felelte Rose, aki az ágyban ült 

feltámasztva, és a reggeli fény teljesen fehérré varázsolt körülötte 

mindent. Attól nem lesz jobb, ha ilyen bolondságokat beszélünk. 

Nos, teljesen igazad van, nem mondanék ilyesmit, ha nem 

gondolnám komolyan. Nem szeretném újra átélni azt az éjszakát, ha 

lenne rá mód, mert az sem változtatna semmin. Megpróbálhatnám 

átírni az egészet úgy, ahogy nekem tetszik, Marino akkor is azt tenné, 

amit tett. Csak úgy tudnám megállítani, ha az egész folyamatot évekkel 

korábbról újrakezdenénk, talán egy évtizeddel vagy akár kettővel 

korábbról. Én is vétkes vagyok abban, amit Marino tett, nem figyeltem 

rá eléggé. 

Scarpetta ugyanazt tette Marinóval, amit Marino és Lucy a végén 

Rose-zal. Scarpetta nem figyelt, úgy tett, mint aki nem vesz észre 

semmit, kivonta magát azzal, hogy hirtelen nagyon elfoglalt lett, hogy 

belefeledkezett a dolgokba, vagy úgy tett, mint aki éppen egy krízis 

kellős közepén van, ahelyett, hogy szembe nézett volna Marinóval. 

Inkább olyannak kellett volna lennie, mint Jaime Berger, ő nem 

habozott volna, hogy megmondja a bizonytalanságtól szenvedő 

nagydarab zsaru Marinónak, hogy ne bámulja a mellét vagy a 

szoknyája alját, hagyja abba, mert úgysem fog lefeküdni vele. Nem 



lesz a kurvája, se az anyja, vagy mindkettő, mert Marino mindkettőt 

kereste benne, ahogy az összes férfi ezt akarja mindig, mert képtelenek 

másképpen működni. 

Mondania kellett volna valami ilyesmit Marinónak, már akkor, 

amikor először kinevezték főnöknek Virginiában, és a férfi kezdett 

fejfájást okozni neki. Úgy viselkedett, mint egy csintalan kisfiú, aki 

belehabarodott, ő pedig annyira félt, hogy megsebzi – mert Scarpetta 

legnagyobb hibája az volt, hogy élt benne egy hatalmas félelem, 

nehogy megbántson valakit –, hogy a végén jó nagy sebet ejtett a férfin 

és saját magán is, és egyben mindannyiukon. 

Végül arra a következtetésre jutott, bevallotta magának, hogy önző 

volt. 

Azt mondta Rose-nak: 

Én vagyok a legönzőbb, az az igazság. Ez még oda vezethető vissza, 

hogy megszégyenültnek éreztem magam. Más voltam, mint a többi 

ember. Tudom, milyen érzés kitaszítottnak lenni, kirekesztettnek, 

megszégyenültnek, és ezért soha senkit nem akartam ilyen helyzetbe 

hozni. És azt sem akartam, hogy velem újra megtörténjen. Ez az utolsó 

dolog, amit mondtam, ez a legfontosabb. Mindez arról szól, hogy én 

sem akarok több szomorúságot, mint bárki más. Milyen szörnyűséges 

dolog megismerni igazán önmagad! 

Te vagy a legkülönlegesebb ember, akivel valaha is 

találkoztam, mondta Rose. Már látom, hogy azok a kislányok miért 

nem szerettek téged, hogy a legtöbb ember miért nem szeretett, talán 

még most sem. Ez az egész arról szól, hogy az emberek jelentéktelenek, 

és te erre akaratlanul is emlékezteted őket, úgyhogy az emberek 

letérnek a saját útjukról, hogy téged kisebbnek tudhassanak, mintha 

ezzel ők jelentékenyebbekké válnának. Nagyon is jól tudod, hogyan 

működik ez, de ki olyan bölcs, hogy erre rájöjjön még aközben, hogy 

az egész folyamatban van? Én szerettelek volna, ha én lettem volna az 

egyik apáca vagy az egyik kislány, te lettél volna a kedvencem. 

Valószínűleg az lettem volna. 



Biztosan így lett volna. Már majdnem húsz átkozott éve kísérem az 

életed. És nem az osztályon felüli munkakörülmények miatt, meg a 

rengeteg ékszer és bunda miatt, meg az egzotikus nyaralások miatt, 

amelyekre elviszel. Megőrülök érted. Ez így volt már az első 

alkalommal, amikor besétáltál abba az irodába. Emlékszel még? 

Korábban még soha nem találkoztam női orvosszakértővel, és a 

nyilvánvalót feltételeztem. Hogy micsoda szörnyű, kibírhatatlan 

nőszemély lehetsz. Különben miért élne ilyesmiből egy nő? Korábban 

nem láttam rólad képet, és biztos voltam benne, hogy úgy nézel ki, mint 

aki éppen most mászott ki egy derítőből vagy egy tömegsírból. Már 

tervezgettem, hogy hova mehetnék, gondolkodtam azon, hogy esetleg 

az orvosi főiskolára. Talán ott valaki alkalmaz. Mert egy pillanatig 

sem gondoltam, hogy nálad dolgozom majd, egészen addig, míg nem 

találkoztam veled. Onnantól kezdve a világ minden kincséért sem 

hagytalak volna el. Nagyon sajnálom, hogy most meg kell tennem. 

– Biztos vagyok benne, hogy vissza tudunk menni, ellenőrizni a 

telefonhívásokat, az irodai e-maileket – mondta Scarpetta a kocsiban 

Bentonnak, Marinónak és Bergernek. 

– Most nem olyan sürgős – felelte Berger hátrafordulva. – De Lucy 

elküldheti az adatokat, hogy ha meg akarja nézni, akkor megtehesse. 

Látnia kell, hogy miket írt Terri Bridges, illetve amikről felételezzük, 

hogy ő írta. De nehéz megállapítani, hiszen Oscar Bane-nek is 

ugyanúgy benne lehetett a keze, ezzel az erővel akár ő is lehet 

Lunasee. 

– Kaptam egy listát a helyszínen használt jelölőszámokhoz rendelt, 

begyűjtött bizonyítékokról – mondta Marino vezetés közben. 

– És a helyszínről készült ábrák is nálam vannak. Mindenkinek jut 

egy-egy példány, hogy tisztában legyünk azzal, milyen is volt a 

helyszín. 

Berger hátranyújtott két dossziét. 

Marino befordult egy sötét utcába, ahol rengeteg fa állt a barna 

homokkő épületek árnyékában. 



– Nincs valami jól megvilágítva, és úgy tűnik, hogy rengeteg ember 

nem jött még vissza az ünnepekről – jegyezte meg Benton. Nem lehet 

errefelé sok bűntény. 

– Nincs – felelte Marino. – Errefelé nem nagyon van. A gyilkosság 

előtt a legutolsó bejelentés az egyik szomszéd elleni panasz volt, aki 

túl hangosan hallgatta a zenét. 

Marino leparkolt a rendőrkocsi mögött. 

– Van egy jó tipp – mondta Berger. – Arra a néhány e-mailre alapul, 

amit én és Lucy megnéztünk. Azok alapján felmerülhet, vajon Terri 

nem találkozgatott-e valaki mással is. 

– Senki nem veszi a fáradságot, hogy egy kicsit álcázza azt az 

átkozott rendőrkocsit? – dohogott Marino miközben leállította a 

motort. 

– Álcázza? – kérdezte Berger. 

– Morales azt mondta, nem akarja, hogy ott legyen mindenki orra 

előtt. Hátha a rosszfiú visszajön. Csak éppen elfelejtette értesíteni 

azokat, akikre a dolog tartozik. 

– Úgy érted, hogy megcsalta Oscart? – kérdezte Benton, miközben 

kinyitotta a kocsi ajtaját. – Lehet, hogy Terri félrelépett? Szerintem itt 

kellene hagyni a kocsiban a kabátokat. 

Hideg fuvallat kapott bele Scarpetta kosztümjébe és hajába, 

miközben levette a kabátját. Marino is kikászálódott, a mobilján 

beszélt valakivel, biztosan figyelmeztette a strázsáló rendőrt, hogy 

megérkeztek. Még mindig aktív helyszínként kezelték a lakást, és 

pontosan ugyanolyan állapotban kellett, hogy maradjon, amilyenben 

akkor volt, mikor a rendőrség elhagyta, nem sokkal hajnal egy után, 

legalábbis Scarpetta ezt az időpontot találta a jelentésben. 

Kinyílt az épület bejárati ajtaja, és Marino, Benton, Berger meg 

Scarpetta felmentek az öt lépcsőn, beléptek az előcsarnokba, ahol egy 

egyenruhás rendőr várta őket fontosságának teljes tudatában. 



– Látom, kinn parkol a kocsija a ház előtt. Azt hittem, 

azt a parancsot kapta a főkapitányságról, hogy ne hagyja szem előtt –

mondta Marino. 

– A kollégám nem érezte jól magát. Gondolom, a szag miatt, ami 

először még nem gond, csak ha az ember odabenn ül egy ideig – felelte 

a rendőr. – Amikor leváltottam, nem kaptam olyan parancsot, hogy ne 

parkoljak elöl. Odébb vigyem a kocsit? 

– Mi a véleménye? – kérdezte Marino Bergertől. – Morales azt 

akarta, hogy ne lehessen látni, hogy itt van a rendőrség. Ahogy már 

mondtam. Ha a gyilkos esetleg újra feltűnne a bűntény helyszínén. 

– Felszerelt egy kamerát a tetőre – jegyezte meg a rendőr. 

– Milyen jó, hogy ilyen titokban tartják! – jegyezte meg Marino 

epésen. 

– Az egyetlen személy, aki ebbe a lakásba visszajönne, az Oscar 

Bane, hacsak nem rohangálnak errefelé mások is, akiknek van kulcsuk 

hozzá. És kötve hiszem, hogy Oscar felbukkanna itt, és megpróbálna 

bejönni, amilyen paranoiás. 

– Aki ilyen idegállapotban van, az nagy valószínűséggel inkább a 

hullaházban bukkan fel, abban a reményben, hogy egy utolsó pillantást 

vethet a szeretett személyre – jegyezte meg Scarpetta. 

Úgy döntött, elég volt abból, hogy lakatot tesz a szájára. Volt egy s 

más lehetőség arra, hogy átadjon bizonyos szükséges információkat 

anélkül, hogy megsértené az orvos-beteg titoktartást. 

– Talán nem lenne rossz, ha járőrt küldenének a hullaházhoz –

mondta Marino. – És ha netalántán Oscar felbukkanna, kérem, tegye 

meg nekem azt a szívességet, hogy nem mondja be a rádióba, nehogy 

valamelyik riporter lehallgassa, rendben? Nincs szükségünk arra, hogy 

minden egyes kis növésű embert megállítsanak az East Side-on, hogy 

aztán bevigyék a rendőrségre, és kikérdezzék. 

Mintha az orvosszakértői hivatal környéke olyan népszerű volna a 

törpék között. 



– Ha be akarna kapni valamit, vagy inni szeretne, most nyugodtan 

elmehet – közölte Marino a rendőrrel. 

– Bármennyire is szeretném, köszönöm, de nem – felelte a rendőr 

Bergerre sandítva. – Azt a parancsot kaptam, hogy maradjak itt. És 

kérem, írják alá a jelenléti ívet! 

– Ne legyen már olyan hivatalos! Egyikünk se harap, még Ms. 

Berger sem – mondta Marino. – És kellene egy kis hely nekünk. Maga 

kinn maradhat az előcsarnokban, vagy csináljon, amit akar. Tartson 

egy kis szünetet. Tizenöt perccel azelőtt, hogy indulnánk, odaszólok 

magának. Csak ne menjen nagyon messzire, Floridába vagy ilyesmi. 

A rendőr kinyitotta a lakás ajtaját, és Scarpetta megérezte a már 

jócskán bomlófélben lévő csirke szagát. A zsaru felvette a dzsekijét az 

összecsukható szék háttámlájáról, és a szék alatt a tölgyfa padlón 

heverő könyvet, Philipp Meyer American Rust című művét. Onnan 

beljebb nem léphetett, bármi történjék is, és ha mégis kísértésbe esett 

volna, a kis narancssárga kúpok, amelyeket azokra a helyekre tettek 

le, ahol valami bizonyítékra leltek, élénken emlékeztették a tiltásra. 

Nem számított, ha vízre vagy élelemre volt szüksége, vagy esetleg 

nagyon ki kellett volna mennie a fürdőszobába. Ilyenkor hívott valakit, 

hogy addig tartsa a frontot, míg ő elintézi folyó ügyeit. Még leülni is 

csak úgy ülhetett le, hogy hozta magával a saját székét. 

Scarpetta mindjárt az ajtóban kinyitotta a helyszínelő táskát, elővett 

egy digitális kamerát, egy noteszt és egy tollat, aztán mindenkinek 

kiosztott egy pár kesztyűt. Utána megejtette a szokásos 

szemrevételezést anélkül, hogy közelebb ment volna, vagy bármit is 

szólt volna. Konstatálta, hogy a narancsszínű kúpok kivételével 

minden érintetlen, a szokásos helyén van, a legkisebb dolog sem utalt 

arra, hogy bármiféle erőszakos cselekmény történt. A lakás 

tökéletesen rendezett volt, bárhová nézett, csak egy megszállott, 

szigorú nő nyomát látta, aki itt élt és halt. 

A szemben lévő nappaliban álló virágmintás, kárpitozott kanapé és 

a mellette levő fotel tökéletesen elrendezve állt a juharfából készült 



kisasztalka körül, amin újságok hevertek teljes legyező formát adva. 

A sarokban egy szabványméretű, újnak tűnő Pioneer lapos képernyős 

tévé állt, és precízen úgy volt beállítva, hogy a kanapé közepéről 

tökéletesen lehessen látni. A kandallóban szépen elrendezett 

selyemvirágok álltak. A makulátlanul tiszta, elefántcsontszínű berber 

szőnyegen sehol egy gyűrődés. 

A jelzőkúpok kivételével szinte semmi nem utalt arra, hogy nemrég 

a rendőrség szállta meg a lakást. A helyszínelés mostani, új 

korszakában a helyszínelők eldobható védőruhát és a cipőre húzható 

védőzacskót viselnek. Elektrosztatikus porcsapdákat használnak, ha 

bármilyen lenyomatot akarnak venni a fényesre csiszolt padlóról, 

speciális lámpák és fényképezőgépek váltották fel a régi, koszoló, 

fekete port A jobb rendőrőrsökön – ilyen volt például a New York-i is 

– nem csaptak nagy hűhót a tudósok körül, de nem is akadályozták 

őket. 

A nappali egybefolyt az étkezővel és a konyhával. A lakás nem volt 

túl nagy, úgyhogy Scarpetta láthatta, hogy az asztal meg van terítve a 

vacsorához, és a hozzávalók ott vannak a tűzhely melletti pulton. A 

csirke biztosan még mindig benn van a sütőben, és isten tudja, meddig 

fog még ott maradni, függetlenül attól, hogy mennyire romlik meg 

addigra, mire a háziurat vagy Terri szüleit beengedik ide. Nem a 

rendőrségre tartozott, hogy eltakarítsa az erőszakos halál áldozatai 

utáni maradványokat, legyen az vérfolt vagy érintetlen ünnepi 

vacsora. 

– Hadd tegyem fel a nyilvánvaló kérdést – szólalt meg Scarpetta, 

mindenkinek címezve a kérdést. – Nem lehetséges, hogy nem is őt 

szándékozták megölni? Van erre csak egy halvány kis esély? Hiszen 

ott egy másik lakás is ezzel szemben, és még mennyi? Kettő egy 

emelettel feljebb? 

– Én mindig azt mondom, hogy minden lehetséges – felelte Berger. 

– De Terri ajtót nyitott. Vagy valaki más, és az is lehet, hogy a 

gyilkosnak volt kulcsa. Akkor feltételezhetnénk, hogy van valamiféle 



kapcsolat Terri és a gyilkosa között. – Aztán Marinohoz fordult. – 

Említette a tetőre vezető feljáratot. Van valami hír azzal kapcsolatban? 

– Kaptam egy sms-t Moralestől – felelte Marino. – Azt mondta, 

hogy amikor tegnap este ideért a helyszínre, a létra pontosan ott volt, 

ahol megtalálta, miután felszerelte a kamerát. A feljáró melletti 

kisszekrényben. 

Miközben ezt mondta, az arcáról lerítt, hogy valamit elhallgat. 

– És gondolom nincs semmi újdonság. Senki nem került képbe, aki 

esetleg érdekes volna, gyanúsított lehetne, vagy talán egy szemtanú a 

többi lakó közül? – kérdezte Berger Marinót, folytatván a beszélgetést 

a lakásba belépve. 

– A háziúr szerint – aki Long Islanden lakik – Terri igazán csendes 

hölgy volt, kivéve, amikor valamilyen panasszal élt. Olyan típusú 

ember volt, aki szereti, ha minden rendben van körülötte – felelte 

Marino. – De van valami érdekes. Ha olyasmi adódott, amit saját maga 

nem tudott megoldani, Terri soha nem engedte be a háziurat, hogy 

megcsinálja. Mindig azt mondta, hogy majd szerez valakit, aki 

elrendezi a dolgot. A háziúrnak úgy tűnt, mintha a nő csak gyűjtögette 

volna a problémákat, felírogatta volna őket, arra az esetre, ha neki 

netalántán eszébe jutna felemelni a bérleti díjat. 

– A háziúr nem nagyon lehetett oda Terriért – jegyezte meg Benton. 

– Többször is azt mondta róla, hogy nagy igényeket támasztott – 

közölte Marino. – De Terri mindig csak e-maileket küldözgetett neki. 

Soha nem telefonon hívta, mintha csak egy bírósági ügyhöz szedegette 

volna össze az adatokat, legalábbis a háziúr így fogalmazott. 

– Szólhatunk Lucynek, hogy keresse meg azokat az e-maileket 

mondta Berger. – Tudjuk, hogy a tizennyolc felhasználói név közül 

melyikeket használta, amikor a háziúrhoz fordult a panaszaival. Nem 

hinném, hogy a Lunasee-t, hacsak amikor Lucynél voltam nem olyan 

régen, nem kerülte el a figyelmünket valami, ami a háziúrnak ment 

vagy tőle jött. Ja, és mondtam Lucynek, hogy ha véletlenül talál 

valamit, azt feltétlenül továbbítsa. Vagyis mi most egyfajta online 



kapcsolatban leszünk vele, míg megpróbálja átfésülni a laptopokat, 

amiket ebben a lakásban találtunk. 

– Azzal a névvel, hogy Vasútkezelő. Kezeli a dolgait. Az én 

értelmezésemben – közölte Marino. – A háziúr azt mondta, hogy ezt 

az e-mail címet adta meg Terrinek. Száz szónak is egy a vége, úgy 

tűnik, hogy ez a nő egy istencsapása volt. 

– És úgy tűnik, hogy volt valakije, aki segített neki, ha valamit meg 

kellett javítani. 

– Hát, nem hinném, hogy ez a valaki Oscar lett volna – mondta 

Berger. – Sehol nincs erre való utalás az e-mailjeikben, amiket eddig 

átnéztünk. Semmi olyasmi, hogy Terri megkérné rá, jöjjön át, és 

csinálja meg a vécét, mert csöpög, vagy cseréljen ki egy égőt fent a 

csillárban. És az, hogy Oscar olyan alacsony, nagyon sok mindent 

megnehezített volna. 

– Ott van a fenti kisszekrényben a létra – jegyezte meg Marino. 

– Szeretnék először egyedül körbejárni – közölte Scarpetta. 

Megkereste a mérőszalagot a helyszínelő táskában, belecsúsztatta a 

kosztümkabát zsebébe, aztán megnézte a bizonyítékokat felsoroló 

listát, amiből megtudhatta, hogy melyik kúp jelöli a helyüket, mivel a 

bizonyítékokat már elszállították. Körülbelül száznyolcvan centire a 

bejárati ajtótól, belül, Scarpetta bal oldalán volt az egyes számú kúp, 

itt találták meg a zseblámpát, amit úgy írtak le, hogy egy fekete, fém 

Luxeon Star-lámpa, benne két lítiumos Duracell-elemmel, 

működőképes állapotban. 

Nem műanyagból készült, ahogy Oscar leírta, ami jelenthet is meg 

nem is valamit. De egy dolog fontos volt ezzel kapcsolatban, 

mégpedig az, hogy egy fémből készült lámpa komoly fegyver lehet, 

és ez azt jelenti, hogy Oscar egyáltalán nem ütött erőset, amikor azokat 

a sérüléseket okozta, amiket Scarpetta korábban megvizsgált. 

A kettestől a négyes számig tartó jelzések lábnyomokat jelöltek a 

keményfa padlón. Csak annyi állt róluk a jelentésben, hogy 

edzőcipőtől származnak – körülbelül tizenhétszer tíz centis. Ez nem 



volt valami nagy méret, és ahogy Scarpetta végigfuttatta a tekintetét a 

listán, észrevette, hogy elvittek a laborba egy pár edzőcipőt Terri 

lakásából, a beépített szekrényből. Egy rózsaszín peremű, fehér, női 

Reebok-cipőt, harmincötös méretűt. Az nem lehet tizenhét centi 

hosszú a saroktól a lábujjig. Scarpetta visszagondolt arra, amikor 

megnézte Terri lábfejét, és még kisebb lábra emlékezett, az 

aránytalanul rövid lábujjak miatt. 

Feltételezte, hogy az ajtóhoz közeli cipőtalplenyomatok Oscaré 

voltak, valószínűleg akkor hagyhatta maga után, amikor kiment, majd 

újra bejött a lakásba, mert elment a kocsijához, hogy ott hagyja a 

kabátját, és még ki tudja, mit tegyen, miután felfedezte a holttestet. 

Feltéve, hogy az, amit elmondott, igaz, legalábbis javarészben. 

A többi lenyomat a padlón fontos volt, mert meztelen lábaktól 

származott, és Scarpetta visszaemlékezett arra, hogy látott egy csomó 

fotót, amit súrlófényben vettek fel. Úgy vélte, hogy a lábnyomok 

Territől származtak, nagy jelentőséggel bírt, hogy pontosan hol 

találták meg őket. 

Az összeset a fő fürdőszoba előtt, ahol Terri holtteste is volt. 

Scarpetta azon morfondírozott, vajon a nő használt-e testápolót vagy 

testolajat a zuhanyozás után, ezért látszanak-e meztelen talpának 

lenyomatai a keményfa padlón, mindegyik nagyon közel egymáshoz. 

Azon gondolkodott, vajon ez azt jelenti-e, hogy Terri addig nem vette 

le a papucsát, míg be nem lépett a lakásnak abba a részébe, ahol aztán 

meggyilkolták. Ha már abban a pillanatban megtámadták volna, hogy 

kinyitotta a bejárati ajtót, és ellenállt volna, vagy ha erőszakkal a 

hálószobába kényszerítették, akkor nagy valószínűséggel már 

korábban leesett volna róla a papucs, nem? 

A hosszú évek során, amit a helyszínek tanulmányozásával, a vele 

való munkával töltött, rengeteg tapasztalatra tett szert. Úgy találta, 

hogy a papucsok – az egyik vagy mindkettő – csak ritkán maradnak 

fenn a lábon, ha az erőszakos cselekmény elkezdődött. Az emberek 

szó szerint kiestek belőlük ijedtükben. 



Elsétált az étkezőig. Ott a sült csirke szaga sokkal jobban érezhető 

és kellemetlenebb szagot árasztott. Az orra előtt volt a konyha, és a 

részletes, a lakás belsejéről és a léptékekről CAD számítógépes 

programmal készített rajz szerint – amit mellékeltek a Marino által 

összeállított aktához – ezután következett a vendégszoba- 

dolgozószoba. Az étkezőasztal makulátlanul tiszta volt, két kék szélű 

tányér állt két ragyogóan tiszta alátéten, egymással szemben. A 

rozsdamentes acél evőeszközök csillogtak, pontosan a megfelelő 

helyen voltak. Minden Terri aprólékos tisztaság- és rendmániájáról 

árulkodott. Csak a virágok elrendezése nem volt tökéletes, a dáliák 

már lógatták a fejüket, a kerti szarkaláb néhány szirma lehullt, mint 

megannyi könnycsepp. 

Scarpetta kihúzogatta a székeket, megnézte a kék színű 

bársonypárnákat, hátha látja nyomát annak, hogy valaki rájuk térdelt, 

hogy elérjen valamit, ami enélkül nem igazán sikerült volna neki. Ha 

Terri felmászott, hogy könnyebben megteríthessen, akkor felrázta 

utána a párnát. Minden bútor normális méretű volt, a lakás 

berendezésén nem látszott, hogy testi fogyatékos ember lakja. De 

ahogy elkezdte kinyitogatni a szekrényeket, rábukkant egy kis 

fellépőre, aminek fogantyúja is volt, aztán talált egy eszközt, amivel 

meg lehetett fogni magasan lévő dolgokat, meg egy olyat, ami 

hasonlított a piszkavashoz. Terri ezt valószínűleg arra használta, ha 

valamit be akart nyomni, vagy ki akart húzni. 

A konyhában, a mikrohullámú sütő alatti sarokban összevisszaság 

volt, vércseppek, elkent vérfoltok, amelyek már feketés vörösre 

száradtak. Valószínűleg akkor került oda a vér, amikor Oscar elvágta 

a hüvelykujját, miközben megpróbálta kivenni a konyhai ollót, ami 

már nem volt ott. A késtartó fatömbje eltűnt, valószínűleg a laborban 

van, csakúgy, mint az olló. A tűzhelyen ott volt a még nyers spenót 

egy lábasban, aminek a nyele befelé volt fordítva, ahogy az olyan 

embereknél lenni szokott, akik ügyelnek a biztonságra. A sütőben levő 



csirke orrfacsaró bűzt árasztott, egy mély alumíniumserpenyő alján 

hevert, körülötte megalvadt a zsír, mintha sárga viasz ölelné körül. 

Konyhai eszközök és edényfogók sorakoztak takaros rendben a 

pulton, egy üvegben bazsalikom, só- és borsszóró, továbbá főzéshez 

használatos cherry. Egy kis kerámiaedényben három citrom, két lime 

és egy barnulófélben lévő pettyes banán árválkodott. Nem messze tőle 

dugóhúzó hevert, az a szivattyú-kinézetű fajta, ami Scarpetta szerint 

teljesen tönkre tudja tenni a dugóhúzás romantikus rituáléját. Mellette 

volt egy bontatlan üveg chardonnay, egész tűrhető azért a pénzért, amit 

az ember fizet érte. Scarpetta csodálkozott, lehet, hogy Terri úgy egy 

órával Oscar várható érkezése előtt kivette a bort a hűtőszekrényből? 

Ezzel újra azt feltételezte, hogy nem Oscar ölte meg a nőt, hanem 

valaki más. Mert ha így állt a helyzet, akkor az is lehetséges 

magyarázat, hogy Terri utánanézett, és tudta, hogy a fehér bort 

hűvösen kell szervírozni, nem hidegen. 

A hűtőszekrényben volt egy üveg pezsgő, ami szintén megérte a 

pénzét, mintha Terri követett volna minden olyan útmutatást, amiből 

meg lehetett tudni, mit érdemes megvenni, és amit valószínű, hogy a 

neten talált. Mintha a Fogyasztók Lapja lett volna a Bibliája. Szemmel 

láthatólag nem vásárolt hirtelen felindulásból vagy csak úgy, legyen 

szó tévéről vagy pohárról, esetleg porcelánedényről. Minden arról 

árulkodott, hogy jól informált vásárló, aki semmit nem siet el, nem 

vásárol szeszélyesen. 

A hűtőszekrény fiókjaiban Scarpetta friss brokkolira, paprikára, 

hagymára és fejes salátára bukkant meg fóliázott pulykaszeletekre, 

svájci sajtra, amiket a címke szerint az egyik kisboltban vett a 

Lexington Avenue-n, néhány saroknyira, vasárnap, együtt a tegnap 

esti vacsorához valókkal. A hűtőajtóban lévő salátaöntetek és ízesítők 

mind alacsony kalóriatartalmúak voltak. A faliszekrényekben volt sós 

keksz, mogyoró, levespor, mindegyik csökkentett sótartalmú. Az 

összes szeszesital – mint minden más is – árkategóriájának és 



fajtájának a legjobbja volt: Dewar’s, Smirnoff, Tanqueray Jack 

Daniel’s. 

Scarpetta kinyitotta a szemetes tetejét, és nem volt meglepve, hogy 

csiszolt acélból készült, ami nem rozsdásodik, és nem látszanak rajta 

az ujjlenyomatok sem. Ahhoz, hogy fel tudja nyitni, rá kellett lépnie 

egy pedálra, nem kellett megérinteni semmit, ami esetleg piszkos 

lehetett. A pontosan beleülő fehér polietilén zacskóban a sütni való 

csirke és a spenót csomagolására lelt, és egy csomó összegyűrt 

papírtörölközőre, meg az asztalon lévő virág zöld csomagolópapírjára. 

Eszébe jutott, vajon Terri a konyhai ollót használta-e arra, hogy 

levágjon 7-8 centit a virágok szárából – amelyek most is össze voltak 

fogva egy gumival, hogy aztán letisztítsa, és újra eltegye a kések mellé 

a tartóba. 

Nem talált blokkot, mert a rendőrség tegnap este már rábukkant, és 

azt is elvitték a laborba, rajta volt a listán. Terri nyolc dollár 

kilencvenöt centért vette a virágokat tegnap reggel a helyi piacon. 

Scarpetta gyanította, hogy a meglehetősen siralmas kis csokrot utólag 

vehette. Szomorúnak találta, hogy valakiből ennyire hiányozzék a 

spontaneitás, a kreativitás és a szív. Pokoli élet lehetett, és szégyen-

gyalázat, hogy nem tett ellene semmit sem. 

Terri pszichológiát tanult. Bizonyára tudta, hogy kezeltethetné 

magát a szorongásos neurózisával, és ha ezt az utat választotta volna, 

akkor lehet, hogy a sorsa is másképpen alakul. A kényszerképzetei 

vezettek – még ha közvetett módon is – ahhoz, hogy most idegenek 

voltak a lakásában, és minden szempontból vizsgálgatják, hogy kivel 

volt és hogyan élt. 

A konyhán túl, a jobb oldalon volt a kis vendégszoba, ami egyben 

irodaként is szolgált. Semmi más nem volt benne, csak egy íróasztal, 

egy állítható magasságú szék, egy kisasztal, rajta nyomtatóval, és a fal 

mellett két iratszekrény, amelyek üresen álltak. Scarpetta kilépett az 

előszobába, és a bejárati ajtó felé nézett. Berger, Marino és Benton a 



nappaliban voltak, a bizonyítékok listáját tanulmányozták, és a kis 

narancssárga kúpok fontosságáról beszéltek. 

– Tudja valaki, hogy ezek az iratszekrények üresek voltak-e, 

amikor a rendőrség megérkezett? – kérdezte Scarpetta. 

Marino átlapozta a listát, aztán így- szólt: 

– A postáját és személyes papírjait elvitték, itt az áll. Egy doboznyi 

ilyen papír volt a beépített szekrényben, azt elszállították. 

– Tehát semmit nem vittek el azokból az iratszekrényekből – 

feltételezte Scarpetta. – Hát ez eléggé érdekes. Kettő is van belőlük, 

és még csak egy üres dosszié sincsen bennük. Mintha soha nem 

használták volna őket. 

Marino odalépett hozzá, és megkérdezte: 

– Na és a por? 

– Nézd meg a saját szemeddel. De Terri és a por teljesen 

összeegyeztethetetlenek. Sehol egy porszem, sehol egy folt. 

Marino belépett a vendégszoba-irodába, kinyitotta az 

iratszekrényeket. Scarpetta észrevette, hogy csizmába bújtatott lába 

mélyedéseket hagy a magasra nyírt, sötétkék padlószőnyegben. 

Ráébredt, hogy sehol máshol nem voltak ilyen mélyedések, amit 

nagyon furcsált. Lehet, hogy a rendőrség kényes arra, hogy ne hagyjon 

piszkot és nyomokat a helyszínen, de azért nem szokták felporszívózni 

a szőnyeget, mielőtt elmennek. 

– Olyan, mintha senki nem lett volna itt tegnap este – mondta 

Scarpetta. 

Marino becsukta az iratszekrények fiókjait. 

– Szerintem itt nem volt semmi, hacsak valaki ki nem törölgette a 

fiókok alját. Nincsen pornyoma aktának. De a zsaruk itt voltak benn. 

Végre Scarpetta szemébe nézett puhatolózásképpen. 

– Láthatod a listából, hogy az iratokkal teli dobozt innen, a beépített 

szekrényből vették ki. – Összevonta a szemöldökét, a szőnyeget 

kezdte tanulmányozni, nyilvánvalóan ugyanazt vette észre, mint 

Scarpetta. 



– Hát ez kibaszottul furcsa! Ma reggel itt voltam benn. Abban a 

szekrényben voltak a bőröndjei is. – És oda is mutatott. 

Kinyitotta a szekrényt, amiben a tisztítóból származó 

nylonzsákokban különböző ruhák lógtak a rúdról, és még néhány táska 

volt egy másra halmozva. És akármerre lépett, a lába nyomán lelapult 

a szőnyeg 

– Olyan, mintha senki nem jött volna ide be, vagy pedig valaki a 

cselekmény után felporszívózott – mondta Marino. 

– Nem is tudom – felelte Scarpetta. – De úgy hallottam, hogy azt 

mondtad, senki nem jött be ide a lakásba tegnap éjjel óta, kivéve téged. 

Te ma korábban itt voltál. 

– Nos, lehet, hogy fogytam valamennyit, de nem lebegek a padló 

felett – válaszolta Marino. – Hová a fenébe tűntek a lábnyomaim? 

Az íróasztal mellett egy vezeték nélküli áramforrás volt bedugva a 

falba, amit Scarpetta szintén nagyon furcsának talált. 

– Összecsomagolta a laptopjait, hogy hazaviszi őket Arizonába, és 

ezt itt hagyja? – kérdezte. 

– Valaki járt itt – felelte Marino. – Lehet, hogy az a kibaszott 

Morales. 

  



24. 
 

 

 

 

 

Lucy egyedül volt a tetőtéri lakásban, öreg buldogja a széke mellett 

aludt. 

Olvasgatta Terri és Oscar e-mailjeit, és Scarpettával beszélt közben 

telefonon. 

 

dátum: 2007. november 11., vasárnap 11:12:03  

feladó: „Oscar" 

címzett: „Terri"  

 

Látod, mondtam neked, hogy dr. Scarpetta nem olyan ember. 

Nyilvánvalóan nem kapta meg a korábbi üzeneteidet. Milyen érdekes, 

hogy valami sokszor ott van az ember orra előtt! Néha működik az, 

ami kézenfekvő. Elküldöd nekem is azokat az e-maileket? 

 

dátum: 2007. november 11., vasárnap 14:45:16  

feladó: „Terri"  

címzett: „Oscar" 

 

Nem. Azzal megsérteném a titoktartási kötelezettségem. Ez a 

projekt az egekbe szárnyal. Teljes ámulattal tölt el! Olyan boldog 

vagyok! 

 

– Mi lehet az, ami ott van az orra előtt, ami olyan kézenfekvő? 

Mintha Terri próbálkozott volna valamivel vagy Oscar, és megkapta 



volna, amit akart vagy akartak – mondta Lucy az állához simuló, 

drótnélküli fejhallgatóba. – Mi a fenéről beszélhet? 

– Fogalmam sincs, hogy mi lehetett az orra előtt, de tévedett. Vagy 

nem volt őszinte – felelte Scarpetta. 

– Valószínűleg nem volt őszinte – mondta Lucy. – És ezért nem 

engedte meg Oscarnak, hogy elolvassa a tőled kapott e-maileket. 

– De nem voltak tőlem kapott e-mailek – mondta Scarpetta. –

Kérnék tőled valamit. Terri Bridges lakásának kellős közepén állok, 

és ez nem a legjobb hely, hogy ezt a beszélgetést lefolytassuk. Főleg 

nem mobilon. 

– Én adtam neked azt a mobilt. Nem emlékszel? Az egy különleges 

készülék. Nem kell aggódnod. És nekem sem. Ezek a telefonok 

biztonságosak. 

Lucy beszélt, miközben nyitogatta az e-maileket, és belenézett a 

lomtárba, hátha talál valami használhatót azok között, amiket már 

töröltek. 

– Okot adott Oscarnak arra, hogy megorroljon rád. A barátnője 

teljesen megszállottja az általa választott hősnőnek, aki végre valahára 

válaszolt neki – vagy legalábbis valaki ezt hitette el vele. És nem 

engedi, hogy Oscar megnézze az e-maileket. Nekem úgy hangzik, 

mintha létrehoztál volna egy problémát, amiről nem is tudtál semmit. 

– És amihez semmi közöm – tette hozzá Scarpetta. – Milyen 

áramforrásról működnek azok a laptopok? Ilyen egyszerű kérdésem 

van. 

Terri egyik e-mail fiókja üres volt, Lucy ezt hagyta utoljára, 

feltételezve, hogy Terri létrehozta, de soha nem került rá sor, hogy 

használja is. Amikor kinyitotta a lomtárát, megdöbbent azon, amit 

talált. 

– Hűha! – mondta. – Hát ez hihetetlen! Tegnap reggel mindent 

kitörölt. Százharminchat e-mailt. Egymás után törölte őket. 

– Valami adatkábel van hozzá, és nem USB-csatlakozó? Mit törölt? 

– kérdezte Scarpetta. 



– Várj! – felelte Lucy. – Ne menj sehova! Maradj velem, és együtt 

megnézzük! Jó lenne, ha odahívnád Jaime-t, Bentont, Marinót, és 

kihangosítanál. 

Az összes kitörölt e-mail Terri és egy másik felhasználó közötti 

levélváltásból származott, akinek Scarpetta612 volt a neve. 

– Hat-tizenkettő – június 12. Ez volt Scarpetta születésnapja. 

Az internetszolgáltató címe ugyanaz volt, mint a többi tizennyolc 

fiók esetében, amelyekről feltételezték, hogy mind Terrié, de a 

Scarpetta6l2 nem volt feltüntetve korábban. Nem Terri laptopján 

hozták létre, és azoknak a gépeknek nem is volt közük hozzá – azok 

alapján a dátumok alapján, amiket Lucy már megnézett az e-

maillekkel kapcsolatban –, különben a Scarpetta612 benne lenne az 

előzmények listájában a többi tizennyolc címmel együtt. 

Ott lenne az előzményekben, ha Terri hozta volna létre a Scar-

petta612 fiókot. De ennek semmi nyomát nem találta, legalábbis 

eddig. 

– Scarpetta hat-tizenkettő – mondta Lucy, és legördítette a 

szöveget. – Valaki ezen a felhasználói néven írt neki – Terrinek, 

feltételezem. Szólnál Jaime-nek és Marinónak, hogy megszerezhessük 

az ahhoz a névhez tartozó jelszót? 

– Bárki felhasználhatta a nevemet és a születésnapom egy 

változatát, hiszen nem titkos, ha valaki utána akart járni, megtehette –

mondta a nagynénje. 

– Csak mondd meg Jaime-nek a felhasználói nevet. A Scarpettát és 

a hozzá kapcsolt számokat, a hat-egy-kettőt. 

Lucy megadta az e-mail szolgáltató nevét, aztán várt. Hallotta, 

hogy Scarpetta beszél valakivel. Mintha Marino lett volna. 

Aztán Scarpetta így szólt Lucyhez: 

– Rendben, folyamatban van a dolog. 

– Sürgős! – mondta Lucy. 

– Igen, most azonnal intézkednek. Éppen azt kérdeztem, hogy a 

laptopok valamelyikéhez használhattak-e valamiféle adatkábelt. 



– Nem – felelte Lucy. – Az USB-t, aminek süllyesztett, ötpontos, 

nyolcvanöt wattos portja van. Amiről te beszélsz, azt nem ismernék 

fel Terri laptopjai. A Scarpetta612 IP-címe a Tenth Avenue 899-re 

mutat. Az nem a John Jay Főiskola Kriminológiai Tanszéke? 

– Miféle IP? És igen. Mi köze van a John Jaynek bármihez is? Jaime 

és Benton még itt vannak. Hallani akarják, amit mondasz. 

Kihangosítalak. Mit csinál Benton? – kérdezte őket. 

Lucy hallotta Berger hangját a háttérben, valami olyasmi mondott 

Bentonról, hogy éppen Moralesszel beszél telefonon. Lucyt zavarta, 

hogy Berger Moralesről beszélt. Nem volt benne biztos, hogy miért. 

Volt egy olyan érzése, hogy a férfi érdeklődik Berger iránt, hogy 

kívánja, és lehet, hogy valamilyen módon meg is kapja, amit akar. 

– Akárki is írt Terrinek, azt állítván, hogy veled levelez, arról az IP-

címről tette a John Jayről – közölte Lucy. 

Továbbra is nézegette a törölt e-maileket, amiket olyasvalaki 

küldött, aki egyértelműen a nagynénje bőrébe bújt. 

– Továbbítok belőlük néhányat – mondta. – Jó lenne, ha mindenki 

megnézné, aztán kell a jelszó, rendben? Ezt a legutolsót négy nappal 

ezelőtt küldte Terrinek Scarpetta612, december huszonnyolcadikán, 

nem sokkal éjfél előtt. Az után a nap után, hogy Bhuttót 

meggyilkolták, és te beszéltél a CNN-en, Kay néni. Itt voltál New 

Yorkban. 

– Itt voltam, de nem én küldtem. Az nem az én e-mail címem –

erősködött Scarpetta. 

Az e-mailben ez állt: 

 

dátum: 2007. december 28., péntek 23:53:01  

feladó: „Scarpetta"  

címzett: „Terri" 

 

Terri! 



Tényleg tartozom magának egy bocsánatkéréssel. Biztos vagyok 

benne, hogy megérti. Ilyen szörnyű tragédia történt, és nekem a CNN-

be kellett mennem. Nem tehetek szemrehányást, ha azt gondolta, hogy 

nem tartottam meg a szavam, de nem sok beleszólásom van abba, 

hogyan alakul a napirendem, ha valaki meghal, vagy közbejön más 

kellemetlenség. Majd újra próbálkozunk! 

Scarpetta 

P. S. Megkapta a fotót? 

 

Lucy beolvasta a telefonba, majd így szólt: 

– Kay néni! Mikor hagytad el aznap este a CNN-t? 

– Más kellemetlenség? – hallotta Scarpetta Berger hangját. – 

Mintha csak kellemetlenségnek tartana egy orgyilkosságot vagy 

bármilyen erőszakos cselekedetet! Ki a fene műveli ezt? Nem 

emlékezteti ez valakire? 

– Nem – felelte Scarpetta. – Senkire. 

– Marino? – kérdezte Berger újra. 

– Fogalmam sincs – hangzott fel a férfi hangja. – De a Doki nem 

mondana ilyesmit. – Mintha Scarpettának szüksége volna arra, hogy 

Marino megvédje. – Nem hinném, hogy Jack állna a háttérben, ha 

valakinek is megfordult ez a fejében. 

Jack Fieldingre gondolt, de eléggé valószínűtlen volt, hogy 

bárkinek is ő jutott volna az eszébe. Komoly törvényszéki patológus 

volt, jóindulatú, és általában lojális Scarpettával. Csak éppen 

izomagyú volt, erős hangulatváltozásokkal, és egy sor testi bajjal, 

például magas volt a koleszterinszintje, bőrproblémái lettek attól, 

hogy évekig emelgette a vasakat, és pumpálta magába az anabolikus 

szteroidokat. Neki nem lett volna energiája arra, hogy Scarpettaként 

parádézzon az interneten, és nem volt sem kegyetlen, sem ravasz, és –

kizárásos alapon – ha nem ő volt Scarpetta612, akkor valaki más 

vezette meg olyan kegyetlenül Territ. Legalábbis eleinte. Terri 

bálványozta Scarpettát. 



Minden követ megmozgatott, hogy kapcsolatba léphessen vele. És 

amikor végül úgy hitte, hogy Scarpetta válaszolt a levelére, attól 

bizonyára nagyon feldobódott, ami egészen addig tartott, míg a 

hősnője el nem kezdte hanyagolni. 

– Kay néni! December huszonnyolcadikán este jöttél el a CNN-ből, 

és két háztömbnyire voltál a John Jaytól. Visszamentél a lakásodhoz, 

ahogy mindig is tetted? 

– Igen – felelte Scarpetta. 

Egy újabb e-mail, ez tegnapi dátummal. Az IP-cím itt is a John Jay 

volt. 

 

dátum: 2007. december 31 , hétfő 03:14:31  

feladó: „Scarpetta"  

címzett: „Terri" 

 

Terri! 

Biztos vagyok benne, hogy a New Yorkban töltött időm 

kiszámíthatatlan, és nincs hatalmam a Központi Orvosszakértői 

Hivatal felett, mert nem én vagyok a főnök, csak egy alacsony 

beosztású alkalmazott. 

Azon gondolkodtam, miért ne találkozhatnánk Watertownban, ahol 

én vagyok a főnök? Körbevezetem az irodámban, és nem gond, hogy 

ha meg akar nézni egy boncolást, vagy amit akar. Boldog újévet, 

nagyon várom, hogy hamarosan találkozzunk! 

Scarpetta. 

 

Lucy továbbította az e-mailt mindegyiküknek, miközben hangosan 

felolvasta. 

– Én nem voltam New Yorkban tegnap délután – mondta Scarpetta. 

– Nem is küldhettem volna ezt a John Jayből. Nem mintha akartam 

volna. És nem szoktam idegenvezetést tartani a hullaházban. 



– Hangsúlyozva van, hogy nem maga a főnök itt New Yorkban –

mondta Berger. – Valaki a maga bőrébe bújva próbálja lekicsinyelni, 

hogy úgy mondjam. Azon gondolkodom, vajon Terri lenne-e 

Scarpetta612, ő küldözgethetett-e saját magának e-maileket, úgy téve, 

mintha azok magától jöttek volna. Gondolja csak el, milyen jó húzás 

volna a dolog a szakdolgozata szempontjából! Lucy, látsz valami okot 

arra, miért kellene teljesen kizárnunk azt a lehetőséget, hogy a 

szélhámos maga Terri? 

Ahogv Lucy Berger hangját hallgatta, úgy tűnt neki, mintha 

különleges melegséget érezne ki belőle. 

Olyan gyorsan történt, és Berger meglepően biztos volt benne, hogy 

mit akar. Meglepően határozott volt aztán besüvített a metsző szél, 

amikor kinyitotta az ajtót, és elment. 

– Ezek a Terrinek szóló, állítólagosan tőled származó e-mailek 

megmagyaráznák, hogy Terri miért idézett téged a szakdolgozatában, 

és miért tűnt úgy, mint aki jól ismer – mondta Lucy Scarpettának a 

telefonba. 

– Kay? Utalt Oscar erre valamilyen módon? – kérdezte Berger. 

– Nem mondhatom el, hogy miket mondott nekem. De nem 

tagadom, hogy kaptam erre való utalást. 

– Tehát igen – jött Berger válasza. – Tehát egyértelműen tudott 

erről a levelezésről. Az, hogy a saját szemével látta-e, az már más 

kérdés. 

– Ha nem Terri a csaló, akkor ki törölte ki az összes e-mailt? –

kérdezte Marino. – És miért? 

– Pontosan ez az – felelte Berger. – És közvetlenül azelőtt, hogy 

Territ meggyilkolták. Közvetlenül azelőtt, hogy Oscar jött volna 

vacsorázni. Vagy valaki más törölte ki őket, és aztán a beépített 

szekrénybe tette a laptopokat? 

– Ha Terri törölte őket azért, mert aggódott, hogy valaki 

megláthatja az e-maileket, akkor nem értem, miért nem ürítette ki a 



lomtárat. Még egy idióta is tudja, hogy vissza lehet keresni a törölt 

fájlokat, főleg, ha nem olyan régen töröltek valamit. 

– Azt hiszem, hogy egyben biztosak lehetünk. Mindegy, hogy ő 

vagy valaki más törölte az e-maileket, Terri Bridges nem számított 

arra, hogy megölik tegnap este. 

– Igen. Nem számíthatott a saját halálára – mondta Lucy. – Hacsak 

nem tervezte, hogy öngyilkos lesz. 

– És aztán utána eltávolította a kötelet a nyakáról? Nem hinném – 

mondta Marino, mintha csak szó szerint vette volna, amit Lucy 

mondott. 

– Nem volt kötél – jegyezte meg Scarpetta. – Nyakszorítóval ölték 

meg. Semmi nem volt a nyaka köré kötve. 

– Muszáj lesz kiderítenem, hogy ki Scarpetta612 – közölte Lucy és 

hogy melyik fotót küldhette el az a valaki. A lomtárban nincsenek sem 

JPEG-fájlok, sem fotók. Lehetséges, hogy kitörölték, még mielőtt az 

e-maileket a lomtárba dobták volna, aztán a cache-t is kiürítették. 

– Na és akkor? – hallatszott Berger hangja. 

– Akkor meg kell próbálni visszanyerni a laptopról, ugyanazzal a 

módszerrel, ahogy a másikból a szövegfájlokat – közölte Lucy. –

Ugyanazt kell tenni, amit te is néztél egy darabig nálam, amikor itt 

voltál. 

– Van bármi más magyarázat a fotóról? – Scarpetta volt, aki ezt 

kérdezte. 

– Ha Terri – amennyiben feltételezzük, hogy ő volt – egy másik 

gépről nézte meg a csatolt fotót – például egy BlackBerryről vagy egy 

másik számítógépről akkor nem lesz rajta azon a laptopon, amit az 

internethez használt. 

– Ezt próbálom magyarázni – mondta Scarpetta. – Van egy áram 

ellátó szerkezet az irodájának nevezett szobában, ami egyik laptophoz 

sem illik. Kell, hogy legyen még egy gép valahol. 

– Át kellene mennünk Oscar lakásába – mondta Marino a 

többieknek. – Moralesnél van kulcs. Megvan még? 



– Igen – felelte Berger. – Nála van. Lehet, hogy Oscar is ott van. 

Nem tudjuk, hogy hová tűnt. 

– Egy pillanatig sem gondolom, hogy ott lehet. – Ez most Benton 

volt. 

– Most beszélt Moralesszel? Mit akart? – kérdezte Bentont Berger. 

– Úgy véli, Oscar gyanította, hogy nemsokára le fogják tartóztatni. 

Azt is mondta, hogy az egyik őr elmesélte neki, hogy Oscar nem volt 

túl jól, miután Kay eljött tőle. Morales még hozzátette – figyelem, 

fontos, hogy honnan ered a dolog –, hogy Oscar úgy érezte, Kay 

cserbenhagyta. Hogy hazudtak neki, és tiszteletlenül bántak vele, és 

örül, hogy Terri nem volt tanúja annak, hogy Kay milyen goromba 

volt vele, miközben megvizsgálta. Hogy Kay valószínűleg mindenféle 

vegyi anyagot használt, amikkel nagy fájdalmat okozott neki. 

– Goromba? – kérdezte Scarpetta. 

Úgy beszéltek, mintha elfeledkeztek volna arról, hogy Lucy ott van 

a vonal végén. Ő csak tovább kutatott a törölt e-mailek között. 

– Morales ezt a szót használta – mondta Benton. 

– Az biztos, hogy nem voltam goromba, és akárki is ez a Morales, 

átkozottul jól tudja, hogy nem mondhatom el, mi történt a vizsgálatok 

során. – Scarpetta ezt Bentonnak szánta. – Tudja jól, hogy Oscar nem 

volt letartóztatva. Tehát én valójában nem tudom megvédeni magam, 

ha elkezd ilyenekkel dobálózni. 

– Nem hinném, hogy Oscar ilyesmit mondott volna – közölte 

Benton. – Tisztában van vele, hogy nem adhatsz tovább semmit. Tehát 

ha tényleg nem bízott volna benned, akkor feltételezné, hogy 

megvédenéd magad, ha elkezdenék félreértelmezni azt, ahogy a 

vizsgálatot végezted. Feltételezné, hogy megszeged a titoktartást, mert 

nem vagy becsületes. Majd én személyesen beszélek azzal az őrrel. 

– Egyetértek – mondta Berger. – Valószínűleg Morales találta ki az 

egészet. 

– Az egy szarkeverő – jegyezte meg Marino. 

– Üzent valamit neked – mondta Benton. 



– Fogadni mertem volna! – felelte Marino. 

– Arról a szemtanúról beszélek, akit ma korábban kikérdeztél, arról 

a nőről szemben – mondta Benton, és megint úgy tűnt, hogy 

elfeledkeztek arról, hogy Lucy is hallja az egészet. 

– Nem is beszéltem erről Moralesnek – közölte Marino. 

– Nos, tud róla – mondta neki Benton. 

– Meg kellett mondanom a diszpécsernek, hogy nyugtassa meg a 

hölgyet, hogy beengedjen. Azt hitte, hogy egy baltás gyilkos vagyok, 

és hívta a 911-et. Lehet, hogy Morales onnan tudta meg. 

– Úgy látszik a nő újra felhívta a 911-et – mondta Benton. – Nem 

olyan régen. 

– Baromira megvolt ijedve – közölte Marino. – Amiatt, ami 

Terrivel történt. 

– Állatokkal való kegyetlenkedést jelentett be – mondta Benton. 

– Na ne! A halott kiskutyája miatt? 

– Micsoda? 

– Én is ezt kérdezem – mondta Marino. – Miről beszélsz? 

– A nő kérte a központost, hogy továbbítson egy üzenetet Jaime 

Bergernek, hogy ugyanaz az ember volt, aki – idézem – a hónap elején 

megúszta a dutyit. És azt mondta – a nő, aki telefonált, hogy készített 

egy fényképet a mobiljával, amivel bizonyítani tudja, hogy a pasas 

megint elkövette ugyanazt. 

– Jake Loudin – mondta Berger. – Ki állítja azt, hogy készített róla 

egy képet? 

– Én csak annyit tudok, hogy a központos a 911-nél átadta az 

üzenetet Moralesnek. Gondolom a Jaime-vel való kapcsolata miatt. – 

felelte Benton. 

Lucy felnyitott egy diétás Pepsit, hallgatott, és olvasta az e-maileket 

Jet Ranger horkolásától kísérve. 

– Miféle átkozott kapcsolat miatt? – Marino hangja dühösnek tűnt. 

– Az az átkozott Zöld fogadóbeli eset? Én mondom, nem kedvelem 

ezt a fickót. Egy seggfej. 



– A lényeg, hogy azt mondja, lehet, hogy akarnál beszélni megint 

a szemtanúddal – mondta Benton. – És talán Jaime is szeretne, mivel 

úgy tűnik, hogy köze van ahhoz a nagy port kavart, állatokkal való 

kegyetlenkedési ügyéhez. De először talán mindannyiunknak oda 

kellene menni Oscar lakására, amíg még van rá lehetőségünk. 

– Az a hölgy itt lakik szemben, az utcában – mondta Marino. –

Amikor meglátogattam ma délután, ivott. Arról beszélt, hogy talán 

vesz magának egy másik kutyát. Nem tudom, hogy miért nem szólt 

nekem korábban erről a Loudinről. Kutyákról beszélgettünk, és Jaime 

speciális állatvédő osztagáról. Először a nőhöz kellene ellátogatnunk, 

mivel itt van nem messze, és csak azután Oscarhoz menni. Ő a park 

másik oldalán lakik, a ti lakásotok közelében. Nem messze a John 

Jaytól. 

– Szerintem ketté kellene válnunk – javasolta Berger. – Maguk 

ketten elmennek Oscarhoz. Én és Marino itt maradunk. 

– Én vissza szeretnék menni a John Jaybe – mondta Scarpetta. – 

Hogy van ez az egész, ha az IP-cím a John Jayhez vezethető vissza? 

Ott kell lennie annak a személynek, aki az e-maileket küldte? 

Csend. 

Scarpetta megismételte a kérdést, majd hozzátette: 

– Lucy! Ott vagy még? 

– Bocs! – felelte az. – Elfelejtettem, hogy kapcsolatban vagyunk. 

– Én nem is tudtam, hogy ott van a telefon másik végén – mondta 

Benton. – Talán le kellene tenned a mobilodat az asztalra. Bocs, Lucy, 

szia. 

A mobil koppant egyet, ahogy Scarpetta letette az asztalra. 

– Akárki is Searpetta612, fizikálisán a John Jay wifi-hatókörében 

kellett lennie, hogy fel tudjon rá csatlakozni. Például a főiskola egyik 

számítógépét kellett használnia – ami pedig nem nagyon valószínű, 

mivel közvetlenül éjfél előtt járt az idő, amikor az épület be volt zárva. 

Pedig az utolsó e-mailt akkor küldték, nem sokkal éjfél előtt, december 

huszonnyolcadikán. Vagy az a valaki odavihette a saját laptopját, vagy 



valami kisebbet, egy BlackBerryt, egy iPhone-t, egy PDA-t, vagy egy 

olyan eszközt, amivel fel tudott csatlakozni a netre. Szerintem 

pontosan ezt történt, ennek a valakinek volt egy PDA-ja vagy 

ilyesmije, csak megállt az egyik épület előtt a járdán, és lopta a netet. 

Gondolom a zsaruk megtalálták Terri mobilját. Vagy a BlackBerryjét 

vagy PDA-ját, ha volt neki. És azt a fotót, amit Scarpetta612 küldött? 

Lehet, hogy egy BlackBerryvel, vagy egy PDA-val vagy valami 

hasonlóval küldték, ahogy már említettem. 

– A mobilját már átvizsgálták. – Ez Marino volt. – De nem találtak 

más telefont, BlackBerryt vagy olyan eszközt, amivel fel lehet 

csatlakozni az internetre. Feltéve, ha ez a lista itt helyes, csak az az 

egy mobil volt. Egy egyszerű, vaníliaszínű, felnyitható telefon. A 

konyhai pulton hevert, be volt dugva töltőre. Az is és a fülhallgató is 

bele volt dugva, az is töltőn. 

Mindenki tovább tárgyalta a dolgokat, elkezdtek találgatásokba 

bocsátkozni. Aztán volt egy kis szünet, amikor Berger és Marino 

megkereste a Scarpetta612 e-mail fiók szolgáltatóját. 

Megkapták az információt, amire Lucynek szüksége volt. 

– A jelszó stiffone, egybeírva. – Berger betűzte Lucynek a 

telefonba. – Marino, talán felvehetné a kapcsolatot a Jay biztonsági 

csapatával, és megtudhatná, hogy láttak-e valakit az oktatóépület előtt 

december huszonnyolcadikán késő este és tegnap délután! 

– Mindkét esetben be volt zárva az épület, először a kései óra, majd 

az ünnepek miatt – mondta Benton. 

– Vannak biztonsági kamerák? – kérdezte Berger. 

– Tudjátok, mire gondolok? – szólalt meg Lucy. – Szerintem 

akarattal hagytak nyomot az IP-címmel, hogy azt higgyük, az e-mailek 

tényleg Kay nénitől származnak. Neki köze van a John Jay-hez, tehát 

miért ne küldhetné e-maileket a wifi-rendszerükről? A lényeg az, 

akárki küldte is Kay néni nevében ezeket az e-maile-ket, nem törődött 

azzal, hogy az IP-címet felderíthetik, valószínűlég remélte is, vagy 

legalábbis feltételezte, hogy így lesz. Különben ez a valaki egy anonim 



proxyt használt volna – egy programot egy távoli szerveren, ami 

megszerzi az általad szükséges fájlokat, de elfedi a valódi címedet. 

Vagy használhatott volna valami más anonimizáló módszert is, ami 

minden egyes alkalommal ideiglenes címet ad, amikor egy e-mailt 

elküldesz, így nem akadhatnak a valódi IP-címed nyomára. 

– Hát ez nekem magas. – Berger megeresztette kedvenc szava-

járását az internettel kapcsolatban. 

Lucy szerette ezt hallani. Az ördögi Bergernek gondja akadt, ő csak 

ezt tudta. 

– Fehérgalléros bűnözés, személyazonosság ellopása, titokban való 

adatgyűjtés – tette hozzá Berger. – El sem mondhatom, mennyire 

lesújt ez az egész. 

– Mi a helyzet a Scarpetta612 e-mail fiókkal kapcsolatos 

információkról? – kérdezte Marino Lucyt, mintha semmi rendellenes 

nem történt volna közöttük. 

Egy kicsit körültekintőbb volt, amitől kissé udvariasabbnak hatott 

ez egyszer. 

– Azon kívül, amit ők megadtak? – kérdezte. 

– Dr. Kay Scarpetta néven fut. Megvan nekik a lakcíme és a 

watertowni hivatali telefonszáma és címe. Ezek mind publikusak – 

tette még hozzá. – Nincs semmi más adat, semmi olyasmi, amihez 

kellett volna személyesen az ember, aki létrehozta a fiókot. 

– Ugyanaz a helyzet, mint Terri e-mail fiókjaival – mondta Berger. 

– És még több millióval – mondta Lucy. – Most benne vagyok a 

Scarpetta612 fiókban, és sehonnan máshonnan nem kapott e-maileket, 

csak Terri Bridgestől. 

– Nem gondolod, hogy ez arra utal, hogy maga Terri nyitotta a 

fiókot, hogy úgy nézzen ki, mintha Kay írogatna neki? – állt elő az 

ötlettel Berger. 

– Na és mi a helyzet MAC-kel, a hozzáférési kóddal? – kérdezte 

Benton. 



Lucy továbbra is görgette az e-mailek szövegét lefelé, miközben 

válaszolt. 

– Nem passzol egyik laptophoz sem, de ez csak azt jelenti, hogy 

Terri, vagy valaki más nem ezek közül a laptopok közül vitte el az 

egyiket a John Jayhez, hogy elküldje azokat az e-maileket a hálózatról. 

De igazad van. Úgy tűnik, Scarpetta612 egyedüli célja az, hogy egy 

csaló levelezhessen Terrivel, ami megerősíti azt az elméletünket, hogy 

a csaló és Terri ugyanaz a személy, ha nem lenne egy bökkenő. 

És az a bökkenő, amiről beszélt, ott virított a képernyőjén. 

– Miközben veletek beszélek, folyamatosan nézem át Scarpetta612 

e-mail fiókját – közölte. – És találtam valamit, ami nagyon fontos. 

Nagyon, nagyon fontos. 

Olyan fontos, hogy Lucy alig akarta elhinni. 

– Tegnap este nyolc óra tizennyolckor Scarpetta612 írt egy e-mailt, 

amit piszkozatként elmentett, és soha nem küldött el. Továbbítom 

nektek, és mindjárt elolvasom hangosan. Ez kizárja azt, hogy Terri 

vagy Oscar írta volna. Halljátok, amit mondok? Ez az e-mail, amiről 

beszélek, kizárja, hogy bármelyikük lenne Scarpetta612. 

– A francba! – Marino hangja hallatszott. – Valaki írt egy e-mailt, 

miközben ez a hely hemzsegett a zsaruktól? Terri holtteste ekkorra 

valószínűleg már a hullaházban volt. 

– A holttest nyolc körül érkezett be, ha jól emlékszem – mondta 

Scarpetta. 

– Tehát valaki ír egy e-mailt Terrinek, és úgy dönt, hogy valamilyen 

oknál fogva nem küldi el neki – próbálta meg kibogozni Lucy a dolgot. 

– Mintha csak az a bizonyos személy aközben jött volna rá, hogy Terri 

halott, miközben a levelet írta. És akkor elmentette az e-mailt 

piszkozatként. 

– Vagy azt akarta, hogy megtaláljuk, és pontosan erre a 

következtetésre jussunk belőle – mondta Scarpetta. – Ne feledjük, nem 

tudhatjuk, hogy ezzel az egésszel mennyire akarnak egy irányba 

vezetni, vagy inkább félrevezetni bennünket. 



– Nekem is ez a sejtésem – mondta Berger. – Hogy ez az egész 

szándékos. Akárki is van emögött, eléggé agyafúrt ahhoz, hogy tudja, 

végül látni fogjuk ezeket az e-maileket. Azt akarja, hogy lássuk, amit 

éppen látunk. 

– Hogy hülyére vegyen bennünket – jegyezte meg Marino. – És 

bejött. Én már teljesen hülyének érzem magam. 

– Két dolog vitathatatlan – mondta Benton. – Terri már órák óta 

halott volt, mikor ezt az e-mailt írták és elmentették a piszkozatok 

közé. És Oscar már a Bellevue-ben volt, tehát egyértelműen nem 

küldhetett senkinek e-mailt. Tehát nem írhatta azt sem, amiről 

beszélsz. Lucy, felolvasnád? 

Lucy hangosan felolvasta, ami a képernyőn állt. 
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Terri! 

Három pohár pezsgő és egy kis whisky után – ami többe kerül, mint 

a könyvei, őszinte leszek. Igazából kegyetlenül őszinte leszek 

magával. Ez az én újévi fogadalmam – hogy brutális leszek. 

Miközben úgy gondolom, elég okos hozzá, hogy kiválóan megértse 

a törvényszéki pszichológiát, nem hinném, hogy a tanításon kívül 

másra alkalmas lenne, ha ezen a területen akar maradni. Tudja mi a 

szomorú tény? A gyanúsítottak, a rabok, az áldozatok soha nem 

fogadnának el egy törpét, és nem tudom, hogy az esküdtek hogyan 

reagálnának. 

Soha nem gondolt arra, hogy boncsegéd legyen, ahol a külseje nem 

számít? Ki tudja? Talán egy nap nekem dolgozhatna! 

Scarpetta 

 



– Az IP-cím nem a John Jayé. Még soha nem láttam ezt a címet – 

jegyezte meg Lucy. 

– Örülök, hogy Terri nem kapta meg ezt a levelet. – Scarpetta szavai 

szinte ünnepélyesen hangzottak. – Ez szörnyű! Ha nem ő küldte ezeket 

magának, akkor végül is abban a tudatban volt, hogy tőlem kapja őket. 

És Oscar is valószínűleg azt gondolhatta. Örülök, hogy sem ő, sem 

Oscar soha nem olvasta el ezt, és annak is, hogy soha nem lett 

elküldve. Milyen hihetetlenül kegyetlen dolog! 

– Pontosan erre céloztam – mondta Marino. – Az a valaki egy szar 

alak. Játszik velünk, és élvezi. A mi kontónkra szórakozik velünk, 

beleveri az orrunkat. Ki láthatta ezt az el nem küldött e-mailt rajtunk 

kívül, akik nyomozunk Terri ügyében? Ez a Doki miatt van. Ha engem 

kérdeznek, valaki nagyon a Doki ellen játszik. 

– Ki lehet deríteni, hogy az az IP-cím kié? Hogy hol van, ha nem a 

John Jayen? – kérdezte Benton Lucyt. 

– Én csak egy csomó számhoz férek hozzá, amit az 

internetszolgáltató ad meg. És azok a számok nem árulnak el semmit, 

hacsak meg nem hackelem. 

– Ezt nem is hallottam! – mondta neki Berger. – És te sem mondtad! 

 

 

 

  



25. 
 

 

 

 

 

Mióta Marino megtámadta a múlt tavasszal, Scarpetta először volt 

kettesben a férfival. 

Letette a helyszínelő táskáját a fürdőszobához vezető folyosón a 

hálószoba ajtajába, és ő is meg Marino is a csupasz ágybetétet 

bámulták a behúzott sötétítőfüggönyös ablak alatt. Megnézték a 

képeket, amelyek megmutatták, hogyan nézett ki az ágy akkor, amikor 

a rendőrség megérkezett tegnap este, látták, hogy szexi, puha ruha volt 

rá kiterítve. Kényelmetlenül érezték magukat egymás társaságában, 

most, hogy csak centiméterekre voltak egymástól, senki nem volt 

körülöttük, és senki nem hallotta őket. 

Marino hatalmas mutatóujjával elkezdte kopogtatni a tökéletesen 

rendezett ágyon heverő ruháról készült 20x25-ös fotót. 

– Szerinted lehetséges, hogy a gyilkos csinálta ezt, mintha valami 

fantáziálgatásba bocsátkozott volna a tette után? Képzelgett arról, 

hogy Terri a kedvéért vörösbe öltözik, vagy valami ilyesmi? – 

kérdezte Marino. 

– Kétlem – felelte Scarpetta. – Ha ez volt a szándéka, miért nem 

lépett a tettek mezejére? Kényszeríthette volna Territ arra, hogy 

felöltözzön, úgy, ahogy szerette volna. 

Rámutatott a fotón, az ágyon heverő ruhára, a mutatóujja kisebb 

volt, mint Marino kisujja. 

– A ruhák úgy vannak oda kiterítve, mint amikor valaki, aki nagyon 

rendszerető, megtervezi, hogy mit akar felvenni este – magyarázta 

Scarpetta. – Ahogy minden mást is módszeres mérlegeléssel 

megtervezett az estével kapcsolatosan. Azt hiszem, ő így élte az életét. 



Előre meghatározta, hogyan készül elő a vacsorára, talán a bort is 

órákkal korábban kivette a hűtőből, hogy pontosan olyan 

hőmérsékletű legyen, amilyet ő akart. Megterítette az asztalt, és 

elrendezte a virágokat, amiket korábban vett a piacon. A köntöse volt 

rajta, mert talán éppen előtte fejezte be a zuhanyozást. 

– Nem tűnt úgy neked, mintha éppen előtte borotválta volna le a 

lábát? – kérdezte Marino. 

– Nem volt mit leborotválni – felelte Scarpetta. – Nem azzal 

távolította el a szőrt. Bőrgyógyászhoz ment miatta. 

A fotók suhogó hangot hallattak, ahogy kiteregette őket. Azokat 

kereste, amelyek Terri szekrényeinek belsejéről készültek, mert azokat 

a rendőrség nem az eredeti, rendezett állapotuknak megfelelően 

hagyta. 

Marino és Scarpetta elkezdte átvizslatni a zoknikat és 

harisnyanadrágokat, benéztek a ruhák és tornacipők alá. Minden össze 

volt forgatva, nagy volt a rendetlenség, több pár kesztyűs kéz túrta fel 

őket, tolta félre az akasztókat. A rendőrség átnézte a meglehetősen 

változatos, magas sarkú platform-cipőket és tűsarkú szandálokat, meg 

olyanokat, amelyeket strasszok borítottak, vagy lánc és bokaszíj volt 

rajtuk. Különböző méretűek voltak, harmincötös és harminchetes 

között mindenféle. 

– A legnagyobb nehézséget mindig az okozza, hogy olyat találjon 

az ember, ami pont jó – magyarázta Scarpetta, amikor a nagy halom 

cipőre nézett. – A legnagyobb kínszenvedés. Megkockáztatom a 

feltételezést, hogy Terri elég sokat vásárolhatott az interneten. Vagy 

lehet, hogy mindent ott vett. 

Scarpetta visszatett egy strasszokkal díszített papucsot az 

akasztórúd alatti szőnyegre. A rúd – a lakásban található más 

dolgokkal ellentétben – a szokásosnál alacsonyabbra volt állítva, így 

Terri elérhette sámli vagy fellépő nélkül is. 



– És biztos vagyok benne, hogy helytálló az elméletem, miszerint 

nagyban hagyatkozott a fogyasztói újságokra. Talán a provokatív 

hajlama miatt. 

– Ennek talán három csillagot adnék – mondta Marino, és felemelt 

egy tangát, amit egy fiókból húzott elő. – De mi értelme van értékelni 

egy alsóneműt? Az, hogy mennyire tetszik, úgyis attól függ, aki benne 

van! 

– Victoria’s Secret márka. Fredcrick’s of Hollywood – sorolta 

Scarpetta. – Necc és hálószerű anyag. Csipkebodyk, slicces bugyik. 

Egy fűző. Terri vörös, csipkés, nyitott melltartót viselt a köntöse alatt, 

és csak nehezen tudom elképzelni, hogy nem húzott fel hozzáillő 

bugyit. 

– Nem igazán tudom, hogy mi az a nyitott melltartó. 

– Pontosan az, amire a neve utal – felelte Scarpetta. – A célja, hogy 

kiemeljen és hangsúlyozzon. 

– Ó. Az, amit a gyilkos levágott Terriről. Nekem úgy tűnik, hogy 

az nem takart szinte semmit. 

– Nem is ez a célja – mondta Scarpetta. – Ha már itt tartunk, 

pontosan ezért viselhette, feltéve, ha nem a gyilkos ötlete volt. 

Scarpetta visszatette a fehérneműt a fiókba, és egy pillanatig nem 

tudott Marinóra nézni, mert eszébe jutott, milyen szaga és hangja volt 

akkor, és hogy milyen döbbenetesen erős volt. Csak később érezte 

magán Marino nyomait, amikor a sérülései elkezdtek fájni, égni és 

lüktetni, egészen mélyen a csontig. 

– Ez meg a kondom is – jegyezte meg Marino. 

Háttal állt Scarpettának, és egy éjjeliszekrény fiókjait nyitogatta. A 

kondomokat begyűjtötte a rendőrség. 

– Láthatod a rendőrségi fotókon, hogy volt neki vagy száz 

kondomja a felső fiókban – mondta Marino. – Lehet, hogy ez egy 

Bentonra jellemző kérdés, de ha annyira pedáns volt... 

– Nincs ha. 



– Szóval merev volt. Mindennek tökéletesnek kellett lenni. 

Valakinek, aki ilyen jellem, lehet ilyen vad oldala is? Érthető ez? 

– Úgy érted az, aki megszállottan mániás, szeretheti-e a szexet? 

– Igen. 

Marino izzadt, és vörös volt az arca, 

– Tökéletesen érthető – felelte Scarpetta. – A szex egy módszer volt 

számára ahhoz, hogy levezesse a szorongásait és megszállottságát. 

Talán az egyetlen elfogadható mód, hogy olyankor ne legyenek 

gátlásai, hogy kicsit elengedhesse magát. Vagy jobban mondva, 

becsapja magát, úgy gondolván, hogy egy időre felhagy azzal, hogy 

mindent az irányítása alá akar vonni. 

– Igen. Felhagy vele, de csak addig, amíg minden úgy történik, 

ahogy ő akarja. 

– Ami persze azt jelenti, hogy igazából soha nem engedte el magát. 

Képtelen volt rá. Ő nem így volt programozva. Még akkor is, amikor 

látszólag megtette – például a szex alatt –, nem így volt Mert nem 

Oscar – vagy valaki más – döntötte el, hogy mit vásároljon. És afelől 

is kétségeim vannak, hogy Oscar vagy Terri szülei lettek volna azok, 

akik eldöntötték, hogy legyen, vagy ne legyen testszőrzete. Sőt 

szerintem még azt sem Oscar döntötte el, hogy neki legyen-e 

testszőrzete. Azt gyanítom, hogy Terri határozott afelől, hogy mi 

legyen, vagy mi ne legyen. Hogy mit csináljanak és mit ne És hogy 

hol és mikor. 

Scarpetta visszagondolt arra, amit Oscar mesélt, hogy Terri úgy 

szereti az ő testét, hogy tökéletesen márványba faragott, sima és tiszta. 

Szeretett szeretkezni a zuhany alatt. Szerette, ha megvan kötözve, 

ha uralkodnak rajta. 

– Dirigált – mondta Scarpetta. – Egészen a végéig. Annak, aki 

megölte, bizonyára ez jelentette a legnagyobb szórakozást, hogy 

korlátlanul uralkodhatott rajta. 

– Nem is lenne csoda, ha Oscar végül nem tudta volna elviselni – 

jegyezte meg Marino, hirtelen lenyelve azt, amit még mondani akart. 



Scarpetta a fürdőszobaajtóban állt, a fehér márványt meg az óarany 

fürdőszobai tartozékokat és a zuhanyzófejjel ellátott sarokkádat nézte, 

aminek félre volt húzva a függönye. Megvizsgálta a fényes, erezett 

kőpadlót, és elképzelte, hogy Terri milyen zúzódásokat szenvedhetett 

volna, ha a támadója ott megerőszakolja. De szinte teljesen biztos volt, 

hogy ez nem történt meg. A támadó – még ha csak körülbelül ötven 

kilót nyomott volna, mint Oscar – súlyos zúzódásokat okozott volna 

azokon a területeken, amelyek közvetlen kapcsolatba kerültek a 

padlóval, főleg, hogy Terri csuklója szorosan össze volt kötözve a háta 

mögött. 

Scarpetta megosztotta a gondolatait Marinóval, miközben 

tanulmányozni kezdte az aranyozott keretű tükröt a fésülködőasztalka 

fölött, és a széket, aminek szív alakú, fémből készült, aranyszínű 

háttámlája volt. Aztán megjelent Marino mellkasa a tükörben, amikor 

ő is meg akarta szemlélni azokat a dolgokat, amiket Scarpetta. 

– Ha nézni akarta, ahogy Terri meghal – mondta Marino –, akkor 

azt is nézni akarta, ahogy megerőszakolja. De most, hogy itt állok, és 

a tükörbe nézek, nem tudom, hogyan tehette volna, ha normális 

magasságú személy. Feltéve, ha mögötte állt. Nem tudom, hogyan lett 

volna lehetséges. 

– Én meg azt nem tudom, hogyan erőszakolhatta volna meg úgy, 

hogy legalább valami apró sérülést ne okozott volna – mondta 

Scarpetta. – Ha Terri csuklója össze volt szíjazva a háta mögött, és a 

támadó föléje kerekedett, még ha ez az ágyban történt is, a nő hátsó 

felén akkor is kellene, hogy legyenek zúzódások és horzsolások, vagy 

mindkettő. Arról nem is beszélve, hogy úgy tűnik, az ágy érintetlen, 

legalábbis a fotó alapján. És a rajta kiterített ruhához sem nyúltak. 

– Terrinek nem voltak sérülések a hátán. 

– Úgv van. 

– És meglehetősen biztos vagy benne, hogy a csuklója már össze 

volt kötözve. 



– Nem tudom bizonyítani. De amilyen módon a gyilkosa levágta 

róla a köntöst és a melltartót, az arra utal, hogy akkor már meg volt 

kötözve. 

– Miért vagy olyan biztos benne, hogy hátul volt összekötözve a 

keze, és nem elöl? Tudom, hogy Oscar ezt mondta a rendőrségnek. Te 

is erre alapozod? 

Scarpetta előrenyújtotta a két kezét, úgy, hogy a bal csuklója a 

jobbon volt, mintha össze lennének kötözve. 

– A csuklón lévő barázdák mintázatából gondolom, abból, hogy hol 

volt a vájat a legmélyebb, hol kevésbé mély, satöbbi-satöbbi –

válaszolta Scarpetta. – Ha a teste előtt kötözték volna össze a csuklóit, 

akkor a szíj valószínűleg a csukló alá csúszott volna – mutatta is a jobb 

csuklóját és a blokkolópecek egy kicsit jobbra lett volna a jobb 

csuklócsontjától. Ha hátul kötözték össze a kezét, akkor a nyomok 

pontosan ellenkező irányúak. 

– Szerinted a gyilkos jobbkezes vagy balkezes? – kérdezte Marino. 

– Abból következtetve, hogy milyen irányba húzta meg a 

kábelszorítót? Az egy balkezes emberrel egyezne, feltéve, hogy 

szemben állt Terrivel, amikor összekötözte. Már amennyire ez fontos, 

Oscar domináns keze a jobb. És ezt, azt hiszem, nem kellene 

elmondanom. 

Tiszta kesztyűt húztak, aztán Scarpetta belépett a fürdőszobába, 

felemelte a széket, és középre helyezte. Megmérte a magasságát, 

egészen a felfelé kerekített fémlábaktól a fekete szövettel bevont 

ülőkéig, amin sötétebb foltok voltak, ami Scarpetta elméletét 

erősítette. 

– Valószínűleg a síkosító maradványa – mondta. – Senki nem vette 

észre, mert soha nem merült fel, hogy ezen a széken ülhetett, miközben 

fojtogatták, a tükör előtt. Talán hagyott valami vér- vagy 

szövetmaradványt a lábakon, amikor rugdosott. Nézzük! 

Megvizsgálta egy nagyítóval. 



– Nem tudom megállapítani. De talán nincs semmi itt. Nem vagyok 

meglepve. Mivel Terri sérülései a lába elülső részén vannak, és nem a 

hátsón. Még mindig magadnál hordod azokat a kis harcászati 

lámpákat, amikkel meg lehet vakítani valakit? 

Marino beletúrt a zsebébe, előhúzott egy lámpát, és átnyújtotta 

Scarpettának. A nő letérdelt, és bevilágított a fésülködőasztal alá. 

Sötét, szétkent, megszáradt vérfoltokat látott a pult széle felé. Nem 

látszottak, csak ha valaki lekuporodott a földre. A festetlen, rétegelt 

lemezből készült fiók alján is felfedezett vérfoltokat. Marino is 

leguggolt, és Scarpetta megmutatta neki. 

Készített néhány fényképet. 

– Veszek kenetmintát erről – mondta Scarpetta. – De a székről nem. 

Azt becsomagoljuk, és egyenesen a La Guardiára megy. Felhívnád 

Jaime-t, hogy szükségünk lenne egy rendőrre, aki kiviszi ezt a széket 

Lucy repülőjéhez, és el is kíséri, majd átadja dr. Kiselsteinnek a 

knoxville-i repülőtéren? Lucy megszervezi. Igazából, ismerve őt, már 

bizonyára meg is tette. 

Elkezdte vizsgálgatni a széket. 

– A síkosító nedves, tehát nem használhatunk műanyagot, például 

polietilén zsákot vagy fóliázást. Szerintem a legjobb a papír lenne, 

hogy tovább tudjon száradni, talán egy óriás zacskó. Aztán az egészet 

bele kellene tenni egy nagy bizonyítékos dobozba. Legyél találékony! 

Nem szeretnék semmiféle baktériumot, és azt sem, hogy valami 

hozzádörzsölődjön a felületéhez. 

Marino elment, Scarpetta pedig elővett egy motring zsineget, egy 

guriga bizonyítékos szalagot és egy kis ollót a helyszínelő táskából. 

Nekitámasztotta a széket a csempézett falnak, és elkezdte méregetni 

majd felvágni a zsineget olyan méretekre, amilyen magas Terri és 

Oscar voltak, meg amilyen hosszú lábuk és felsőtestük volt. A 

szalaggal odaerősítette a zsinórokat közvetlenül a szék fölé. Marino 

ekkor jelent meg az ajtóban. Berger is vele volt. 



– Kérlek, add oda Jaime-nek a jegyzetfüzetemet és tollamat, hogy 

jegyzetelhessen, neked meg szabad lesz a kezed. Most megmutatom, 

miért hiszem azt, hogy Oscar nem követhette el ezt a gyilkosságot. 

Nem mondom, hogy teljesen lehetetlen, de megmutatom, hogy miért 

valószínűtlen. Egyszerű matematika az egész. 

Rámutatott a különböző hosszúságú zsinórokra, amelyek a falhoz 

voltak erősítve a szék fölött. 

– Ez az egész azon a feltevésen alapul, hogy Terri ezen a széken 

ült. Fontos az, hogy milyen hosszú a felsőteste. Nyolcvannégy centi és 

két és fél milliméter... 

– Én nem vagyok otthon a metrikus rendszerben – közölte Marino. 

– Az körülbelül harmincnégy inch – felelte Scarpetta. – 

Megmértem még a boncteremben. – Ismert, hogy az 

achondroplasiában szenvedő embereknek abnormálisán rövidek a 

végtagjaik, de a felsőtestük és a fejük nagyjából azonos méretű egy 

átlagos felnőttével, ezért van az, hogy olyan aránytalanul nagynak 

tűnnek. Ezért tudnak az ilyen kis növésű emberek autót vezetni 

anélkül, hogy párnán ülnének, de szükségük van meghosszabbított 

pedálokra, hogy a lábukkal elérjék a féket, a gázt és a kuplungot. Terri 

felsőteste körülbelül olyan hosszú, mint Jaime-é meg az enyém. Tehát 

odaragasztottam egy darab zsinórt a falhoz – mutatta –, ami pontosan 

olyan hosszú, mint Terri felsőteste, és úgy állítottam be, hogy a szék 

ülésénél kezdődjön, és itt van a vége. 

Arra a kék ragtapaszdarabra mutatott, ami a zsinór felső végét fogta 

a falhoz. 

– A szék alja és a szék párnázott része közötti távolság ötvenöt centi 

– folytatta a magyarázatot. – Tehát ha összeadjuk a nyolcvannégy 

centit és az ötvenöt centit, akkor százharminckilenc centit kapunk. 

Oscar Bane százhuszonkét centi magas. 

Arra a szalagra mutatott, ami Oscar magasságát jelölte. 

Berger jegyzetelés közben megjegyezte: 

– Nem volt olyan magas, mint Terri, amikor ült. 



– Pontosan – felelte Scarpetta. 

Megfogta az „Oscar-zsinórt”, ahogy ő nevezte, és a padlóval 

párhuzamosan kifeszítette, majd ugyanezt tette az „ülő Terri-

zsinórral”. Megkérte Marinót, hogy tartsa mindkettőt párhuzamosan a 

padlóval. 

Készített még néhány fotót. 

Benton is megjelent Berger mögött egy egyenruhás rendőr 

kíséretében, aki így szólt: 

– Valaki kérte, hogy egy széket kísérjek el magánrepülőgéppel Oak 

Ridge-be, a bombagyárba. Nem fog felrobbanni a szék, ugye? 

– Elhozta a bizonyítékos dobozt, ahogy mondtam? – kérdezte 

Marino. 

– Mintha a UPS embere volnék – felelte a rendőr. 

Scarpetta kérte Marinót, hogy továbbra is tartsa az Oscar- és Terri-

zsinórokat, miközben elmagyarázta Bentonnak, hogy mit művelnek. 

– És a karja nagyon rövid volt, körülbelül negyven centiméter 

hosszú a vállízülettől az ujjai végéig, ami miatt kisebb emelőerőt volt 

képes kifejteni – tette hozzá Bentonra nézve. – Te jó húsz centivel 

távolabbra értél volna, ha Terri mögött álltál volna, miközben ő ül, és 

jó ötven centivel tornyosultál volna föléje, ami óriási 

emelőerőtöbbletet biztosított volna. Oscarral ellentétben. Képzeld el, 

hogy valaki az ő magasságával, erővel megpróbálja hátra és felfelé 

húzni az áldozatot, miközben az dobálja magát a széken. 

– És még csak nincs is egy szintben vele, miközben ezt teszi? Nem 

hinném, hogy ez lehetséges! – értett vele egyet Marino. – Főleg, ha 

újra meg újra fojtogatta, hogy aztán megint hagyja, hogy magához 

térjen, aztán megint addig fojtogatta, míg újra el nem veszítette az 

eszméletét, ahogy mondtad. Mindegy, hogy mennyit tudott kinyomni 

a fekvőpadon. 

– Nem hinném, hogy bármilyen módon képes lett volna erre –

mondta Berger. 



– Aggódom érte – jegyezte meg Scarpetta. – Próbálta már valaki 

felhívni? 

– Amikor beszéltem Moralesszel, megkérdeztem tőle, tudja-e 

valaki, hogy hol van most Oscar, vagy hallott-e valaki felőle. Morales 

szerint a rendőrségnél van Oscar mobilja. 

– Önként odaadta? – kérdezte Scarpetta. 

– Egy csomó mással egyetemben – válaszolta Benton. – Ami elég 

szerencsétlen dolog, legalábbis ami a mobilt illeti. Pedig jó lenne, ha 

nála lenne, mert a lakás telefonját nem veszi fel, amin nem lepődöm 

meg egyáltalán. Fogalmam sincs, hogyan tudnánk elérni. 

– Azt hiszem, jó lenne, ha szétválnánk, ahogy már korábban is 

javasoltam – szólalt meg Berger. – Benton, maga és Kay menjenek el 

Moralesszel Oscar lakására, és nézzenek körül. Marino és én teszünk 

róla, hogy ez a szék célba érjen minden baj nélkül. És hogy a 

kenetminták, amiket itt levett, és minden más bizonyíték egyenesen a 

laborba kerüljön. Aztán átmegyünk az utca túloldalára, és megnézzük, 

hogy az a szomszéd mit tud mondani nekünk Jake Loudinről. 

Scarpetta kivitte a széket a fürdőszobából, és letette a rendőr elé, 

aki majd becsomagolja és elkíséri. 

– Ha végzünk, és maguk még mindig Oscar lakásában vannak, 

akkor ott találkozunk – mondta Berger. – Lucy megígérte, hogy hív, 

ha bármi fontosat kiderít. 

 

 

 

  



26. 
 

 

 

 

 

Oscar Bane az Amsterdam Avenue-n lakott egy tízemeletes, 

jellegtelen téglaépületben, ami Scarpettát Mussolini fasiszta épületeire 

emlékeztette Rómában. Az előcsarnokban a portás nem akarta a lift 

közelébe engedni őket, míg Morales meg nem mutatta a jelvényét. A 

portás írnek tűnt, potrohos, idősödő férfi volt, és ugyanolyan zöld 

színű egyenruha volt rajta, mint a bejárat feletti ponyvatető. 

– Szilveszter óta nem láttam – mondta, és le nem vette a tekintetét 

Scarpetta nagy helyszínelő táskájáról. – Azt hiszem, már tudom, hogy 

miért vannak itt. 

– Igen? Na és miért vagyunk itt? – kérdezte Morales. 

– Olvastam róla. De soha nem találkoztam a nővel. 

– Terri Bridgesre gondol? – kérdezte Benton. 

– Mindenki erről beszél, gondolhatják. Hallottam, hogy kiengedték 

a fickót a Bellevue-ből. Nem valami finom nevekkel illetik. Az ember 

megsajnálja, amiért így kifigurázzák. 

Senki nem hallott Oscar felől, amennyire Scarpetta tudta. Senkinek 

sem volt fogalma arról, merre lehet, és Scarpetta nagyon aggódott 

amiatt, hogy valaki esetleg bánthatja. 

– Öten vagyunk itt portások, és mindannyian ugyanazt mondjuk. A 

nő soha nem járt itt az épületben, különben legalább egyikünk tudna 

róla. És Mr. Bane mostanában nagyon furcsán kezdett viselkedni – 

tette még hozzá a férfi. 

Scarpettához és Bentonhoz beszélt, mert nyilvánvalóan nem 

szimpatizált Moralesszel, és nem is nagyon igyekezett elrejteni az 

ellenszenvét. 



– Nem mindig volt így – folytatta a portás. – És ezt azért merem 

ilyen biztosan mondani, mert már tizenegy éve dolgozom itt, és Mr. 

Bane is itt van a fele óta. Régebben barátságos volt, igazán kedves 

fickó. Aztán nagy hirtelen megváltozott. Levágatta a haját, olyan 

színre festette, mint a körömvirág, egyre csendesebb és csendesebb 

lett, és sokat maradt otthon. Amikor kijött sétálni, vagy akármi miatt, 

nagyon fura időszakban tette, és rettenetesen idegesnek tűnt. 

– Hol tartja a kocsiját? – kérdezte Morales. 

– Egy földalatti parkolóban, itt a háztömbben. Nagyon sok lakónk 

ott parkol. 

– Mikor volt ez? – kérdezte Benton. – Amikor felfigyelt arra, hogy 

megváltozott. 

– Azt mondanám, hogy az ősszel. Október tájékán, amikor kezdett 

nyilvánvalóvá válni, hogy valami történik. Tudván azt, amit most 

tudok, csodálkozom, hogy mibe keveredett, tudja, azzal a lánnyal. 

Hogy úgy mondjam, amikor két ember összejön, aztán az egyik rossz 

irányba változik. Hát kitalálhatja. 

– Mindig van itt valaki? – kérdezte Benton. 

– A hét minden napján huszonnégy órában. Jöjjenek, felviszem 

magukat. Van kulcsuk, ugye? 

– Magának van? – kérdezte Benton. 

– Érdekes, hogy kérdezi. – A portás zöld kesztyűs ujjával 

megnyomta a lift hívógombját. – Mr. Bane néhány hónappal ezelőtt 

úgy döntött, hogy kicserélteti a zárat, pontosan akörül, amikor 

elkezdett furcsán viselkedni. 

Beszálltak a liftbe, és a portás megnyomta a tizedik emelet gombját. 

– Pedig kellene adnia egy kulcsot, vészhelyzet esetére. Állandóan 

kértük, de még mindig nem adott. 

– Nekem úgy tűnik, hogy a jó öreg Oscar nem szeretné, ha bárki is 

betolakodna a lakásába – közölte Morales. – Csodálkozom rajta, hogy 

még nem rúgták ki. 



– Már vártuk, hogy mikor kerül összetűzésbe az épület 

gondnokával. De senki sem szerette volna, ha idáig fajul a dolog. 

Reménykedtünk, hogy beadja a derekát. Sajnálom, hogy ilyen lassú ez 

a lift – szerintem ez a leglassúbb a városban. Az ember azt 

gondolhatná, hogy valaki egy kötéllel húz bennünket felfelé a tetőről. 

Na, mindegy. Szóval Mr. Bane eléggé magának való ember. Soha nem 

látogatja meg senki. Ugyan nem okozott semmiféle zűrt itt, de ahogy 

már mondtam, kissé furcsán kezdett viselkedni, körülbelül akkoriban, 

amikor lecseréltette a zárakat. Soha nem lehet kiismerni egy másik 

embert. 

– Ez az egyetlen lift az épületben? – kérdezte Scarpetta. 

– Van egy teherlift is. Arra kérjük a lakókat, hogy azt használják, 

ha a kutyájukat viszik le sétálni. A pudlik a legrosszabbak. A nagy 

testűek? Azok a frászt hozzák rám. Én be nem szállok a liftbe, ha benn 

van egy! Akkor már inkább egy pitbull. 

– Ha valaki a teherlifttel megy, maguk tudnak róla? – kérdezte 

Morales. – El lehet csak úgy slisszanni maguk mellett? 

– Nem tudom, hogyan lenne képes. Akkor is a bejárati ajtón kellene 

ki- vagy bejönnie. 

– Nincs másik kijárat? Úgy értem, biztosak lehetünk benne, hogy 

Oscar ma este nem jött haza, senki nem látta őt? – kérdezte megint 

Morales. 

– Nem, hacsak fel nem mászott a tűzlépcsőn, és a tetőn keresztül be 

nem jött – felelte a portás, mintha csak Oscarnak a Pókembernek 

kellett volna lennie ehhez. 

Scarpetta korábban látta, hogy az épület nyugati falán egy cicakkos 

vonalban futó vaslépcsősor fut felfelé. 

Megállt a lift, a portás kilépett a folyosó kopott, zöld szőnyegére. 

Ahogy a többiek is kiléptek, sápadtsárga falak vették körül őket. 

Scarpetta felnézett a plafonon a fémkeretes műanyagkupolára, ami 

nem egy szokványos tetőablak volt. 

– Az a tetőfeljárat, amire utalt? – érdeklődött a portástól. 



– Igen, asszonyom. Létra kell hozzá, vagy miután jön felfelé a 

tűzlépcsőn, valaki ablakán kell bemásznia. 

– És hol tartják a létrát? 

– Valahol az alagsorban. Az nem az én reszortom. 

– Megtenné, hogy megnézi, ott van-e? – kérte Benton. 

– Persze. De nyilvánvaló, hogy nem jött be vagy távozott azon az 

útvonalon, különben a létra oda lenne támasztva a tetőablakhoz, nem? 

Kezdek egy kicsit ideges lenni maguktól. Nem ártana, ha egy zsaru ott 

lenne a tetőn. Mivel Mr. Bane-t kiengedték a Bellevue-ből, egy kicsit 

rám hozták a frászt. 

Végigvezette őket a folyosón, Oscar sötét színű faajtajáig, melyen 

a 10B szám állt. 

– Hány lakás van ezen az emeleten? – kérdezte Scarpetta. – Négy? 

– Úgy van. A szomszédai dolgoznak, napközben nincsenek itthon. 

És általában sokszor este is távol vannak, mert egyedülállók, 

nincsenek gyerekeik. Kettejüknek máshol is van lakása. 

– Szükségem lesz az adataikra – közölte Morales. – Nemcsak az 

övékre, hanem mindenkiére, aki itt lakik az épületben. 

– Rendben. Negyven lakás van, emeletenként négy. Ez a legfelső 

emelet. Nem nevezném luxuslakásoknak, mert ezek sem szebbek, 

mint az alsóbb emeleteken lévők. De a kilátás szebb. A másik oldalon 

jó kilátás nyílik a Hudson folyóra. Meg kell, hogy mondjam, mennyire 

meg vagyok döbbenve. Mr. Bane nem látszott olyan embernek, aki 

ilyesmire vetemedik. De tudják, mit szoktak mondani! Soha nem 

látszik, igaz? És aztán elkezdenek furcsán viselkedni. Megyek, 

megnézem azt a létrát! 

– Haver, szeretném valamire emlékeztetni! – szólt Morales. – Mr. 

Oscar Bane-t nem vádolták meg bűncselekménnyel. Senki nem 

mondott olyat, hogy megölte volna a barátnőjét. Úgyhogy csak 

óvatosan azzal, hogy mit mond, rendben? 

Odaértek Oscar ajtajához. Moralesnél ott volt a kulcs. Scarpetta 

felismerte, hogy egy nagyon biztonságos Medeco-zárhoz tartozott. És 



valami mást is észrevett, amire nem akarta felhívni a figyelmet, amíg 

a portás is ott állt: egy kis fekete fonalat, ami úgy húsz centi hosszú 

lehetett, és az alsó ajtózsanér alatt volt a szőnyegen. 

– Lent leszek – mondta a portás. – Szükségük van még rám? Van 

egy házitelefon a konyhában. Egy fehér telefon a falon. Csak 

tárcsázzák a nullát. Kit hívjak a létra miatt? 

Morales odaadta neki a névjegykártyáját. 

A portáson látszott, hogy a legszívesebben nem venné át, de nem 

volt más választása. Visszasétált a lifthez, Scarpetta pedig letette a 

helyszínelő táskáját, kinyitotta, és mindenkinek a kezébe adott egy pár 

kesztyűt. Felvette a fonalat, és megvizsgálta nagyítólencse alatt. 

Észrevette, hogy az egyik végén van egy csomó, amit valamilyen 

anyag borított, és ami színtelen, megszáradt viasznak tűnt. 

Úgy vélte, tudja, hogy mi célt szolgált a csomóval ellátott fonál, de 

az ajtó majdnem kétszer olyan magas volt, mint Oscar, és a férfi 

segítség nélkül nem tudta volna elérni a tetejét. 

– Mit talált? – kérdezte Morales. 

Elvette Scarpettától a fonalat, és ő is megnézte a nagyító alatt. 

– Ha találgatnom kellene, akkor azt mondanám, hogy ezt az ajtó 

tetejére erősítette, azért, hogy megtudja, kinyitották-e a távollétében – 

mondta. 

– Milyen agyafúrt kisember! Szerintem jó lenne, ha kiderítenénk, 

hogy mi van azzal a létrával, nem? Hogyan ért fel az ajtó tetejéig? 

– Tudjuk, hogy paranoiás – közölte Benton. 

Scarpetta beletette a fonalat egy bizonyítékos zacskóba, amit 

felcímkézett egy filctollal, miközben Morales kinyitotta, majd kitárta 

az ajtót. A riasztó elkezdett sípolni. Morales belépett, és beütött egy 

kódot, ami egy papírszalvétára volt felírva neki. Felkapcsolta a 

villanyt. 

– Nos, nézzenek ide, van egy újabb észvesztő agyszülemény! –

mondta nyeglén, és lehajolt, hogy felvegyen egy kiegyenesített 

kabátakasztót a földről, közvetlenül az ajtó elől. – Lehet, hogy Oscar 



pillecukrot sütögetett? Talán jó lenne, ha keresnék lisztnyomokat is, 

amit azok az őrültek hintenek szét, akik attól tartanak, hogy űrlények 

járkálnak a lakásukban. 

Scarpetta megvizsgálta a kiegyenesített akasztó mindkét végét, 

aztán megnézte a zacskóban lévő fonál végére száradt viaszt. 

– Lehet, hogy ezzel erősítette oda a fonalat az ajtó tetejére – 

mondta. – Odaragasztotta a viaszdarabot az akasztó végére. Van egy 

pontosan ennek megfelelő horpadás a dróton. Nézzük, igazam lehet-

e! 

Bezárta a lakás ajtaját. Csak annyi hely volt a padló és az ajtó 

között, hogy átférjen az akasztó. Becsúsztatta a lakásba, Morales pedig 

kinyitotta az ajtót. 

– Teljesen őrült – jegyezte meg Morales. – Persze nem magára 

értem. 

A nappali tiszta volt, és lerítt róla, hogy egy férfi otthona. A falak 

sötétkékre voltak festve, és tetszetős, viktoriánus kori térképek meg 

nyomatok lógtak rajtuk. Oscar nagyon kedvelte a sötét színű antik 

dolgokat és a bőrt, azonkívül megszállottja volt azoknak a 

szerkentyűknek, amelyek megakadályozzák, hogy valaki elméjét 

irányítsák. Hadműveleti pontossággal voltak elhelyezve mindenhol. 

Nem túl drága spektrométerek, rádiófrekvencia térerőmérők, 

sztatikusmező-mérők, amelyek arra szolgáltak, hogy kimutassák a 

kémkedéshez használatos lehetséges frekvenciákat, mint például az 

infravörös, a mágneses és a rádióhullámokat. 

Ahogy körbesétáltak a lakásban, felfedeztek különféle antennákat 

és műanyag borítású ólomszalagokat, vízzel teli vödröket és különös 

szerkezeteket, mint például alumíniumfóliával szegélyezett 

fémtányérokat, amelyek hozzá voltak kapcsolva elemekhez. Aztán 

házilag összeeszkábált rézpiramisokat meg védősisakokat, amelyeket 

hangszigetelő habbal vontak be, és a tetejükből rövid csodarabok 

álltak ki. 

Egy alumíniumfólia-sátor vette körül Oscar ágyát. 



– Hullámelterelő szerkezetek – jegyezte meg Benton. – Piramisok 

és sisakok a hanghullámok, sugárenergia – például pszichikus energia 

– blokkolására. Oscar megpróbált egy védő erőteret létrehozni maga 

körül. 

 

Marino és az egyenruhás rendőr egy mosógép méretű kartondobozt 

cipeltek, amikor Lucy kiszállt a taxiból Terri Bridges háza előtt. 

Lucy átvetett a vállán egy nylonzsákot, kifizette a viteldíjat, aztán 

figyelte, ahogy azok ketten beteszik a dobozt egy rendőrkocsi 

hátuljába. Nem látta Marinót azóta, hogy tavaly tavasszal Marino 

kunyhójában megfenyegette a férfit, hogy szétlövi a fejét. 

Úgy vélte, az lesz a legjobb, ha egyenesen odalép hozzá. 

– Ő lesz az a rendőr, aki elkíséri a széket a gépemen? – kérdezte. 

– Igen – felelte Marino. 

– Tudja a pilóták nevét és a gép számát, ugye? – kérdezte a 

rendőrtől. – A La Guardián van, és ha odaér, Brent már várja. Ő az FP. 

Fekete öltönyben, fehér ingben lesz, kék csíkos nyakkendőt visel, és 

van rajta nadrág. 

– Mi az az FP? – A rendőr becsapta a kocsi hátsó ajtaját. – Mit ért 

azalatt, hogy van rajta nadrág? 

– Azt, hogy ő a főpilóta, a bal oldali ülésben ül. A mai estére már 

megvolt a feladványa. Feltétlenül tudassa vele, hogy van fegyvere, 

arra az esetre, ha véletlenül nem lenne rajta a szemüvege. Vaksi, mint 

egy egér a szemüvege nélkül. És ezért visel nadrágot. 

– Ez valami vicc, ugye? 

– Két pilóta van. Ez az FAA, a Szövetségi Repülésügyi Hivatal 

szabályzata. Csak az egyiknek kell látnia, de mindkettőnek nadrágot 

kell viselnie. 

A rendőr zavartan nézett Lucyre. 

Aztán Marinóra pillantott, és így szólt: 

– Mondja, hogy csak viccelt. 



– Engem ne kérdezzen! – felelte az. – Én nem szeretek repülni. 

Többé már nem. 

Berger jött ki az épületből, lefelé lépdelt a lépcsőn a hideg, tomboló 

szélben, kabát nélkül. Kisöpörte a haját az arcából, összehúzta magán 

a kosztümkabátot, és összefűzte két karját a hideg ellen. 

– Jobb lenne, ha felvennénk a kabátunkat! – közölte Marinóval. 

Nem mondott semmit Lucynek, de megérintette a kezét, miközben 

Marinóval együtt odasétáltak a férfi kék Impalájához. 

Lucy így szólt Marinóhoz: 

– Én utánanézek annak a wifi-hálózatnak, amit Terri használt. 

Odamegyek. Egyeztesd le azzal a zsaruval, aki a lakást őrzi. Remélem, 

nem gond, hogy ott leszek, nem fognak bilincsbe verni, és leteperni a 

padlóra – bár lehet, hogy nem lesz rá szükség. Lehet, hogy be se kell 

mennem a lakásba, ha az egész épület ugyanazon a hálózaton van, de 

van néhány érdekes dolog, aminek utána kell néznem. 

– Miért nem ülünk be a kocsiba, hogy ne legyünk a hidegben? –

javasolta Berger. 

Ő és Lucy beszálltak hátúlra, Marino meg bekászálódott előre. 

Beindította a motort, bekapcsolta a fűtést, miközben az a rendőrautó, 

ami Terri Bridges székét szállította, elhúzott a járda mellől. Lucy 

kicipzárazta a szatyrát, és előhúzta a MacBookját. Felnyitotta. 

– Két fontos kérdés van – mondta. – Az egyik, hogy Terri hogyan 

keveredett össze Scarpctta612-vel. A John Jay weboldal segítségével. 

Tavaly október kilencedikén, körülbelül egy hónappal azután, hogy 

Benton és Kay óraadó tanárok lettek, Terri – vagy az, aki Lunasee-

ként jelentkezik be – feltett egy üzenetet a John Jay weboldalának 

hirdetőtáblájára, és azt kérdezte, tudja-e valaki, hogyan léphetne 

kapcsolatba Kay nénivel. 

Berger felvette a kabátját, és Lucy orrát megcsapta a nő 

parfümjének – fűszerek és bambusz meg kesernyés narancsvirág – 

enyhe illata, amit az egyik londoni parfümáruházból szokott 



beszerezni. Lucy már korábban megkérdezte, azt remélve, hogy ez 

nem valami olyasmi, ami Gregről maradt Bergerre. 

– Archiválták a kérést – mondta Lucy. 

– Hogyan találtál rá? – kérdezte Marino hátrafordulva, miközben 

az arcát alig lehetett kivenni a sötétben. 

– Úgy nézem, sokat fogytál – közölte Lucy. 

– Felhagytam az evéssel – felelte Marino. – Nem is értem, hogy 

mások miért nem gondolnak erre. Írhatnék róla könyvet, kereshetnék 

vele egy csomó pénzt. 

– Ja. Egy könyvet, amiben csak üres oldalak vannak. 

– Én is ezen gondolkodom. Semmi kaja, és semmi a könyvben. 

Bejöhet a dolog. 

Lucy érezte, hogy Marino fürkészi őt, Bergert, kettőjüket, ahogy 

közel ülnek egymáshoz. Marinónak jó érzéke volt az ilyesmihez, 

érezte, hogy az emberek milyen viszonyban vannak egymással, mit 

éreznek egymás iránt, és hogy ez a vele való kapcsolatra milyen 

hatással van. Szerinte az egész összefügg egymással. 

Lucy figyelte, ahogy Berger olvassa, ami a MacBook képernyőjén 

állt. 

 

Helló Mindenki! 

A nevem Terri Bridges, végzős hallgató vagyok, törvényszéki 

pszichológiát tanulok, és próbálok kapcsolatba lépni dr. Kay 

Scarpettával. Ha bárkinek van hozzá kapcsolata, megtenné, hogy 

elküldi neki az e-mail címemet? A múlt év tavasza óta próbálom őt 

elérni, mert szeretnék vele egy interjút csinálni a szakdolgozatomhoz. 

Köszi. 

TB 

 

Lucy Marinónak is felolvasta a levelet. 

Kinyitott egy újabb fájlt, és a képernyőt betöltötte Scarpetta fotója, 

amelyik ma reggel a Gotham Kiteregetiben jelent meg. 



– Ez is ott volt a hirdetőtáblán? – kérdezte Berger. 

Lucy felemelte a laptopot, hogy Marino is láthassa a Scarpettáról a 

hullaházban készült, nem valami hízelgő fotót, amin éppen egy 

szikével mutat valakire. 

– Ez az eredeti kép – közölte Lucy. – Tehát a háttér nincs 

Photoshoppal kitörölve. Ha visszaemlékeztek, a Gotham 

Kiteregeti fotóján csak a nagynéném van rajta, és nem lehet tudni 

semmi mást, kivéve, hogy az ember feltételezi, a boncteremben 

készült a kép. De ha visszaállítjuk a hátteret, látható egy pult, amin ott 

van egy biztonsági kamera monitorja, mögötte pedig egy salakbeton 

téglából épült fal szekrényekkel. De amikor egy kicsit feljavítottam a 

képet – megérintette a tapipadot, és kinyitott egy újabb fájlt ezt 

kaptam. 

Megmutatta a másik két embernek a Scarpetta arcát takaró, átlátszó 

védőpajzs nagyított képét, és ott volt rajta visszatükröződve egy másik 

ember képe. 

Lucy megint a tapipadhoz ért, és egy újabb fájlt nyitott ki. Ezen a 

képen az emberalak már sokkal tisztábban látszott. 

– Dr. Lester – mondta Berger. 

– Már érthető – jegyezte meg Marino. – Egy olyan nő, mint ő, 

bizonyára gyűlöli a Dokit. 

– Így már meg tudunk állapítani néhány dolgot, ami segíthet – vagy 

nem. A ma reggeli internetes fotót a New York-i Törvényszéki 

Orvosszakértői Intézetben készítették egy olyan boncolás vagy 

boncolások során, amikor dr. Lester is jelen volt, és a nagynéném 

hozzá beszélt. Nyilvánvaló, hogy nem dr. Lester készítette a képet, de 

úgy sejtem, hogy tudja, ki csinálta, hacsak nem észrevétlenül készült... 

– Tudhatta – közölte Berger ellentmondást nem tűrően. – 

Keselyűként figyeli a birtokát. 

– Nem találtam a képet a John Jay weboldalán, bár az is lehet, hogy 

ez a fotó ott volt valahol az interneten, és az egyik rajongó küldte be 

a Gotham Kiteregetihez. 



– És honnan tudod, hogy nem dr. Lester küldte be? – kérdezte 

Marino. 

– Ahhoz, hogy ezt megtudjam, be kellene jutnom az e-mail fiókjába 

– felelte Lucy. 

– De nem fogsz – mondta Berger. – És ez amúgy sem Lenora 

stílusa. Ő most – életének ebben a boldogtalan szakaszában – azt 

játssza, hogy eltaszít magától minden embert, úgy kezeli őket, mintha 

nem számítanának. Nem figyel rájuk. Az egyetlen személy, akire 

kétségbeesetten figyel, az saját maga. 

– Láttam őket ma korábban, eléggé meghitten – mondta Marino. – 

Őt és Moralest a Bellevue parkjában, a DNS-labor mellett. Egy padnál 

találkoztak néhány percre, miután Benton és a Doki eljöttek a 

hullaházból. Akkor pillantottam meg őket véletlenül, amikor a 

Dokiékra vártam. Szerintem dr. Lester tájékoztatni akarta Moralest a 

legújabb fejleményekről, arról, hogy a Doki mit csinált a 

boncteremben, és hogy mire jött rá. És nem tudom, hogy érdekes-e, de 

dr. Lester egy sms-t küldött valakinek, amikor elsétált onnan a sötétbe. 

– Nem vagyok biztos benne, hogy ennek van jelentősége – mondta 

Berger. – Manapság mindenki sms-ezik. 

– De ez azért furcsa – mondta Lucy. – Egy sötét parkban 

találkoztak? Talán ők...? 

– Én is megpróbáltam elképzelni – vágott közbe Marino. – De nem 

tudtam. 

– Moralesnek megvan a képessége arra, hogy az emberek közelébe 

férkőzzön – mondta Berger. – Lehet, hogy barátságosak vele. De nem. 

Nem. Hogy úgy mondjam, Lenora nem éppen Morales esete. 

– Nem, hacsak nem nekrofil – jegyezte meg Marino. 

– Én nem fogok gúnyt űzni senkiből – közölte Berger. És komolyan 

is gondolta. 

– A lényeg, hogy kissé meglepett a dolog – felelte Marino. – Nem 

hittem volna, hogy van olyan személyes mondanivalója, amit sms-ben 

érdemes elküldeni. 



– Nagyon valószínű, hogy a legfőbb orvosszakértőnek küldött sms-

t – mondta Berger. – De ez csak feltevés. Azonban az rá vallana, hogy 

továbbítja az információt, főleg, ha valami előnye származik 

olyasmiből, ami más érdeme. 

– Fedezi a seggét, mert valószínűleg valamit elhibázott – mondta 

Lucy. – Tehát azonnal értesíteni akarta a főnököt. Be kell jutnom az e-

mail fiókjába, hogy utánanézzek! 

– És azt sem fogod megtenni! – közölte Berger. 

Eközben a válla szilárdan Lucyének feszült. 

Lucy érezte Berger minden egyes mozdulatát, hangját és az illatát. 

Mintha LSD-t vett volna be. Amit olvasott erről, nagyjából 

megegyeztek a tünetek: szapora szívritmus, megemelkedett 

testhőmérséklet, és az érzékelések közötti átjárás, mint például az, ha 

valaki „hallja” a színeket és „látja” a hangokat. 

– Lehet, hogy valami ilyesmiről van szó – mondta Marino. – Az a 

nő olyan, mint a kalauzhal, muszáj a cápák nyomában úsznia, hogy a 

hátrahagyott maradékukat elkapja. Nem gúnyt akarok űzni belőle. Ez 

az igazság. 

– És hogy kapcsolódik ehhez az egészhez Terri? – kérdezte Berger. 

– A fotót neki küldték, kimondottan neki, a Lunasee nevű 

felhasználó fiókjába – felelte Lucy. 

– Ki küldte? – kérdezte Berger. 

– Scarpetta612, december első hétfőjén, azaz harmadikán, és amit 

nem értek, Terri valamilyen oknál fogva kitörölte, és az, aki küldte – 

akárki volt is –, szintén kitörölte, végleg, ezért nem volt a lomtárban. 

A speciális visszaállító programmal kellett újra visszahoznom. 

– Azt akarod mondani, hogy a fotót december harmadikán küldték, 

és mind a két fél azonnal kitörölte ugyanazon a napon? – kérdezte 

Marino. 

– Igen. 

– Volt mellé üzenet? – érdeklődött Berger. 

– Mutatom azonnal. 



Lucy matatott a tapipaddal. 

– Tessék. 
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Terri! 

Tudom, hogy kedveli az első kézből származó anyagokat, úgyhogy 

azt gondoltam, íme, egy kis előleg karácsonyra – a könyvéhez. De nem 

szeretném, ha tudnák, hogy én adtam magának, és ha megkérdezik, le 

fogom tagadni. És azt sem árulom el, hogy ki készítette – nem az 

engedélyemmel történt (az az idióta adott nekem egy példányt, mert 

azt hitte, hogy örülni fogok neki). Arra kérem, hogy tegye át a fotót 

Wordbe, és törölje ki az e-mailjei közül, ahogy én is ezt teszem. 

Scarpetta 

 

– Terri Bridges könyvet írt? – kérdezte Marino. 

– Nem tudom – felelte Lucy. – De az alapján, amit Jaime és én 

láttunk a szakdolgozatából, könnyen lehet, hogy az volt a cél. 

– Főleg, ha tényleg hitt abban, hogy az összes anyag Kaytől jött, és 

én biztos vagyok benne, hogy ebben a hitben élt. Szerintem Lunasee 

Terri volt. Csak hogy tudják. Bár tudom, hogy ez az egész csak 

feltételezés. 

– Szerintem is – mondta Lucy. – De nyilvánvaló, hogy a kérdés az, 

vajon annak, aki Terri előtt a nagynéném szerepében tetszeleg ezekben 

az e-mailekben, van-e köze a gyilkossághoz. 

– Na és mi a helyzet az IP-címmel? – kérdezte Marino. 

– Mikor kapjátok meg az információt az internetszolgáltatótól, 

hogy azonosíthassuk a fogyasztót? Mert a cím, amihez én hozzáférek, 

az vagy húsz háztömb az Upper East Side-on, amiben benne van a 



Guggenheim, a Met és a Zsidó Múzeum is. És ezzel nem sokra 

megyek. 

Lucy tudta, hogy hol van a pontos hely, de nem akart előhozakodni 

vele. Berger nem szerette, ha nem tartották be a szabályokat, és 

Lucynek megvoltak a barátai az internetszolgáltatóknál, egyik 

kapcsolat még abból az időből származott, amikor a szövetségieknél 

dolgozott, más kapcsolatai pedig még korábbról, valaki ismert valakit, 

aki ismert valakit. Amit csinált, az semmiben nem különbözött attól, 

mint amikor a zsaruk beszereztek egy házkutatási parancsot az után, 

hogy kinyitották egy kocsi csomagtartóját, és találtak benne száz kiló 

heroint. 

– Azon a környéken, amit csak úgy hívnak, hogy Museum Mile. 

Dr. Elizabeth Stuart bőrgyógyászati rendelője is arrafelé van – tette 

még hozzá Lucy. 

Berger arca közel volt Lucyéhez a sötét hátsó ülésen, az illata 

elvarázsolta. 

– Pontosan azon a környéken? – kérdezte Berger. – Mennyire 

pontosan ? 

– A sztár bőrgyógyásznőnek van egy lakása, ami elfoglalja az egész 

harmincadik emeletet abban az épületben, ahol a rendelője is van – 

felelte Lucy. – Nem volt itthon az ünnepek alatt. A rendelő nem nyit 

ki, csak hetedikén, hétfőn. 

 

 

 

  



27. 
 

 

 

 

 

Scarpetta megvárta, hogy úgy mehessen be a könyvtárszobába, 

hogy találhasson indokot az egyedüllétre, és Lucy hívása kapóra jött 

neki. 

Otthagyta Moralest és Bentont a hálószobában, visszasétált a 

nappali felé. Belépett a könyvtárszobába, miközben Lucy a telefonban 

elmondta neki, mi volt kitéve a John Jay weboldalára, és megkérdezte 

tőle, hogy tudott-e róla. Miközben nézegette a polcokat, amelyek 

pszichiátriai kötetekkel voltak teli, Scarpetta azt felelte Lucynek, hogy 

nem. 

– Sajnálattal hallom – tette még hozzá. – Minden újabb dolog miatt, 

amit csak hallok, egyre nagyobb sajnálatot érzek. Bárcsak tudtam 

volna, hogy próbál velem kapcsolatba lépni! 

Nem látta sehol azt a könyvet, amiről Oscar beszélt, amibe állítólag 

a CD-t rejtette. Az Egy elmeorvos visszaemlékezései címűt. Egyre 

nagyobb kétségei támadtak a férfit illetően. Miféle játékot űz vele? 

– És a ma reggeli fotót az interneten – folytatta Lucy –, itt, a New 

York-i kórbonctanon készítették. Éppen dr. Lesterrel beszéltél. Nem 

rémlik? 

– Nem emlékszem senkire sem, aki lefényképezett volna, miközben 

ott voltam, különben azonnal eszembe jutott volna, amikor először 

megpillantottam ma azt a fényképet. 

– Ha megint megnézed, képzelj mögé a háttérbe egy pultot és a 

biztonsági kamerák képernyőjét. Talán rájössz, hogy hol állhatott a 

fényképet készítő személy. Esetleg az elárul valamit. 



– Valószínűleg az egyik boncasztal felől csinálhatta. Három van a 

teremben, úgyhogy talán ott volt valaki egy másik holttesttel. Meg 

ígérem, hogy alaposan végiggondolom, de nem most. 

Most csak arra tudott gondolni, hogy beszéljen Oscarral, és 

elmondja neki, hogy a könyv nem volt itt. El tudta képzelni, vajon mit 

mondana erre a férfi. Biztosan azok vitték el. Ezt mondaná. Scarpetta 

nem említette az elrejtett CD-t sem Moralesnek, sem Marinónak. Nem 

mondhatta nekik, hogy a CD és a könyv itt van, és azt sem, hogy nincs 

itt. Ő volt Oscar Bane orvosa. Ami kettejük között történt, az bizalmas, 

és az is kell, hogy maradjon, ésszerű keretek között. 

– Van valamid, amivel írni tudsz? – kérdezte Lucy. – Megadom 

neked dr. Elizabeth Stuart telefonszámait. A bőrgyógyászét. 

– Tudom, hogy ki ő. 

Lucy elmagyarázta, hogy a fotót december 3-án küldték el e-

mailben Terri Bridgesnek, körülbelül éjfélkor, dr. Stuart utcájából, a 

házával szemben, egy internetkávézóból. Lucy megadott Scarpettának 

egy telefonszámot, meg egy másikat, ami egy time-share rendszerű, 

St. Regis nevű aspeni luxusnyaralóé volt Coloradóban, és hozzátette, 

hogy dr. Stuart a férje nevén, vagyis Oxford néven szállt meg ott. 

– Kérd dr. Oxfordot – mondta Lucy. – Meglepő dolgokat fognak 

neked mondani, de én ezt senki másnak nem adtam tovább. Jaime-nek 

van ez a mániája, hogy csak legális csatornákon szerezzünk be infót, 

képzelheted! Na, mindegy, kérdezz meg valamit Moralestől a 

nevemben, és megmondanád Bentonnak, hogy hívjon fel? 

– Éppen feléjük tartok. 

– Annak az épületnek az előcsarnokában vagyok, ahol Terri lakása 

van. Felcsatlakoztam a wifi-hálózatra, ami minden lakásból elérhető – 

közölte Lucy. – És sugároz, ami azt jelenti, hogy bárki számára 

látható, aki felmegy a netre. Van egy készülék valahol. 

Oscar házi konditerme a fő hálószobában volt, aminek a kellős 

közepén ott állt a fóliával borított ágy. Benton és Morales beszélgettek. 

– Mit akarsz tőle kérdezni pontosan? – érdeklődött Scarpetta. 



Látta, hogy Morales miért volt olyan népszerű a nők körében, és 

miért irigykednek rá, s miért neheztelnek rá mások, többek között a 

bírók is. A fickó azokra a sztársportolókra emlékeztette Scarpettát, 

akik a Cornwellre jártak ösztöndíjjal, amikor ő is ott volt egyetemista. 

Azokhoz a műveletlen, öntelt fiatalemberekhez volt hasonlatos, akik 

viszonylag csekély szellemi képességeiket azzal próbálták 

ellensúlyozni, hogy gyorsak és szívósak, arcátlanok és erőszakosak 

voltak. Senkire nem hallgattak, nem sok tiszteletet mutattak a csapatuk 

vagy az edzőjük iránt, intellektuálisan teljesen el voltak tunyulva, de 

megszerezték a pontokat a csapatuk számára, és a szurkolók imádták 

őket. Nem voltak valami szeretetreméltó emberek. 

– Csak kérdezd meg tőle, hogy tudja-e, hogy van ott egy kamera – 

mondta Lucy. 

– Erre én is tudok válaszolni – felelte Scarpetta. – Ő rakott fel egy 

megfigyelő kamerát a tetőre. Marino is tud róla. Jaime veled van? 

Scarpetta egészen addig nem is jött rá, hogy ezt miért kérdezte, míg 

a szavak el nem hagyták a száját. Valamit megérzett, talán már az első 

pillanatban, amikor együtt látta őket, amikor Lucy még szinte gyerek 

volt – legalábbis Scarpetta szemében. 

Berger jó tizenöt évvel idősebb, mint Lucy. 

Miért számít ez? 

Lucy már nem gyerek. 

Most éppen azt magyarázta Scarpettának, hogy Berger és Marino 

átmentek a szemközti házba, hogy beszéljenek azzal a tanúval. Már 

vagy fél órája nem találkozott velük. 

Talán amiatt az egyszerű, logikus dolog miatt érzett így, hogy egy 

államügyész – aki olyan elfoglalt és fontos beosztású, mint Berger – 

nem valószínű, hogy egy egész estét azzal tölt Greenwich Village-ben, 

egy tetőtéri lakásban, hogy a számítógép monitorát bámulja, amin fut 

egy program. Bármit is fedezett fel Lucy, azt el lehetett volna mondani 

telefonon keresztül is, vagy át lehetett volna küldeni elektronikusan. 

Bár az is igaz, hogy Berger ismert volt arról, hogy nagyon aktív, 



szerfelett energikus és heves, és ha személyesen ott van egy bűntett 

helyszínén, azt akarja, hogy azonnal vizsgálják meg a bizonyítékokat, 

és néha még a hullaházban is megjelent, amikor olyan boncolás volt, 

amit látni akart, feltéve, ha nem dr. Lester végezte. De nem nézegette 

a számítógépeket. Nem húzott oda egy széket a laborban, hogy 

megnézze a gázkromatográfot, a mikroszkópot, nem akarta 

folyamatukban látni a vizsgálatokat. 

Berger parancsokat osztogatott, és az eredményekről 

megbeszéléseket tartott. Scarpettát zavarta, ha arra gondolt, hogy Lucy 

és Berger órákig egy lakásban voltak egyedül. A rossz érzése 

valószínűleg abból az időből eredeztethető, amikor öt évvel ezelőtt, 

amikor váratlanul megjelent Berger lakásában, látta őket együtt. 

Nem várta, hogy ott találja Lucyt, aki bizalmába avatta Bergert 

azzal kapcsolatban, hogy mi is történt abban a hotelszobában, a 

lengyelországi Szczecinben. Olyan részleteket árult el neki, amikről 

Scarpetta a mai napig nem tudott. 

Úgy érezte, hogy már nem ő van az unokahúga életének 

középpontjában. Vagy az is lehet, hogy már előre látta, mindez 

közeledik, hogy egy napon ez megtörténik. Ez volt az igazság. 

Scarpetta közölte Bentonnal, hogy Lucy beszélni szeretne vele. A 

férfi habozott, várt valami jelzést Scarpettától, hogy jól van. 

– Megnézem addig a szekrényeit – mondta Scarpetta jelzésképpen. 

Benton így ki tudott jönni a hálószobából, hogy négyszemközt 

beszélhessen Lucyvel. 

– Lenn leszek az előtérben – mondta Benton, és beütötte a számot 

a telefonjába. 

Scarpetta érezte, hogy Morales fürkészően nézi, miközben ő 

besétált Oscar fürdőszobájába. Minél többet látott abból, ahogyan 

Oscar élt, annál jobban nyomasztotta a férfi nyilvánvalóan rossz 

mentális állapota. A fürdőszobai faliszekrényben talált 

gyógyszerekből nyilvánvaló volt, hogy Oscar elhitte a szörnyű 



rémálmokat, és a gyógyszeres üvegeken lévő dátumok is ezt 

támasztották alá. 

Scarpetta talált lizint, B-5 vitamint és folsavat, kalciumot, jódot, 

tengeri moszatot. Ezeket azok az emberek szedték, akik sugárfertőzést 

szenvedtek, vagy attól tartottak, hogy az érte őket. A mosdókagyló 

alatt több nagy üveg fehérecet volt. Scarpetta gyanította, hogy Oscar 

ezt adagolta a fürdővizéhez. És a múlt év októberének első napjaiban 

felírtak neki Eszopiclone-t, amit álmatlanság kezelésére szoktak 

használni. Azóta már kétszer kiváltotta a gyógyszert, legutoljára a 

Duane Reade gyógyszertárban, december huszonhetedikén. A 

gyógyszert felíró orvos Elizabeth Stuart volt. Majd felhívja, de nem 

most és nem innen. 

Elkezdte átnézni azt a kisszekrényt, amiben Oscar a vény nélküli 

gyógyszereket és az elsősegély-felszerelést tartotta, mint például a 

ragtapaszt, gézt, alkoholt – és egy Aqualine nevű síkosítót. Éppen azt 

nézegette, amikor Morales besétált. Az árcédula hiányzott a bontatlan 

dobozról, tehát Scarpettának fogalma sem volt, hol vehette. 

– Az nem olyan, mint a vazelin? – kérdezte Morales. 

– De olyasmi – felelte Scarpetta. 

– Gondolja, hogy a labor meg tudja mondani, ez vajon ugyanaz az 

anyag-e, mint amit a nő vaginájában találtak? 

– Ezt inkább gyógyításhoz használják – mondta Scarpetta. – Égési 

sérülésekre, piros vagy repedezett bőrre, atópiás bőrgyulladásra meg 

ilyesmire. Oscar egyébként egyikben sem szenvedett. Ez inkább a 

futók, biciklisek, távgyaloglók betegsége. És ezt az anyagot bármelyik 

patikában és a legtöbb kisboltban is be lehet szerezni. 

Majdnem úgy hangzott, mintha Oscar Bane-t védené. 

– Igen. Tudjuk, hogy a kis Oscar sokat gyalogolt, a kis lúdtalpas. A 

portás azt állítja, hogy mindennap elmegy a kis melegítőjében, teljesen 

mindegy, hogy milyen az időjárás. A létra a tetőn van, ez nem furcsa? 

És a házban nem tudják, hogy miért. Szerintem a kis fickó felmászott 

a tűzlépcsőn, bemászott az egyik ablakán, aztán kiment a tetőre vezető 



ajtón, majd felhúzta maga mögött a létrát. Az megmagyarázná, hogy 

mit keres a tetőn a létra. 

– És minek csinált volna ilyet? 

– Hogy bejusson. – Morales mélyen Scarpetta szemébe nézett. 

– És ha kinyitja az ablakot, az nem indította volna be a riasztót? – 

kérdezte az. 

– Beindult. Felhívtam a céget, hogy kinyomozzam. Nem sokkal 

azután, hogy Oscar kijelentkezett a Bellevue-ből, igenis, megszólalt a 

riasztó. A cég embere felhívta Oscar lakását, és egy férfihang azt 

válaszolta, hogy véletlen volt, és megadta a jelszót. És a riasztó nem 

olyan hangos. Az épületben nem nagyon hallhatták meg, főleg, ha 

hamar hatástalanították. Szóval, mi a véleménye? 

– Nincs róla véleményem. 

– A fenébe is, magának mindenről van véleménye, dr. CNN! Erről 

ismert. Jól ismerik a véleményéről és a gondolatairól. 

Morales odalépett ahhoz a szekrényhez, amit Scarpetta 

vizsgálgatott. Beleütközött a nőbe, amikor kézbe vette az aqualine-os 

üvegcsét. 

– A kémiai összetétele majd megmutatja, hogy ez ugyanaz az 

anyag-e, mint amit a nő testében találtak, nem? 

– De igen – felelte Scarpetta. – Meg lehet határozni, hogy ez mi 

nem, mint például, hogy nem K-Y zselé, amiben bizonyos csíraölő és 

konzerválószer van, például nátrium-hidroxid és methylparaben. Az 

Aqualine-ben nincsen konzerválószer, hanem leginkább ásványi olaj 

és vazelin. És biztos vagyok benne, hogy semmi ilyesmit nem találtak 

Terri Bridges lakásában. Legalábbis nincs a listában, és én megnéztem 

a gyógyszeres szekrényben, amikor ott voltam, és körülnéztem. 

Magának kellene a legjobban tudnia. 

– De ez még nem jelenti azt, hogy az elkövető nem hozta magával 

a gyilkossághoz használt másik eszközzel egyetemben, és nem vitte 

magával. Nem mondom, hogy Oscar volt, csak azt, hogy a gyilkos. De 

azt sem állítom, hogy ez a kettő nem egy és ugyanaz a személy. 



Morales barna szeme merően tekintett Scarpettára. Úgy tűnt, hogy 

a férfi nagyon élvezi a helyzetet, ugyanakkor dühös is. 

– Maga viszont arra fogadna, hogy semmi nem volt a lakásban –

mondta. – Tegnap este még nem tudtam, hogy síkosítót keresünk, mert 

akkor még nem volt meg a boncolás. De aztán körülnéztem, amikor 

visszamentem. 

Scarpetta most hallott először arról, hogy Morales visszament. 

Eszébe jutott Terri vendégszobából átalakított irodája, és Marino 

megjegyzés arról, hogy úgy tűnik, valaki összeporszívózta ott a 

szőnyeget. 

– Miután a haverja, Marino megtalálta a laptopokat, visszamentem, 

és még egyszer körülnéztem, hogy nem hagytunk-e ki valamit – 

mondta Morales. – Akkorra már tudtam a boncolás eredményét, és 

beszéltem Mester Lesterrel. Így hát megnéztem a síkosítót. De ott nem 

volt. 

– Észrevettük a szőnyeget az irodában – jegyezte meg Scarpetta. 

– Fogadni mertem volna – mondta Morales. – Az anyukám mindig 

arra tanított, hogy takarítsak ki magam után, egyenesítsem ki a 

szőnyeg gyűrődéseit, legyek kötelességtudó és szófogadó. Ha már itt 

tartunk, szerintem jobb lenne, ha bezsákolnánk ezek közül néhány 

dolgot! Említettem már magának, hogy szereztem házkutatási 

engedélyt, hátha találunk valami használhatót? 

Azzal Scarpettára villantotta fényes, sokfogú mosolyát, és 

kacsintott egyet. 

Visszamentek a hálószobába, ahol Oscar fóliázott ágya és a 

kondigépei is voltak. Scarpetta kinyitott egy szekrényt, és végignézett 

egy polcot, ahol néhány fóliával borított sisak és antenna sorakozott. 

Átforgatta a ruhákat – a legtöbbje mindennapi öltözet volt –, és 

felfigyelt arra, hogy nagyon sok zakó zsebében egy műanyag lap 

található, ami valószínűleg egyfajta pajzsként funkcionált, már 

amennyire vissza tudott emlékezni Oscar ideges magyarázatára a 

gyengélkedőn arról, hogy nincsen nála semmiféle védelmi eszköz. 



A padlón állt néhány pár elegáns cipő, egy kisméretű hócsizma, egy 

Nike-cipő, és egy háncskosár, amiben marokerősítők, ugrálókötelek, 

bokasúlyok és egy lyukas fitneszlabda voltak. 

Kézbe vette a Nike-cipőket. Eléggé réginek látszottak, nem illettek 

egy komoly sportemberhez, akinek valószínűleg voltak ízületi és 

lábproblémái. 

– Ez az egyedüli futócipő? – kérdezte Moralest. – Szerintem kellene 

lennie egy jobbnak is. Igazából többnek is. 

– Mindig elfelejtem, hogy minek is nevezik önt – jegyezte meg 

Morales. 

Közelebb lépett Scarpettához. 

– Sasszemnek – fejezte be a gondolatát Morales. – Több más 

becenévvel egyetemben. 

Morales elég közel állt Scarpettához, hogy az láthassa a halvány, 

vöröses szeplőket a férfi világosbarna arcán, és érezhette eléggé átható 

arcvizét. 

– Brooks Ariel-cipőt hord, amit kifejezetten olyanok számára 

készítenek, akiknek lábujjhegyezési problémáik vannak, és nagyobb 

stabilitásra van szükségük. Kissé ironikus – tette még hozzá. 

Körbeintett a hálószobán. 

– Én azt mondanám, hogy a kis rajongójának, Oscarnak mindenféle 

stabilitásra szüksége van, amit csak el tud érni – mondta még. – Az 

ilyen cipő kiváló a lúdtalpas embereknek, akiknek különleges 

lépésnyomuk van. Azt a pár cipőt, amit tegnap viselt, leadtam a 

laborban a ruháival együtt. 

– Akkor tehát mit viselt pontosan, amikor kijelentkezett nem olyan 

régen a Bellevue-ből? – kérdezte Scarpetta. 

– Egy újabb kérdés a Sasszemtől. 

Scarpetta elkezdett lassanként távolodni a férfitól, aki továbbra is 

nyomult felé. Scarpetta már majdnem benn volt a szekrényben, 

visszatette a Nike-cipőt a padlóra, és ellépett Morales mellől, a férfit 

megkerülve. 



– A múlt éjjel, amikor belementem, hogy elvigyem az őrültek 

moteljébe – szólt Morales –, kötöttünk egy kis üzletet. Azt mondtam, 

ha megengedi, hogy elvigyem a ruháit, akkor először beugrunk a 

lakására, hogy összeszedhessen néhány holmit. És akkor együtt lesz 

minden, ha el akar jönni onnan. 

– Úgy tűnik, arra számított, hogy nem marad sokáig. 

– Pontosan így van. Nem akart sokáig maradni, mert csak azért 

ment be, hogy Bentonnal találkozzon, és leginkább magával. Valóra 

váltak az álmai, és már el is tűnt. 

– Egyedül jött ide fel tegnap este, hogy sietve összeszedjen néhány 

holmit? 

– Nem volt letartóztatva. Azt tehette, amit csak akart. Én a kocsiban 

vártam rá, ő bejött, és kábé tíz percig volt itt. Maximum. Talán éppen 

ez az oka annak, hogy az agyafúrt kis fonal-csapdája a földön hevert. 

Elfelejtette rögzíteni az ajtó tetejéhez, amikor elment. Kicsit zaklatott 

volt. 

– Tudni lehet, hogy mi volt a sietve összepakolt táskájában? 

– Egy farmer, kék színű póló, egy pár Brooks-edzőcipő, zokni, 

alsónemű és egy cipzáras gyapjúkabát. A kórházban megvan a lista. 

Jeb megírta. Találkozott Jebbel, ugye? 

Scarpetta nem felelt, miközben szemtől szemben álltak egymással 

az alumíniumfóliás ágynál. 

– Az az őr, aki ma délután ott állt a gyengélkedő ajtaja előtt. Hogy 

maga biztonságban legyen – mondta Morales. 

Scarpetta hirtelen megdöbbent, amikor meghallotta Rod Stewart 

számát, a „Do You Think I’m Sexy”-t. 

A zene Morales PDA-jából jött, ami meglehetősen drága és nagy 

volt. 

A férfi lenyomta a Bluetooth gombját, és válaszolt. 

– Igen? 



Scarpetta kisétált a szobából. A könyvtárszobában talált rá 

Bentonra, aki kesztyűs kezében tartott egy könyvet, a The Air Loom 

Gang címűt. 

– Ez egy olyan gépezetről szól, ami ellenőrzése alatt tartja 

valakinek az elméjét, még az ezerhétszázas években. Jól vagy? Nem 

akartalak zavarni benneteket. Gondoltam, majd kiáltasz, ha azt 

szeretnéd, hogy összeverjem. 

– Ez egy seggfej. 

– Egyértelmű. 

Visszatette a könyvet a polcra, az üresen maradt helyre. 

– Már meséltem neked a The Air Loom Gangről – mondta. – Ez a 

lakás olyan, mintha abból a könyvből volna. Mint a Bedlam 

elmebeteg-kórház. 

– Tudom. 

Találkozott a tekintetük, mintha Benton arra várt volna, hogy 

Scarpetta elmond neki valamit. 

– Tudtad, hogy Oscar összepakolt egy táskányi ruhát, amit elvitt a 

Bellevue-be, hátha nagy hirtelenséggel kellene távoznia? – kérdezte 

Scarpetta. – És hogy Morales hozta ide tegnap este? 

– Azt tudtam, hogy Oscar akkor mehetett el, amikor csak akart –

felelte Benton. – Mindannyian tudtuk ezt. 

– Csak szerintem ez nagyon nyugtalanító. Mintha Morales biztatta 

volna, hogy jöjjön el a kórházból. 

– Miért gondolod ezt? 

– Néhány dolog miatt, amit mondott nekem. 

Scarpetta a nyitott ajtóra sandított, mintha attól tartott volna, hogy 

Morales egyszer csak belép. 

– Például amiatt, hogy egyezkedett Oscarral, miközben eljöttek a 

helyszínről – mondta Scarpetta. 

– Hát ez eléggé furcsa lenne. 



– Ugye megérted, hogy milyen kellemetlen helyzetben vagyok –

közölte Scarpetta, miközben megint a régi könyveket fürkészte 

csalódottan. 

Oscar azt mondta, hogy a könyv a CD-vel a második 

könyvállványon van, az ajtótól balra a negyedik polcon. De a könyv 

nem volt ott. A negyedik polcot rogyásig irattári dobozok töltötték 

meg, és mindegyiken ez állt: Ismertetők. 

– Szerinted minek kellene itt lennie? Amivel komplett volna a 

gyűjtemény? – kérdezte Benton, okkal. 

– Miért kérdezed? 

– Van egy őr, Jeb, aki mondott nekem bizonyos dolgokat. 

Sajnálatos módon Jeb sokaknak mesél ezt-azt, de azt biztosan nem 

akarta, hogy neked bajod essék ma, amikor bent voltál a 

gyengélkedőn, és egyáltalán nem tetszett neki, hogy kiküldted. 

Amikor telefonáltam, és kiderült, hogy Oscar elment, Jeb és én 

beszélgettünk egy kicsit. Mindegy, mi nincs itt Oscar könyvei közül? 

– Csodálkozom, hogy nincs itt az Egy elmeorvos 

visszaemlékezései Littleton Winslowtól. 

– Érdekes – mondta Benton. – Milyen érdekes, hogy ezzel jössz. 

Scarpetta feltűrte a ruhája ujját, és letérdeltek a második 

könyvszekrény előtt. 

Elkezdte lehúzogatni a dobozokat az alsó polcról, és úgy érezte, 

hogy összezavarodott, mintha elveszítette volna a GPS-készülékét, és 

semmi sem lenne a segítségére, amiből megtudhatja, hogy melyik 

irány a helyes. Nem tudta, hogy ki őrült, és ki nem, hogy ki mond 

igazat, és ki hazudik, hogy ki beszél és kivel, vagy, hogy ki tűnik fel 

legközelebb, akinek nem kellene. 

Felnyitotta az egyik dobozt, és egy egész gyűjtemény 

tizenkilencedik századi könyvecskére bukkant, amelyek a 

vízgyógyászatról és mindenféle fogva tartó eszközökről szóltak. 

– Azt hittem, hogy itt van. 



– Azért nincs, mert nem létezik ilyen könyv – szólt Benton, és 

rátette a kezét Scarpetta karjára, miközben nézegették a 

könyvecskéket. 

A fizikai jelenléte nagyon megnyugtató volt, Scarpettának 

szüksége volt arra, hogy ezt érezze. 

– Ettől a szerzőtől nem – tette hozzá még Benton. – Az Egy 

elmeorvos visszaemlékezéseit Montagu Lomax írta körülbelül ötven 

évvel azután, hogy Littleton Winslow, Forbes Winslow fia megírta a 

híres Plea of Insanity, Manual of Lunacyt, vagyis az elmebajról szóló 

kézikönyvét. 

– De miért akart volna Oscar hazudni? 

– Mert nem bízik senkiben. Valóban hisz abban, hogy kémkednek 

utána. Úgy hiszi, hogy a rossz fiúk meghallhatják, hova rejtette az 

egyedüli bizonyítékot, ezért volt olyan rejtélyes veled. De az is lehet, 

hogy csak össze van zavarodva. Vagy próbára tett téged. Ha tényleg 

érdekled, akkor eljössz ide a könyvtárszobába – ahogy meg is tetted. 

Számos oka lehet. 

Scarpetta kinyitott egy másik dobozt, ebben a Bellevue-ről szóló 

ismertetők voltak. 

Oscar korábban azt mondta, hogy Bentont biztosan érdekelni fogja, 

amit ő összegyűjtött a Bellevue-ről. 

Scarpetta felemelt egy füzetecskét, ami egy gondozói útmutató 

volt, aztán egy belső terjesztésű füzetet, ami a kórház 1736-1894 

között ott dolgozó orvosainak és személyzetének listája volt. Felemelt 

még jó csomó kis könyvecskét, amelyek még 1858-ból származtak. 

A doboz alján volt egy pendrive, amiről egy zsinór lógott. 

Scarpetta lehúzta a kesztyűt, belecsomagolta a pendrive-ot, és 

átadta Bentonnak. 

Felállt, és mielőtt megpillanthatta volna, már megérezte, hogy 

Morales ott van az ajtóban. Remélte, hogy a férfi nem látta meg, hogy 

átadott valamit Bentonnak. 

– Azonnal mennünk kell – közölte Morales. 



Egy bizonyítékos papírzacskó volt nála, aminek a teteje le volt 

ragasztva vörös színű szalaggal. 

Benton visszatette a dobozt az alsó polcra, és ő is felállt. 

Scarpetta sehol nem látta nála a kesztyűbe csomagolt pendrive-ot. 

Benton biztosan becsúsztatta a zsebébe. 

– Jaime és Marino itt vannak szemben – illetve nem itt, hanem Terri 

lakásával szemben a Murray Hillen – mondta Morales türelmetlenül 

és izgatottan. – Az a tanú, aki betelefonált az állatkínzás miatt, nem 

vette fel a telefont, és a kapucsengőre sem felelt. Az épület bejáratánál 

nem égnek a lámpák, és az épület bejárati ajtaja be van zárva. Marino 

azt mondta, hogy amikor korábban ott járt, nyitva volt. 

Mindannyian eljöttek Oscar lakásából. Morales nem vette a 

fáradságot, hogy bekapcsolja a riasztót. 

– Van ott egy tűzlétra és egy tetőre kivezető ajtó – mondta feszülten 

és türelmetlenül. – És az ki van nyitva. 

A tolózárat sem zárta be. 

  



28. 
 

 

 

 

 

Egy bérlő visszajött azóta, mióta Marino itt járt korábban, a férfi a 

2C lakásból, a második emeleten. Amikor Marino körbejárta az 

épületet néhány perccel ezelőtt, látta, hogy ég a lámpa, és a tévé 

villódzó fénye is előtűnt a sűrű szövésű sötétítőfüggönyökön. 

Tudta a bérlő nevét, mert mindenkiével tisztában volt. A férfi – egy 

bizonyos dr. Wilson – eddig még nem felelt a kapucsengőre. 

Marino újra próbálkozott, közben Lucy és Berger ott állt a hideg 

szélben, figyelt és várt. 

– Dr. Wilson – mondta Marino, és lenyomva tartotta a kaputelefon 

gombját. – Itt megint a rendőrség. Nem szeretnénk erőszakkal 

bemenni az épületbe! 

– Még nem mondták, hogy mi a gond – szólt bele egy férfihang, 

valószínűleg dr. Wilsoné, az ajtó melletti hangszóróba. 

– Marino nyomozó vagyok a New York-i rendőrségtől – ismételte 

meg Marino, miközben odadobta Lucynek a kocsija kulcsait. – Be kell 

mennünk a 2D-be. Eva Peebles lakásába. Ha kinéz az ablakon, láthatja 

a jelöletlen kék Impalámat, rendben? Egy női rendőr felkapcsolja a 

villogót, hogy ön láthassa, tényleg rendőrségi kocsi. Megértem, hogy 

vonakodik kinyitni az ajtót, de nem akarunk erőszakkal behatolni. 

Amikor hazajött, látta a szomszédját? 

– Nem láttam semmit. Túlságosan sötét van odakinn – felelte a 

hang. 

– Persze, Sherlock – mondta csak úgy magának Marino, miközben 

elengedte a gombot, hogy dr. Wilson ne hallja. – Fogadjunk, hogy 

füvezett, azért nem akar bennünket beengedni. 



– Dr. Wilsonnal beszélek? – kérdezte Marino a kaputelefonba. 

– Nem vagyok köteles válaszolni a kérdésére, és nem fogom 

kinyitni a bejárati ajtót. Főleg azután nem, ami ott szemben történt. 

Nem is akartam visszajönni. 

Az egyik ablaka felcsúszott, és a sötétítőfüggöny meglibbent. 

Marino biztos volt benne, hogy a fickó be van állítva. Emlékezett 

rá, hogy Mrs. Peebles beszélt egy szomszédról, aki marihuánát szívott. 

A szemétláda. Amiatt aggódik, hogy megvádolják marihuána 

birtoklásával ahelyett, hogy arra gondolna, a lakásával szemben lakó 

idősödő özvegy esetleg bajban lehet. 

– Uram, azonnal ki kell nyitnia a bejárati ajtót! Ha kinéz az ablakon, 

láthatja, hogy nincsenek felkapcsolva a fények. Maga kapcsolta le a 

bejárati ajtónál a lámpákat, amikor hazajött? 

– Nem nyúltam semmiféle lámpához – szólalt meg a férfihang most 

már idegesen. – Honnan tudhatnám biztosan, hogy maguk tényleg a 

rendőrség? 

– Hadd próbáljam meg én! – szólalt meg Berger, és lenyomta a 

kaputelefon gombját, miközben Marino odavilágított, mivel teljes 

sötétségben voltak. 

– Dr. Wilson? Jaime Berger vagyok az államügyészi hivatalból. 

Meg kell néznünk a szomszédját, de nem tudjuk, hacsak be nem enged 

bennünket az épületbe. 

– Nem – felelte a hang. – Jöjjenek ide igazi rendőrautóval, akkor 

talán meggondolom. 

– Ez csak rontott a dolgon – mondta Bergernek Marino. – Tuti, 

hogy füvezett odabenn. Ezért nyitotta ki azt az átkozott ablakot. 

Lucy Marino kocsijában volt, az erős vörös-kék lámpa fénye 

visszatükröződött az ablaküvegeken. 

– Határozott vagyok – mondta elszántan a férfi. – Olyan villogót 

bárki vehet. 

– Hadd beszéljek vele megint! – kérte Berger, aki eltakarta a szemét 

a kék-vörös villódzás miatt. 



– Mondok valamit, dr. Wilson – szólt bele a kaputelefonba Marino. 

– Megadok egy telefonszámot. Szeretném, ha ezt felhívná, és ha a 

központos felveszi, mondja meg neki, hogy egy fickó áll az épület 

előtt, aki azt állítja magáról, hogy P. R. Marino, rendben? Kérje meg 

arra, hogy erősítse meg ezt, mert ők tudják, hogy most itt vagyok 

Jaime Berger helyettes államügyésszel. 

Csend. 

– Nem fog telefonálni – mondta Berger. 

Lucy sietett vissza a pár lépcsőfokon. 

– Megtennél nekem egy szívességet, miközben én itt állok, és 

pótmamást játszom? – kérdezte tőle Marino. 

Mondta a lánynak, hogy menjen vissza a kocsihoz, és rádión 

szóljon be a diszpécsernek. Lucy megkérdezte tőle, hogy mi történt a 

kézi adóvevőjével, vagy talán a rendőrségi állománynak újabban már 

nem jár olyan? Marino azt felelte, hogy otthagyta a kocsiban, és hogy 

azt is idehozhatná neki, de először kérjen a központból egy egységet, 

amelyik jelöletlen kocsival és tolvajkulccsal, esetleg egy faltörő kossal 

érkezik. Lucy erre azt felelte, hogy ez egy öreg ajtó, és valószínűleg 

ők is ki tudják nyitni feszítővassal. Marino erre azt felelte, hogy neki 

több kell, nemcsak egy feszítővas, neki kell az a faszfej doki a második 

emeleten, tehát ő egy Twin Turbo Ramot szeretne, amivel be szokták 

törni a lepusztult házak ajtaját. De talán mégse lesz rá szükség, lehet, 

hogy ez a seggfej beengedi őket. Marino azt is mondta Lucynek, 

kérjen egy mentőt is, arra az esetre, ha Eva Peeblesnek szüksége lenne 

rá. 

A nő nem vette fel sem a telefonját, sem a kaputelefont. Marino 

nem tudta megállapítani, hogy égett-e valamelyik lámpa a lakásában. 

Az az ablak, ami előtt a számítógépe állt, sötét volt. 

Marinónak nem kellett semmiféle kódot vagy további utasítást 

adnia. Lucynek nem volt szüksége okításra arról, hogyan legyen valaki 

jó zsaru. Miközben a férfi figyelte, ahogy Lucy beszáll a kocsijába, 

úgy érezte, mintha a múlt rászakadt volna. Hiányoztak neki azok a 



szép napok, amikor ők ketten együtt motoroztak, lőttek, együtt 

nyomoztak, vagy csak fogtak egy hatos sört. Marino eltöprengett azon, 

vajon mi van Lucynél. 

Mert tuti, hogy volt nála fegyver. Először is, ki van zárva, hogy 

Lucy fegyvertelenül ment volna valahova, még New Yorkban sem. És 

Marino felismert egy Pistol Pete-bőrdzsekit, aminek külön zsebe volt 

fegyver számára. Lucyn is azonnal felismerte, amikor a lány kiszállt a 

taxiból, miközben ő és a másik zsaru éppen pakolták be a rendőrautóba 

a becsomagolt széket. Annak, ami egy fekete motoros dzsekinek 

nézett ki, volt egy külső, kihajtható oldalú zsebe, elég nagy ahhoz, 

hogy bármilyen pisztoly beleférjen. 

Lehet, hogy az a negyvenkaliberes, lézeres Glock volt nála, amit az 

elmúlt karácsonyra tőle kapott, amikor még mindketten Charlestonban 

voltak. Nos, ez nagyon is jellemző volna, amilyen átkozott szerencséje 

szokott lenni. Nem volt rá alkalma, hogy a jogosultságot igazoló 

okiratot is átadja neki, mielőtt kilépett volna a lány életéből, tehát ha 

bármit csinál vele, azt az átkozott pisztolyt azonnal le tudják 

nyomozni, hozzá fognak vezetni a szálak. Ennek ellenére az, hogy 

Lucy képes volt megszegni a New York-i szabályokat, és 

megkockáztatta, hogy magával hozza a fegyvert – ami miatt akár 

börtönbe is kerülhet –, jó érzéssel töltötte el Marinót. Lucy olyan 

fegyvert szerzett magának, amilyet csak akart. Egy egész 

fegyvergyárat is megvehetett volna, akár többet is. 

Lucy úgy kászálódott ki Marino jelöletlen kocsijából, mintha csak 

a sajátja lenne, aztán visszasietett hozzájuk. Marinónak eszébe jutott, 

hogy egyenesen meg kellene kérdeznie tőle, hogy van-e fegyver nála, 

és ha igen, milyen, de nem tette. 

Lucy Berger mellett állt. Valami volt kettőjük között, és Marinónak 

ez sem kerülte el a figyelmét, ahogy a Pistol Pete-dzseki sem. Berger 

nem szokott másokhoz közel állni vagy ülni. Soha nem hagyta, hogy 

bárki is átlépje azt a láthatatlan korlátot, ami körülvette, vagy úgy hitte, 

hogy körülveszi. Megérintette Lucyt, nekidőlt, és nagyon sokat nézte. 



A lány átnyújtotta Marinónak a kézi adóvevőt. 

– Eléggé berozsdásodhattál. Jó sokáig nem voltál a rendőrség 

kötelékében, mi? – kérdezte a férfitól komoly hangon és pléhpofával, 

már amennyire Marino ki tudta venni az arcát a sötétben. – Nem 

valami jó ötlet otthagyni a rádiódat a kocsiban. Kis figyelmetlenség, 

ugye? Legközelebb valaki megsérül. 

– Ha majd szeretnék részt venni az óráidon, feliratkozom – jegyezte 

meg Marino. 

– Majd megnézem, van-e még hely. 

A férfi fogta a kézi adóvevőt, és hívta az úton lévő egységet, hogy 

hol van. 

– Már a közelben – jött a válasz. 

– Kapcsolják be a szirénát és a villogót – parancsolta Marino. 

Lenyomta a kaputelefon gombját. 

– Igen? – szólt bele a férfi. 

– Dr. Wilson, vagy kinyitja az ajtót vagy betörjük! 

Felhangzott a sziréna, aztán egy búgás, majd Marino belökte az 

ajtót. Felkapcsolt egy kapcsolót, felgyújtotta a kis előcsarnokban a 

villanyt, aztán egyenesen előre indult a felfelé vezető, fényes, tölgyfa 

lépcsők felé. Előhúzta a pisztolyát, aztán lenyomta a rádió gombját, és 

megparancsolta az egységnek, hogy kapcsolják le a szirénát és a 

villogót, aztán álljanak az épület elé, és figyeljék a bejáratot. Felrohant 

a lépcsőn, Lucy és Berger szorosan a nyomában. 

Amikor elérkeztek a második emeletre, Marino érezte, ahogy a 

hideg levegő feléje áramlik a nyitott tetőajtó felől. Itt sem égett a 

villany. Próbálta megkeresni a kapcsolót a falon, hogy felgyújthassa a 

lámpákat. A mennyezeti ajtón keresztül látta az éjszakai égboltot. 

Viszont a létra sem volt sehol. Egyre jobban elhatalmasodott rajta a 

baljós előérzet, úgy érezte, sietniük kell. A létra nagy valószínűséggel 

a tetőn volt. Megállt a 2D lakás előtt, és észrevette, hogy az ajtó 

nincsen teljesen becsukva. Intett Bergernek, hogy álljon az egyik 

oldalra. A tekintete találkozott Lucyével. Teljes riadókészültségben 



volt, miközben belökte az ajtót a lábával. Az halkan nekipuffant a 

mögötte lévő falnak. 

– Rendőrség! – kiáltotta Marino, mindkét keze a fegyveren, a cső 

felfelé fordítva. – Van itt valaki? Rendőrség! 

Nem kellett Lucynek külön mondania, hogy világítson be a 

szobába. A lány már csinálta is, aztán a karja Marino válla fölé 

emelkedett, és felkapcsolta a villanyt. Egy régi, díszes csillár lágy 

fénybe borította a szobát. Marino és Lucy beléptek, majd intettek 

Bergernek, hogy jöhet utánuk. Aztán egy darabig egyikük sem 

mozdult. Körülnéztek. Marino hátán és oldalán hideg verejték 

csordogált, megtörölte a homlokát a ruhája ujjával, közben 

végignézett a dönthető, barna, kordbársonv fotelon, amiben nem olyan 

régen még ücsörgött, és a kanapén, amin Mrs. Peebles itta a bourbont. 

A falra erősített lapos képernyős tévé be volt kapcsolva, a hangja 

elnémítva. A képernyőn a Kutyadoki beszélt éppen egy vicsorgó 

beagle-hez. 

Az öreg ablakredőnyök mindegyik ablakon le voltak eresztve. Lucy 

közel állt az íróasztalon lévő számítógéphez. Lenyomott egy 

billentyűt. A képernyő életre kelt, a Gotham Kiteregeti megvadult 

változata tűnt fel rajta. 

A Gotham Kiteregeti átrendeződött AGGKORI HETI TETEM-mé. 

És a New York-i fekete sziluett mögött vörösen villódzott a háttér, a 

Rockefeller Centerből való karácsonyfa fejjel lefelé állt a Central 

Parkban; hóvihar csapott le a városra, villámok cikáztak, az egyik 

belecsapott a FAQ Schwartzba, mielőtt még a Szabadság-szobor 

látszólag fel nem robbant. 

Berger némán bámulta. Lucyvel együtt. 

– Gyerünk – mondta Lucy Marinónak, intett, hogy fedezi Bergert 

és a férfit, míg az felderíti a lakást. 

Marino először a konyhát nézte át, aztán a kis fürdőszobát, a 

nappalit, aztán elindult a felé a csukott ajtó felé, amiről feltételezte, 

hogy a hálószoba. Kifordította a metszett üveg ajtógombot, és belökte 



az ajtót a lábával, majd a pisztollyal végigpásztázott a helyiségen. Üres 

volt, a hatalmas ágy szépen bevetve, letakarva egy skót mintás kilttel, 

amire kutyák voltak hímezve. Az éjjeliszekrényen üres pohár állt, és a 

sarokban kisállatok hordozására alkalmas kosár, de semmi jele nem 

volt sem kutyának, sem macskának. 

Mindkét éjjeliszekrényről elvették a lámpát, és a fürdőszobaajtó két 

oldalára voltak letéve. Megvilágították a fekete-fehér csempék szélét. 

Marino a fürdőszoba egyik falához lapult. A helyiség csendes volt, 

miközben Marino halkan egyre beljebb óvatoskodott, majd hirtelen 

megpördült, és előreszegezte a fegyvert, mert valami mozgást látott. 

Eva Peebles meztelen teste egy szatén, aranyszínű kötélen lógott. 

Egy hurok volt a nyaka körül, a kötél egy lánchoz volt erősítve, ami a 

plafonról lógott. A csuklója és a bokája szorosan össze volt kötözve 

valami átlátszó szíjjal, a lábujjai alig érintették a padlót. 

A hideg levegő beáramlott a nyitott ablakon keresztül, amitől a test 

hátborzongató mozgásban volt. Lassan az egyik irányba pörgött, aztán 

a másikba, a kötél megtekeredett, aztán kitekeredett, újra meg újra. 

 

Scarpetta attól tartott, hogy ugyanaz a valaki gyilkolta meg a 

hetvenkét éves Eva Peeblest, aki Terri Bridgest is. És attól félt, hogy 

ez a személy esetleg Oscar Bane lehet. 

A gondolat abban a pillanatban felmerült benne, amikor belépett a 

hálószobába, és meglátta a lámpákat a padlón, meg a holttestet, ami 

azon az aranyszínű kötélen lógott, ami korábban az étkező 

függönyének dísze volt, és ami most a rövid vaslánchoz volt erősítve. 

Az alabástrom, félgömb lámpabúra, ami eredetileg a lánc S-végéhez 

volt erősítve, ott hevert a kádban, egy halom összehajtogatott ruhán, 

amiről Scarpetta az ajtóból is, ahonnan a fotókat készítette, meg tudta 

állapítani, hogy szétvágták a varrásnál, és úgy vették le az áldozatról, 

miután a bokáját és a csuklóját összekötözték, nagy valószínűséggel 

még akkor, amikor élt. 



A lecsukott tetejű, fehér vécén volt néhány könnyen felismerhető 

lábnyom, elég jellegzetes mintázattal. Úgy tűnt, hogy a támadó oda 

állt fel, hogy elérje a fenti lámpa buráját, és abból a magasságból olyan 

valaki is, aki százhúsz centi körül volt csak, könnyen elboldogulhatott, 

főleg, ha erős volt. 

Ha mégis Oscar Bane volt a gyilkos, akkor Scarpetta 

félreértelmezte és tévesen ítélte meg a férfit, részben amiatt, amit a 

mérései alapján leszűrt, és félrevezette orvosi feddhetetlensége is. 

Olyankor, amikor emberek halnak meg, nincs helye hibáknak és 

bizalmas közléseknek. Talán meg kellett volna tartani a véleményét 

magának, és rá kellett volna vennie a rendőrséget arra, hogy azonnal 

keresse meg Oscart, vagy erőszakkal meg kellett volna akadályoznia, 

hogy egyáltalán elbocsássák a Bellevue-ből mindjárt az elején. Vagy 

mondhatott volna olyan dolgokat Bergernek, ami alapján az kiadta 

volna a letartóztatási parancsot Oscar ellen. Egy csomó mindnet 

mondhatott volna, amik közül az lett volna a legkevésbé súlyos, hogy 

Oscar önmagának okozta a sérüléseit, hazudott róluk a rendőrségnek, 

hazudott a betolakodóról, arról is hazudott, hogy miért hagyta a 

kocsiban a kabátját, a könyvtárszobájában lévő könyvről és CD-ről se 

mondott igazat. A cél szentesítené az eszközt, mert ha Oscar nem 

barangolna odakinn az utcán, akkor Eva Feebles valószínűleg nem 

lógna most le a mennyezetről. 

Túlságosan is úgy cselekedett, mintha Oscar átkozott orvosa volna. 

Hibát követett el azzal, hogy törődött a férfival, hogy szánalmat érzett 

iránta. Távol kellett tartania magát a gyanúsítottaktól, és csak azokra 

összpontosítani, akik már nem szenvednek, ezért könnyebb rájuk 

hallgatni, kivallatni, megvizsgálni őket. 

Berger visszament a hálószobába, és meglehetős távolságra állt 

meg, mert rajta nem volt olyan védőruha, mint ami Scarpettát tetőtől 

talpig befedte. 



Berger nem volt az a fajta ember, aki hagyta, hogy a kíváncsisága 

legyűrje hideg fejjel hozott döntéseit. Nagyon is jól tudta, hogy mit 

tegyen, és mit ne. 

– Marino és Morales most próbálnak beszélni az egyedüli élő 

emberrel a házban – mondta Berger. – Egy olyan fickóval, akit senki 

sem venne szívesen háziorvosának, akinek a lakásában – ha jól 

értettem – most körülbelül tíz fok lehet, mert nyitva vannak az ablakai. 

Vannak odakinn rendőreink, hogy biztosítsák, senki ne léphessen be 

az épületbe, Lucy pedig a nappaliban lévő számítógéppel babrál. 

– A szomszéd nem vette észre, hogy az az átkozott tetőfeljáró egész 

este nyitva volt? – kérdezte Scarpetta. – Mikor érkezett haza? 

Alaposan megnézett mindent, mielőtt megérintette volna, a holttest 

továbbra is lassan forgott a lámpa egyenetlen fényében. 

– Eddig azt tudjuk – kezdte Berger –, hogy körülbelül kilenc körül 

ért haza. Akkor még nem volt lekapcsolva a villany, és a tetőfeljáró 

nem volt nyitva. A fickó elaludt a tévé előtt, és semmit nem hallott, 

már, ha egyáltalán valaki, akkor jött volna be az épületbe. 

– Én azt mondanám, nem volna merész feltételezés, hogy valaki 

bejött. 

– A tetőfeljáró létráját ott fenn, egy szekrényben tartják – 

ugyanúgy, mint a szemközti házban. Benton szerint a létra fenn van a 

tetőn. A behatoló vagy ismerte a terepet, vagy az ilyen épületeket, mint 

például Terrié is, és könnyen megtalálta a létrát. A tetőkijárón 

keresztül távozott, és felhúzta maga mögött. 

– És mi az elmélete, hogyan jutott be? 

– Egyelőre csak annyi, hogy bizonyára a nő engedte be. Aztán a 

fickó lekapcsolta a villanyokat, miközben a nő lakása felé haladt. Az 

biztosan ismerte őt, vagy volt oka, hogy bízzon benne. És még egy 

dolog. A szomszéd azt mondja, hogy nem hallott sikoltást. Ami eléggé 

érdekes. Lehet, hogy a nő nem sikított? 

– Hadd mondjam el magának, én hogy látom – mondta Scarpetta. 

– És aztán felelhet a saját kérdésére. Először is, anélkül, hogy közelebb 



mennék, a tolulásos arcából, abból, hogy a nyelve kitüremkedik a 

szájából, ahogy a hurok éles szögben, magasan az álla alatt, a jobb füle 

mögött szorosan meg van kötve, abból, hogy nincsen más látható jele 

a fojtogatásnak, mindebből arra következtetek, hogy a halál oka 

valószínűleg akasztás általi fulladás. Más szóval, nem hinném, hogy 

találnánk nyomát annak, hogy fojtogatták, vagy, hogy kézzel 

megfojtották volna, hogy aztán a holttestet felkössék egy 

függönyzsinórral a lámparögzítő láncra. 

– Még mindig nem tudok a kérdésemre válaszolni – mondta Berger. 

– Nem látom be, miért ne sikoltozott volna. Ha valaki hátrakötözi az 

ember kezét, a bokáját is, rettentő szorosan valami kábelkötegelővel, 

meztelen és még... 

– Nem kábelkötegelővel. Ugyanolyan szorítószíjnak néz ki, mint 

amivel Terri Bridges csuklóját összefogták. És hogy még mi hasonlít? 

A ruhákat mindkét esetben levágták az áldozatokról. – Scarpetta a 

kádban lévő dolgokra mutatott. – Szerintem azt akarja velünk tudatni, 

hogy milyen sorrendben csinálja, amit csinál. Veszi a fáradságot, hogy 

teljesen nyilvánvalóvá tegye. Még a lámpákat is ott hagyta, ahol 

hagyta, hogy lássunk, mivel az egyedüli fényforrás a fürdőszobában 

az, amit leszedett, és a kádba helyezett. 

– Azt feltételezi, hogy a mi kedvünkért rendezte el a lámpákat? 

– Elsősorban a saját maga kedvéért. Látnia kellett, amit csinál. 

Hogy akárki is találja meg, annak sokkoló legyen. 

– Olyan, mint Gainesville. A levágott fej a polcon – jegyezte meg 

Berger, és elnézett Scarpetta mellett, a holttest lassú, pokoli 

piruettjére. 

– Valahogy úgy – felelte Scarpetta. – A megvilágítás, és az, hogy a 

holttest ki-be csavarodik a kötélen. Az ablak biztosan ezért van nyitva. 

Úgy sejtem, ez volt az utolsó simítás, mielőtt még távozott volna. 

– Hogy mesterségesen felgyorsítsa a test kihűlését. 



– Szerintem egyáltalán nem törődött azzal – mondta Scarpetta. – 

Úgy gondolom, azért nyitotta ki az ablakot, hogy a szél pontosan ezt 

tegye a holttesttel. Hogy az táncra perdüljön. 

Berger némán figyelte, ahogy a holttest lassan táncol. 

Scarpetta elővette a fényképezőgépét, és két LCD kijelzős, 

folyadékos hőmérőt a helyszínelő táskájából. 

– De mivel körös-körül épületek vannak – mondta Scarpetta érdes 

hangon –, a fickónak legalább a rolókat le kellett engednie, miközben 

tevékenykedett idebenn. Különben valaki megláthatta volna az egész 

szörnyűséget. Akár fel is vehette volna mobiltelefonon. Feltehette 

volna a YouTube-ra. Tehát a fickó eléggé érzéketlen módon felhúzta 

a rolókat, mielőtt elment, hogy biztos lehessen benne, a szél eléggé 

befúj az ablakon annyira, hogy a kívánt hatást elérje. 

– Sajnálom, hogy ilyen módon kellett először találkoznia 

Marinóval újra – mondta Berger, érezvén Scarpetta dühét, de nem 

tudván a pontos okát. 

De Scarpetta dühének semmi köze nem volt Marinóhoz. Már 

korábban foglalkozott vele, és úgy érezte, hogy egyelőre lezárta 

magában. Most nem volt fontos. Berger nem tudta, hogy Scarpetta 

hogyan viselkedik a bűnügyi helyszíneken, mert soha nem dolgozott 

vele együtt egyiknél sem, és fogalma sem volt róla, hogy milyen, 

amikor ilyen égbekiáltó kegyetlenkedéssel szembesül, főleg, ha még 

amiatt is aggódik, hogy az egészet meg lehetett volna akadályozni, 

hogy talán ő is segíthetett volna ebben. 

Szörnyű módja lehet ez a halálnak. Eve Peebles fizikai fájdalmaktól 

és páni rémülettől szenvedhetett, miközben a gyilkosa szadisztikus 

játékot űzött vele. Csoda volt – és csak sajnálni lehetett, hogy nem 

következetett be hogy nem kapott szívinfarktust, mielőtt a gyilkosa 

végezhetett volna vele. 

Abból, hogy a kötél milyen éles szögben volt meghúzva a nyaka 

körül, arra lehetett következtetni, hogy nem adatott meg neki a gyors 

eszméletlenség, hanem valószínűleg agonizált, miközben képtelen 



volt levegőhöz jutni, mivel az álla alatti kötél nyomása elzárta a levegő 

útját. Az oxigénhiány miatti eszméletvesztés percekig is eltarthat, ami 

egy örökkévalóságnak tetszhet. Bizonyára őrült módon rugdosott 

volna, ha nem lett volna összekötözve a két bokája. Valószínűleg a 

férfi pontosan ezért kötözte őket össze. Lehet, hogy a fickó csiszolt 

egy keveset a technikáján Terri Bridges megölése után, mert rájött, 

jobb, ha nem hagyja, hogy az áldozata rugdosson. 

Scarpetta nem látta jelét küzdelemnek, csak a nő bal sípcsontján 

volt egy horzsolás. Nemrég keletkezhetett, de Scarpetta egyelőre csak 

ennyit mondhatott. 

– Mi a véleménye, már halott volt, amikor fellógatták a kötélre? – 

kérdezte Berger. 

– Nem, nem hinném. Szerintem a gyilkos összekötözte, levágta róla 

a ruhát, beletette a kádba, aztán a nyakára hurkolta a kötelet, majd 

felhúzta olyan magasra, hogy a súlyánál fogva megfeszüljön a csomó, 

és nyomás nehezedjen a légcsövére – mondta Scarpetta. 

– Nem nagyon dobálhatta magát, mert megvolt kötözve. És nagyon 

törékeny alkat volt. Úgy százhatvan centi magas és negyvennyolc kiló 

lehetett. Nem volt nehéz préda. 

– De ő nem ült egy széken, és nem nézte magát a tükörben. 

– Igen, ez esetben nem. Jó kérdés lesz Benton számára, hogy miért 

nem. Feltéve, ha ugyanarról a gyilkosról beszélünk. 

Scarpetta még mindig fényképezett. Nagyon fontos volt, hogy 

mindent rögzítsen, mielőtt még máshoz fogna. 

– Kétségei vannak? – kérdezte Berger. 

– Az, hogy én mit érzek vagy gondolok, az nem számít – felelte 

Scarpetta. – Tartózkodom az ilyesmitől. Én csak azt mondom el 

magának, amit nekem elárul a holttest, és jelen esetben egyértelmű 

hasonlóságok vannak a két eset között. 

Kattant egyet a blende, és felvillant a vaku. 

Berger az ajtó egyik oldalára állt, a két keze a háta mögött, 

miközben befelé nézett a fürdőszobába, és így szólt: 



– Marino a nappaliban van Lucyvel. Úgy véli, hogy az áldozatnak 

köze lehet valamilyen módon a Gotham Kiteregetihez. 

Scarpetta meg sem fordult, úgy kérdezte: 

– Az, hogy tönkretette az oldalt, nem volt valami jó ötlet. Talán 

maga meg tudja ezt vele értetni. Rám nem mindig hallgat. 

– Mondott még valamit egy Marilyn Monroe-fotóról, amit egy 

boncteremben készítettek. 

– Nem így kellett volna elintézni a dolgot – folytatta Scarpetta. –

Bárcsak ne tette volna! 

A holttest lassan elfordult, a kötél becsavarodott, majd 

kicsavarodott. Eva Peebles kék szeme kifejezéstelen volt, és tágra nyílt 

vékony, ráncos arcában. Hófehér hajának néhány tincse beleakadt a 

siklóhurokba. Egyetlen ékszert viselt, egy vékony aranyláncot a bal 

bokája körül – pontosan úgy, ahogy Terri Bridges. 

– Beismerte? – kérdezte Scarpetta. – Vagy csak kizárásos alapon 

folyik a dolog? 

– Nekem semmit sem ismert be, és jobban szeretném, ha ez így is 

maradna. 

– Tehát jobban szeretné, ha nem mondaná el ezeket magának –

jegyezte meg Scarpetta. 

– Egy csomó mondanivalóm van a számára, de olyan módon 

teszem, hogy az ne legyen hátrányos rá nézve – felelte Berger. – De 

tökéletesen értem, hogy mit akar mondani. 

Scarpetta tanulmányozni kezdte a fekete-fehér csempepadlót, 

mielőtt beljebb lépett volna papírcipős lábával. Az egyik hőmérőt a 

mosdókagyló szélére tette, a másikat pedig bedugta Eva Peebles bal 

hónaljába. 

– Amennyire én értek hozzá – szólt Berger –, akármi is az a vírus, 

ami tönkretette azt a weboldalt, azzal egyben fel is lehetett törni. Ami 

persze azt jelenteti, hogy képes volt hozzáférni Eva Peebles e-

mailjeihez – de ne kérje, hogy elmagyarázzam, hogyan. Lucy 

rábukkant egy elektronikus mappára, amiben gyakorlatilag minden 



benne volt, ami a Gotham Kiteregetiben valaha is megjelent, többek 

között az is, amit ma reggel tettek ki a netre, és a második, amit egy 

kicsit később. És megtalálta a Marilyn Monroe-fotót, amit Eva Peebles 

– minden jel szerint – megnyitott. Más szóval nagyon úgy néz ki, hogy 

nem ez a nő – ezt a halottra értette – írta őket. Lucy szerint csak 

elküldték neki anonim IP-címekről, de mivel ez egy újabb olyan 

erőszakos haláleset, ami nagy valószínűséggel az e-mailekhez köthető, 

nem lesz nehéz engedélyt szereznünk arra, hogy az internet 

szolgáltatótól megtudjuk, kihez is tartozik a fiók. 

Scarpetta átnyújtott Bergernek egy jegyzetfüzetet és egy tollat, 

majd így szólt: 

– Nem lenne kedve írni? A környezet hőmérséklete tizennégy egész 

négytized fok. A test hőmérséklete harmincegy egész héttized. Ez nem 

sokat árul el nekünk, mivel az áldozat vékony, meztelen, és a helyiség 

folyamatosan hűl. A hullamerevség még nem állt be. Ez sem meglepő. 

A lehűlés ezt késlelteti, és tudjuk, hogy a nő hívta a 911-et, mikor is 

pontosan? 

– Pontosan nyolc negyvenkilenckor. – Berger szorgalmasan 

írogatott. – Amit viszont nem tudunk pontosan, az az, hogy mikor volt 

abban a kisállat-kereskedésben. Csak annyi információnk van, hogy 

körülbelül egy órával azelőtt volt ott, hogy hívta volna a rendőrséget. 

– Szeretném meghallgatni a hangszalagot! – közölte Scarpetta. 

Rátette a kezét a holttest csípőjére, hogy megállítsa a lassú pörgést. 

Közelebbről is megvizsgálta, megnézte a zseblámpa fényében, és 

észrevett valami fényes maradványt a vagina környékén. 

– Azt tudjuk, hogy úgy hitte, a férfi, akivel találkozott, Jake Loudin 

volt. Úgyhogy ha ő volt az, aki utoljára látta élve... 

– A kérdés csak az, hogy tényleg ő volt-e az utolsó. Tudni lehet, 

hogy volt-e valami személyes kapcsolat Jake Loudin és Terri Bridges 

között? 

– Csak nagyon csekély valószínűséggel, és az sem más, csak 

véletlen egybeesés. 



Berger elkezdett mesélni Scarpettának arról, amit Marino korábban 

megtudott az áldozattól, arról a kiskutyáról, ami nem kellett Terrinek, 

a boston terrierről, amit Ivynak hívtak. Folytatta azzal, hogy 

elmagyarázta, még nem tisztázott, hogy ki adta Terrinek a beteg 

kiskutyát, lehet, hogy Oscar. De az is lehet, hogy valaki más. És lehet, 

hogy a kis állat Jake Loudin boltjából származott, de nehéz 

megállapítani, lehet, hogy nem. 

– És gondolom szükségtelen mondanom, hogy nagyon ki van 

akadva – közölte Berger, Marinóra értve a dolgot. – Ez az, amitől 

minden zsaru a leginkább fél. Kikérdezel egy szemtanút, akit aztán 

meggyilkolnak. Azon fog morfondírozni, hogy nem tehetett volna-e 

valamit, hogy ezt megakadályozza. 

Scarpetta továbbra is nyugalomban tartotta a holttestet, hogy 

közelebbről is megvizsgálhassa azt a zselészerű anyagot, ami az őszes 

fanszőrzetbe volt ragadva, majd széthajtotta a szeméremajkakat. Nem 

akarta becsukni az ablakot, azelőtt nem, hogy a rendőrség meg ne 

vizsgálná minden olyan módszerrel, amit szükségesnek ítél. 

– Valami síkosító – közölte. – Megkérdezné Lucyt, hogy a gépe 

elindult-e már a La Guardiáról? 

Több szoba választotta el őket egymástól, úgyhogy Berger felhívta 

a lányt telefonon. 

– A balszerencse jelen esetben jó szerencse. Mondd meg nekik, 

hogy várjanak – mondta Berger Lucynek. – Van még valamink, amit 

szintén el kell vinni. Szuper. Köszi. 

Befejezte a beszélgetést, és odafordult Scarpettához. 

– Szélnyírásra figyelmeztettek. Még mindig nem szálltak fel. 
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A cipőlenyomatok, amiket Eva Peebles fürdőszobájának vécéjéről 

vettek, tökéletes egyezést mutattak annak a cipőnek a lenyomatával, 

amit Oscar Bane viselt tegnap este, amikor állítólag felfedezte Terri 

holttestét. 

Ennél is terhelőbbek voltak azok az ujjlenyomatok, amelyek arról 

a csillárról származtak, amit a gyilkos leemelt a helyéről, és beletett a 

kádba. Oscar ujjlenyomatai voltak. Nem sokkal éjfél után kiadták az 

elfogatási parancsot ellene, és a rádión is meg az interneten is leadták 

a körözést. 

A „Miniatűr Gyilkos”-t most már „Miniatűr Szörny”-nek kezdték 

nevezni, és a rendőrség mindenhol kereste. Morales az Interpolt is 

értesítette, ha Oscarnak véletlenül sikerülne átlógni a repülőtéri és a 

határellenőrzésen, és elhagyná az országot. Rengeteg bejelentés 

érkezett, hogy hol látták Oscart. A legutolsó, hajnali három órás 

hírekben bemondták, hogy a kis növésű emberek, főleg a 

fiatalemberek, lehetőleg maradjanak otthon, nehogy atrocitások érjék 

őket, vagy még annál is rosszabb történjen. 

Majdnem hajlani öt óra volt, szerda, és Scarpetta, Benton, Morales, 

Lucy, Marino és egy baltimore-i nyomozó – aki ragaszkodott hozzá, 

hogy a vezetéknevén, Bacardinak szólítsák –, mind Berger legfelső 

emeleti lakásának nappalijában voltak már órák óta. A kisasztalt 

elborították a fényképek, akták, kávéscsészék és a közeli éjjel-

nappaliból származó zacskók. A falból zsinórok kígyóztak a 

laptopokhoz, amelyekbe bele voltak dugva, hogy ellássák őket 



árammal, mindenki billentyűket nyomogatott, olvasta az aktákat, és 

beszélgettek. 

Lucy törökülésben ült a félköríves kanapén, a laptopjával az ölében, 

és néha-néha felnézett Moralesre, azon tűnődve, vajon igaza van-e a 

férfival kapcsolatban. Bergernek volt egy üveg Knappogue Castle ír 

malátawhiskyje és egy Brora skót whiskeyje. Jól látszottak a bár üvege 

mögött, pontosan szemben Lucyvel. A lány azonnal felfedezte őket, 

amikor odaértek, és amikor Morales észrevette, hogy Lucy is meglátta, 

odasétált a bárhoz, hogy jobban szemügyre vegye őket. 

– Egy nő, akinek egyezik az ízlése az enyémmel – közölte. 

Ahogy ezt mondta, attól Lucynek rossz érzése támadt, amit nem 

tudott elhessegetni magától, és azóta csak nagyon nehezen tudott 

összpontosítani bármi másra. Berger és Lucy korábban egymás mellett 

ültek a lánynál, amikor olvasták az állítólagos interjút Scarpettával, 

amiben állítólag azt mondta Terri Bridgesnek, hogy olyan italokat 

iszik, amelyek sokkal többe kerülnek, mint Terri tankönyvei. Miért 

nem mondott akkor Berger semmit? Hogyan lehet, hogy ugyanaz a 

nagyon ritka és drága whisky van a saját bárszekrényében, és nem is 

említette ezt Lucynek? 

Berger itta ezt a fajta italt, nem Scarpetta. És még ennél is 

nyugtalanítóbb volt a gondolat és a félelem, hogy vajon kivel 

iszogathatta ezeket Berger. Ez motoszkált Lucy fejében, amikor 

Morales felfedezte, hogy a lány észrevette a bárszekrényben az 

üvegeket. A férfi szinte önelégülten mosolygott, és akárhányszor 

Lucyre nézett, valamiféle fény csillant meg a szemében, mintha csak 

azt mondaná, tessék, én győztem. Egy olyan versenyben, amiről Lucy 

semmit nem tudott. 

Bacardi és Scarpetta már egy jó ideje vitatkoztak. 

– Nem, nem, nem, Oscar nem végezhetett az én kettőmmel! – rázta 

a fejét Bacardi. – Remélem, nem bántok meg senkit, amikor azt 

mondom, hogy törpe, de nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy azt 

mondjam, kis növésű vagy kis ember. Mert magamat is mindig kis 



növésűnek neveztem, hiszen nem nőttem valami nagyra, le lehet enni 

a kását a fejemről, ahogy mi ezt délen mondjuk. Öreg róka vagyok 

már. Csak semmi újabb ügy, örülök, ha elboldogulok a saját 

eseteimmel! 

Lehet, hogy viszonylag alacsony volt, de nem pici. Lucy már 

számtalan Bacardit látott életében, szinte mindegyiküket Harley-n, 

olyan nőket, akik az emberiség alacsonyabb részéhez tartoztak ugyan, 

de mindig nekik volt a legnagyobb motorjuk, jó háromszáz kiló tiszta 

fém, és a csizmájuk alig érintette a talajt. Bacardi korábban a 

baltimore-i rendőrség motoros zsaruja volt, ehhez illő arccal, amit 

túlságosan jól ismert a nap és a szél. Sokat hunyorgott, és sokszor 

ráncolta össze a homlokát. 

Rövidre vágott, vörösre festett haja volt, és csillogó, kék szeme. 

Keménykötésű nő volt, de nem kövér, és valószínűleg úgy gondolta, 

hogy jól néz ki, mikor barna bőrnadrágot, cowboycsizmát és kivágott 

nyakú pulóvert húzott, ami nem takarta a kis, pillangót ábrázoló 

tetoválást a bal mellén, és láttatni engedte a dekoltázsát, akárhányszor 

lehajolt, hogy beletúrjon a padlón lévő táskájába. A maga sajátos 

módján szexi volt, és bírt humorérzékkel. Erős alabamai akcentussal 

beszélt. Nem félt senkitől és semmitől. Marino le sem vette a szemét 

róla, mióta belépett az ajtón, három doboznyi aktát cipelve, amiket 

azokról a gyilkosságokról hozott, amelyeket öt évvel korábban 

követtek el Baltimore-ban és Greenwichben. 

– Nem akarom sem azt bizonygatni, hogy egy kistermetű ember 

képes erre, sem azt, hogy nem képes megtenni – felelte Scarpetta. 

Más emberektől eltérően ő mindig udvariasan abbahagyta a 

gépelést, és levette a tekintetét a képernyőről, amikor valakihez 

beszélt. 

– De ő nem tehette – mondta Bacardi. – És nem akarok állandóan 

félbeszakítani valamit, mint az Old Faithful-gejzír, csak éppen muszáj 

volt előhozakodnom vele, és biztos akarok lenni abban, hogy 

mindenki hallotta. Rendben? 



Körülnézett a szobában. 

– Rendben – válaszolt saját magának. – Az én egyik áldozatom, 

Bethany, majdnem száznyolcvanhárom centi magas volt. Nos, hacsak 

nem feküdt, ki van zárva, hogy egy százhúsz centinél alig magasabb 

ember megfojtsa őt. 

– Én csak azt hangsúlyozom, hogy úgy fojtották meg, ahogy a 

garotte-tal szokták, és ezt azokra a fotókra alapozom, amiket mutattak 

nekem, és a boncolási jegyzőkönyv alapján, amit kaptam – felelte 

Scarpetta türelmesen. – A nyakán lévő nyomok szögéből, abból, hogy 

nemcsak egyetlen nyom volt, satöbbi-satöbbi. Én nem mondtam, hogy 

ki tette vagy ki nem... 

– De én pontosan ezt mondom. Én azt mondom, hogy ki tette vagy 

nem tette. Bethany nem rúgott vagy küzdött, vagy ha igen, akkor 

valami csoda folytán nem keletkeztek rajta sérülések. Én mondom 

maguknak, hogy egy normál magasságú valaki állt mögötte, és úgy 

csinálta, mert ebben lelte örömét. És ugyanez a helyzet Rodrickkel. A 

fiú állt, és a fickó mögötte volt. Az én eseteimben az elkövetőnek 

megvolt az az előnye, hogy eléggé magas volt ahhoz, hogy uralkodni 

tudjon rajtuk. Megfélemlítette őket, így hagyták, hogy hátrakötözze a 

kezüket. Úgy tűnik egyáltalán nem küzdöttek. 

– Próbálok visszaemlékezni arra, hogy milyen magas volt Rodrick 

– szólalt meg Benton. A haja teljesen zilált volt, az arca borostás, ami 

Lucyt valahogy a sóra emlékeztette. 

Két éjjeli bagoly, vállvetve. És Bentonon most látszott is az 

éjszakázás. 

– Százhetvennyolc centi – válaszolta Bacardi. – És alig hatvankét 

kiló. Nem az a kimondott küzdő alkat. 

– Tehát megállapíthatjuk, hogy egy dolog közös volt az összes 

áldozatban – jegyezte meg Benton. – Illetve amennyit ismerünk 

belőlük. Hogy mindannyian gyengék, sebezhetők voltak. Volt valami 

fogyatékosságuk, vagy valamiben hátrányt szenvedtek. 



– Hacsak a gyilkos nem Oscar – emlékeztetett mindenkit Berger. – 

Mert akkor az esély már más. Nem érdekel, hogy most egy vézna, 

drogos kölyökről van-e szó. Maga nem szükségképpen kerül 

kedvezőtlen megvilágításba, ha az elkövetője csak százhúsz centi 

magas. És nem örülök, hogy ezt kell mondanom, de mi a logikus 

magyarázat arra, hogy az ujjlenyomatát ott találtuk az Eva Peebles 

elleni bűntény helyszínén? És a cipőlenyomatokat, amelyek egy 

harminchatos Brooks Ariel-cipőtől származnak? 

– És arról sem feledkezhetünk meg, hogy Oscar eltűnt – jegyezte 

meg Marino. – Tudnia kellene, hogy keressük, és ő inkább elszökik. 

Fel is adhatná magát. Az szolgálná leginkább az érdekeit. Akkor 

nagyobb biztonságban volna. 

– Olyasvalakiről beszélsz, aki teljesen paranoiás – mondta Benton. 

– Semmi a világon nem tudná meggyőzni őt arról, hogy biztonságos 

lenne, ha feladná magát. 

– Ez nem feltétlenül igaz – mondta Berger Scarpettára nézve. 

De az éppen a boncoláson készült fotókat nézegette, és nem vette 

észre Berger átható tekintetét. 

– Nem hinném – mondta Benton, mintha csak tudná, hogy mi jár 

Berger fejében. – Nem tenné meg, még Kayért sem. 

Lucy arra gondolt, hogy Berger biztosan azt dédelgeti magában, 

hogy talán Scarpetta rábírja majd Oscart, adja fel magát. 

– Nem tudom, egyáltalán hogyan juttathatnánk el hozzá az üzenetet 

– szólalt meg Morales. – Hacsak fel nem hívja az otthoni számát. Talán 

nem tud ellenállni, és megpróbálja lehallgatni az üzeneteit. 

– Nem hinném, hogy ez megtörténik – közölte Benton. – Csak 

képzelje Oscar helyébe magát egy pillanatra, gondolkodjon az ő 

fejével. Ki lenne az, aki felhívná, aki felől hallani szeretne? Az 

egyetlen, aki számított neki, akiben látszólag bízott, halott. És nem 

vagyok benne biztos, hogy bízik-e még Kayben. Akárhogy is van, nem 

hinném, hogy lehallgatná az üzeneteit. Már így is meg van róla 

győződve, hogy figyelik, kémkednek utána, főleg emiatt rejtőzik 



szerintem. Nem fog olyasmit tenni, amivel megkockáztatná, hogy 

megint az ellenség radarjának hatókörébe kerüljön. 

– Na és az e-mail? – kérdezte Morales. – Ha küldenénk egy e-mailt 

neki? A Scarpetta612-ről. Úgy értem, Oscar azt hiszi, hogy az maga. 

Scarpettára pillantott, aki felnézett, hallgatva a többieket, hogyan 

tanakodnak arról, hogy neki mit kellene tennie annak érdekében, hogy 

meggyőzze Oscart, adja fel magát a rendőrségen. Lucy a tekintetéből 

meg tudta mondani, hogy nem akart csali lenni. Bár már megtehette 

volna, mert nem kötötte többé a titoktartási kötelezettség. Oscar már 

az igazságszolgáltatás elől menekült. Kiadták ellene az 

elfogatóparancsot, és – hacsak valami csoda nem történik – ha 

letartóztatják, bíróság elé fog állni, és el is ítélik. Lucy nem is akart 

arra gondolni, hogy mi fog vele történni a börtönben. 

– Szerintem feltételezi, hogy feltörjük az e-mail fiókját. Nem fog 

bejelentkezni. Hacsak nem olyan hülye vagy kétségbeesett, vagy el 

nem veszti a fejét. Egyetértek Bentonnal. Akarják tudni a 

véleményem? Próbálják meg a tévét. Hacsak nem hiszi azt, hogy azok 

az emberek akkor is megtalálják, ha bekapcsolja a tévét egy Holiday 

Inn motelben, az az egyetlen dolog, amit valószínűleg figyelemmel 

kísér. Nézi a híradót. 

– A CNN-en keresztül is szólhat hozzá – mondta Berger. 

– Szerintem ez zseniális! – mondta Morales. – Jelenjen meg a 

CNN-en, és javasolja Oscarnak, hogy kérjük, adja fel magát. Ez a 

legjobb dolog, a körülményeket tekintve úgyis hiábavaló az élete. 

– Felhívhatná a legközelebbi FBI-irodát – javasolta Benton. – 

Akkor nem kell amiatt aggódnia, hogy valami helyi kiskirály 

rendőrfőnök kezére jut, akinek fogalma sincs arról, hogy mi folyik itt. 

Attól függően, hogy hol van. 

– Ha az FBI-t hívja, ők a maguk érdemének fogják tulajdonítani az 

elfogását – mondta Morales. 

– Ki a fenét érdekel, hogy ki viszi el a pálmát? – szólalt meg 

Marino. – Bentonnal értek egyet. 



– Én is – mondta Bacardi. – Az FBI-t kellene felhívnia. 

– Nagyon méltányolom, hogy mindenki helyettem akar dönteni –

jegyezte meg Berger. – De igazából én is hajlok rá, hogy egyetértsek 

magukkal. Nagy a kockázata, hogy Oscar rossz kezekbe kerül. És ha 

véletlenül már nincs az Államokban, akkor is hívhatja az FBI-t. Ha a 

végén ide kerül, nem érdekel, hogy ki kapja el. 

A tekintete Moralest kereste. 

– Hogy kié lesz az érdem, az most nem számít. 

A férfi visszabámult rá. Aztán Lucyre nézett, és kacsintott egyet. A 

szemétláda kis pöcs. 

– Nem jelenek meg a CNN-en, és nem fogom arra kérni, hogy adja 

fel magát. Én nem vagyok az a fajta. Én nem ilyen vagyok. Nem 

foglalok állást. 

– Ugye, nem beszél komolyan? – kérdezte Morales. – Azt mondja, 

hogy nem mennek a rosszfiúk után? Dr. CNN mindig elkapja a 

rosszfiúkat. Ugyan már! Maguk sem akarják elveszíteni a jó 

hírnevüket egy törpe miatt! 

– Kay csak azt akarja mondani, hogy ő az áldozatot védi, az ő 

pártján áll – jegyezte meg Benton. 

– Jogilag ez így van – mondta Berger. – Nem nekem dolgozik, és 

nem is a védelemnek. 

– Ha már mindenki beszélt a nevemben, és nincsen több kérdés, 

szeretnék hazamenni – közölte Scarpetta, majd felállt, és egyre 

dühösebb lett. 

Lucy megpróbált visszaemlékezni, hogy mikor látta utoljára ilyen 

dühösnek a nagynénjét, főleg nézőközönség előtt. Ez nem vallott rá. 

– Mikor fogja dr. Lester elkezdeni Eva Peebles boncolását? Úgy 

értem, tényleg elkezdeni, nem az érdekel, hogy ő mit mondott, mikor 

kezdi el. Nem akarok ott ülni órák hosszat. És sajnálatos módon nem 

kezdhetem el az ügyet nélküle. Az sem igazán szerencsés, hogy 

egyáltalán ő végzi a boncolást. 



Scarpetta egyenesen Moralesre nézett, aki felhívta dr. Lestert a tett 

helyszínéről. 

– Nem az én hatásköröm – mondta Berger. – Felhívhatom az 

orvosszakértők főnökét, de ez nem lenne valami jó ötlet. Úgy hiszem, 

megérti. Már így is az a véleményük, hogy én csak egy betolakodó, 

minden lében kanál vagyok itt. 

– Mert az is – jegyezte meg Morales. – Jaime, a Betolakodó. 

Mindenki csak így hívja. 

Berger nem vett tudomást a megjegyzésről, és felállt. Ránézett 

drága órájára. 

– Hét órát mondott, ugye? – kérdezte Moralest. 

– Mester Lester ezt mondta. 

– Mivel úgy tűnik, maguk pajtások, talán megtehetné, hogy 

utánanéz, és tesz róla, hogy tényleg elkezdje a boncolást hétkor, hogy 

Kaynek – miután egész éjjel fent volt, és taxival odarohan – ne kelljen 

ott ülnie. 

– Tudja, mit? – mondta Morales Scarpettának. – Elmegyek dr. 

Lesterhez, és majd én beviszem a hullaházba. Ehhez mit szól? És ha 

már úton vagyunk, felhívom magát telefonon. De akár be is ugorhatok 

magáért. 

– Ez a legjobb ötlet, amit mostanában hallottam magától – mondta 

neki Berger. 

– Köszönöm, de majd én elrendezem, hogyan jutok oda! – közölte 

Scarpetta mindkettőjükkel. – De megköszönöm, ha felhív. 

Amikor Berger visszatért, miután kikísérte Bentont és Scarpettát, 

Marino kért még egy kis kávét. Lucy követte Bergert a hatalmas, 

rozsdamentes acél konyhába, ahol rusztikus hatású, gesztenyefa 

beépített konyhabútor és gránitmunkalapok vették körül őket. Lucy 

akart valamit mondani Bergernek. Az, hogy a nő hogyan reagál, 

megadja a választ arra, hogy lesz-e később. 

– Te is készülsz? – Berger hangszíne ismerős volt. Lucy szemébe 

nézett, és közben kinyitott egy zacskó kávét. 



– A bárodban lévő whiskysüvegek – kezdte Lucy, miközben 

kiöblítette a kávéskannát, és telitöltötte vízzel. 

– Milyen whiskysüvegek? – kérdezte Berger. 

– Nagyon is jól tudod, milyenek – felelte Lucy. 

Berger elvette tőle a kannát, és beletöltötte a vizet a kávéfőzőbe. 

– Nem tudom – mondta Berger. – Csak nem azt akarod mondani, 

hogy szeretnél egy kis lazítót? Nem gondoltam volna rólad. 

– Ez nem vicces, Jaime. 

Berger benyomta a kávéfőző gombját, és nekidőlt a pultnak. Úgy 

tűnt, fogalma sincs, hogy Lucy miről beszél, de a lány nem hitt neki. 

Lucy megemlítette az ír meg a skót whiskyt, amik a bárszekrényben 

voltak. 

– Az üveg mögött vannak a felső polcon az átkozott 

bárszekrényedben! – mondta. – Kiszúrja az ember szemét! 

– Greg – felelte erre Berger. – Ő gyűjti ezeket. És én nem is vettem 

észre őket. 

– Gyűjti? Nem is tudtam, hogy erre jár – jegyezte meg Lucy, egyre 

rosszabbul érezve magát. Talán még soha nem volt ilyen pocsékul. 

– Azt akartam ezzel mondani, hogy azok az ő üvegei – mondta 

Berger a szokásos nyugalmával. – Ha elkezdenéd kinyitogatni itt a 

szekrényeket, egy egész vagyont érő italválasztékot találnál. De én 

nem is nagyon figyeltem oda rájuk. Én nem iszom a drágalátos 

whiskyjét. Soha nem is ittam. 

– Tényleg? – kérdezte Lucy. – Akkor miért tudja Morales, hogy 

vannak ilyesmik a lakásban? 

– Ez nevetséges, és különben is nem ez a megfelelő hely és alkalom, 

hogy ezt megvitassuk – mondta Berger halkan. – Kérlek, ne csináld! 

– Az a fickó egyenesen az üvegekre nézett, mintha tudna valamit. 

Volt már korábban is itt? – kérdezte Lucy. – Talán a Zöld fogadóról 

szóló pletykák nem csak pletykák. 



– Nemcsak hogy nem kell erre válaszolnom, de nem is fogok. És 

nem is tudok – mondta él nélkül Berger, szinte gyengéden. – Lennél 

olyan kedves, és megkérdeznéd ott bent, hogy ki kér kávét, és mivel? 

Lucy kisétált a konyhából, és senkitől nem kérdezett semmit. 

Kihúzta a laptopját. Csendesen körbetekerte a kezén a zsinórt, majd 

beletette a laptoptáska oldalzsebébe. Aztán a MacBook következett. 

– Vissza kell mennem az irodámba – közölte, pontosan akkor, 

amikor Berger visszajött. 

Megkérdezte, hogy ki kér kávét, mintha minden rendben lenne. 

– Még nem hallgattuk meg a 911-esek szalagját – jutott Bacardi 

eszébe. – Én szeretném hallani mindenképpen. Nem tudom, a többiek 

hogy vannak vele. 

– Meg kellene hallgatnunk – mondta Marino. 

– Nekem nem muszáj – közölte Lucy. – Valaki átküldheti 

hangfájlként, ha azt akarják, hogy meghallgassam. Jelentkezem, ha 

van valami új. Nem kell kikísérni – mondta Jaime Bcrgernek, anélkül, 

hogy ránézett volna. 
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– Szegény portások – mondta Scarpetta. – Szerintem a szokásosnál 

sokkal jobban rájuk hoztam a frászt. 

Általában amikor megérkeztek a luxuslakásokat rejtő épülethez, a 

portás csak egy pillantást vetett a helyszínelő táskára, és már ott sem 

volt. De ma reggel a hírek miatt ez a reakció sokkal erősebb volt. Egy 

sorozatgyilkos terrorizálja New York keleti részét, és lehet, hogy már 

korábban is ölt, Marylandben és Connecticutban. És Benton meg 

Scarpetta már önmagukban is eléggé ijesztőek voltak. 

Beléptek a liftbe, felmentek a harminckettedik emeletre. Abban a 

pillanatban, hogy az ajtón belül voltak, azonnal elkezdtek vetkőzni. 

– Bárcsak ne mennél el! – közölte Benton. 

Letépte magáról a nyakkendőjét, miután levette a zakóját. A kabátja 

már az egyik szék hátán hevert. 

– Megvannak a kenetminták, tudod, hogy mitől halt meg. Akkor 

miért? – kérdezte. 

– Talán ma egyszer végre úgy fognak kezelni az emberek, mintha 

volna magamhoz való eszem, vagy legalább feleannyi, mint amennyi 

lenni szokott! 

Bedobta a blézerét és a blúzát az ajtó melletti, veszélyes 

biohulladék gyűjtőjébe. Ez a cselekvéssor olyan megszokott volt 

számukra, hogy csak ritkán ötlött fel Scarpettában, hogy milyen 

furcsán nézne rájuk bárki, ha véletlenül figyelné őket, mondjuk, egy 

távcsővel. Aztán arra az új helikopterre gondolt, amit a New York-i 

rendőrség nemrégen kapott, amit Lucy is említett. Volt benne egy 



olyan kamera, amely vagy három kilométerről is képes volt felismerni 

az arcokat. 

Lehúzta a cipzárt, és levette magáról a nadrágot. Aztán a 

nappaliban – ami teli volt Stickley-bútorokkal és Potect Victory-

olajfestményekkel – felkapta a szintén Stickley tölgyfa kisasztalról a 

távkapcsolót. Leengedte az elektromos redőnyöket. Kissé úgy érezte 

magát, mint ahogy a mindenki elől rejtőzködő Oscar érezhette magát. 

– Nem vagyok benne biztos, hogy egyetértettél velem – mondta 

Bentonnak. Mindketten alsóneműben voltak, és a cipőjüket a 

kezükben tartották. – És egyébként ezek vagyunk mi. Boldog vagy? 

Ezt vetted el feleségül. Valakit, akinek át kell öltöznie, amikor átlépi 

a lakás küszöbét, mert olyan antiszociális helyekre jár. 

Benton a karjába vette Scarpettát, és belefúrta az arcát a hajába. 

– Nem vagy olyan rossz, mint hiszed magadról – mondta. 

– Nem vagyok benne biztos, hogyan érted ezt. 

– Nem, én egyetértettem veled. Vagyis, ha nem volna – 

előrenyújtotta a bal kezét Scarpetta feje mögött, de továbbra is 

szorosan tartva őt, és ránézett az órájára – negyed hét. A fenébe! 

Mindjárt menned kell! Ebben nem értek egyet veled. Nem. Miért kell 

őrködni dr. Lester felett? Azért fogok imádkozni, hogy jöjjön egy nagy 

vihar, ami miatt nem tudsz sehová menni. Látod ott a kedvenc 

festményedet? A Győzelem úr egyensúlyban tartja az elemeket címűt? 

A Szentlélekhez fogok imádkozni, hogy az elemek egyensúlyban 

legyenek, te pedig maradj itthon, és zuhanyozz együtt velem! Együtt 

lemoshatnánk a cipőinket a zuhany alatt, ahogy mindig is szoktuk, 

amikor hazaérünk egy helyszínről. És tudod, hogy mi következik 

utána. 

– Mi ütött beléd? 

– Semmi. 

– Tehát egyetértesz velem, hogy ne jelenjek meg a tévében – 

mondta Scarpetta. – És kérlek, imádkozz! Nem akarok őrködni fölötte. 

Minden, amit mondtál, igaz. Tudom, hogy mi történt Evával. Ő és én 



megbeszéltük a fürdőszobában. Nem kell még külön megtárgyalnom 

dr. Lesterrel is, aki nem is hallgat rám, és nem olyan elfogulatlan, mint 

Eva Peebles volt. Fáradt vagyok, ki vagyok facsarva, és úgy is 

beszélek. Dühös vagyok. Sajnálom. 

– De nem rám, ugye? – kérdezte Benton. 

– Nem rád – felelte Scarpetta. 

Benton megsimogatta a nő arcát, a haját, mélyen a szemébe nézett, 

úgy, ahogy akkor szokott, amikor megpróbált meglelni valamit, amit 

elveszített, vagy csak úgy gondolta, hogy elveszítette. 

– Ez az egész nem a protokollról vagy arról szól, hogy kinek a 

pártján vagy – mondta Benton. – Hanem Oscarról. Meg mindenkiről, 

akivel embertelenül bántak. Amikor nem vagy benne biztos, hogy ki 

csinálja, vagy, hogy hogyan és miért, jobb, ha a színfalak mögött 

mondod. Itt a legjobb alkalom, hogy távol tartsd magad dr. Lestertől. 

Hogy csendesen tovább lépj. Jézusom! – mondta hirtelen. 

Visszament a szemeteshez, és előhalászta a nadrágját. Belenyúlt a 

zsebébe, és előszedte a pendrive-ot, ami még mindig bele volt 

csomagolva a két bíborszínű kesztyűbe. 

– Ez fontos – mondta. – Lehet, hogy a Szentlélek mégis csak 

meghallgatta az imáimat? 

Megszólalt Scarpetta telefonja. Dr. Kiselstein volt az Y-12-ből. 

Mielőtt bármit is mondhatott volna, Scarpetta megszólalt. 

– Lucy mondta, hogy biztonságban odaért a csomag. Elnézését kell 

kérnem. Remélem, nem kellett várnia. Bár nem tudom, hogyan történt 

a dolog. 

Dr. Kiselstein németes akcentusú hangja szólalt meg a 

fülhallgatójában. 

– Mivel általában nem fogadok olyan mintákat, amiket 

magángéppel szállítanak, úgy gondoltam, kicsit kényeztetem magam, 

és zenét hallgattam az iPodomon, amit a feleségemtől kaptam 

karácsonyra. Olyan kicsi, hogy akár nyakkendőcsipeszként is 

hordhatom. Semmi gond. Tudom, hogy a McGhee-Tyson repülőtér 



katonai részlegén nem szoktak milliomosok repülői leszállni. 

Általában egy C-130-assal vagy valamilyen másik teherszállító 

repülőgéppel szoktak Langley-ből küldeni dolgokat, amit a NASA 

nem ismer be. Például hibás hőpajzsokat. Vagy prototípusokat.  

Ezeket sokkal jobban szeretem, mert az ilyen esetekben még nem 

történt semmi baj. Persze amikor öntől érkezik furcsa küldemény, az 

mindig rosszat jelent. De vannak eredményeim, és ha jól gondolom, 

időben van a dolog. Még semmi hivatalos elemzés. Az még beletelik 

egy kis időbe. 

Benton nem lebzselt tovább Scarpetta körül. Megérintette a nő 

arcát, aztán elindult zuhanyozni. 

– Amit küldött, az voltaképpen egy kenőcs, ami összekeveredett 

egy kis vérrel és valószínűsíthetően egy kis verejtékkel. Van még 

benne ezüstsó és faszilánkok meg pamutszálak – mondta dr. 

Kieselstein. 

Scarpetta a kanapé felé indult. Előszedett egy tollat meg egy 

jegyzetfüzetet az asztal végén lévő fiókból, majd leült. 

– Pontosabban ezüstnitrát és káliumnitrát. És szén meg oxigén, 

ahogy az várható is volt. Átküldők néhány képet, amiket különböző 

nagyítással készítettünk, egészen ezerszeresig. Már ötvennél is jól 

látszik a vér, és az ezüstben gazdag területek eléggé világosak a 

magasabb atomszámnak köszönhetően. És ezüstnitrátot láthat a fán is 

– apró, fehéres, ezüstben gazdag foltokat, amelyek egyenletesen 

oszlanak el a felszínen. 

– Milyen érdekes, hogy egyenletes az eloszlás! – jegyezte meg 

Scarpetta. – Ugyanez a helyzet a pamutszálakkal is? 

– Igen. Jól látható az erősebb nagyításban. 

Scarpetta számára az egyenletes eloszlás olyasmi jelenlétére 

utalhatott, amit gyárilag állítottak elő, nem pedig véletlenszerűen 

került az anyagra szennyezés útján. De ha az, amit gyanított, helyesnek 

bizonyul, akkor valószínűleg itt mindkettővel dolguk van. 

– Na és a bőrsejtek? – kérdezte. 



– Igen, határozottan állíthatom, hogy jelen vannak. De még mindig 

a laborban vagyunk, és ez el fog tartani még egy vagy két napig. Az 

átkozottak számára nincs pihenés. És most különösen nehéz, mert 

rengeteg mintát küldött. De én igazából kettő miatt hívom. Mindkét 

ügyből egy-egy minta miatt. A szék és a kenet miatt. Azt gondolhatná, 

hogy a pamutszálak és faszilánkok abból a kenetből származnak, amit 

a testről vett le. Igen is, meg nem is. Nem tudom megmondani. De a 

székkel nem ez a helyzet, mert onnan nem vett mintát, ugye? 

– Nem, ahhoz nem nyúltunk. 

– Akkor megegyezhetünk abban, hogy a szék kárpitján talált 

pamutszálak és faszikánkok más okból kifolyólag kerültek oda, talán 

a kenőccsel, ami meglehetősen nagy feladat elé állít bennünket, mert 

az nem vezető. Ahhoz más nyomás szükségeltetik, vákuumot kell 

létrehozni az ágyúban, hogy elektronsugár keletkezzen, mivel a kamra 

többi része száraz, szűrt levegővel van töltve. És lecsökkentettük az 

elektronsugár szórását, hogy minimalizáljuk a távolságot. Azt hiszem, 

mentegetőzöm. Nagyon nehéz a kenőcsöt lencsevégre kapni, mert a 

sugár valójában elolvasztja, attól tartok. Talán jobb lesz a helyzet, ha 

megszárad. 

– Lehetséges, hogy ezüstnitrátot fújó eszközzel van dolgunk, amit 

a bőr kauterizálására használnak? Nekem elsőre ez jut az eszembe – 

mondta Scarpetta. – Ami megmagyarázná a vér, a verejték és a 

bőrsejtek jelenlétét. És a többféle DNS-profilt, ha közösen használták 

a gyógykenőcsöt tartalmazó tégelyt. Nem lehet, hogy egy orvosi 

rendelőből származik a dolog? Például bőrgyógyászati rendelőből? 

– Nem is kérdezem a gyanúsítottról – jegyezte meg dr. Kieselstein. 

– Van még valami érdekes a székkel kapcsolatban? 

– A kerete fém, nyomokban arany is található benne a festés miatt. 

És senki nem ült rajta, amikor betettük a kamrába. A büntetés nem az 

én asztalom. 

Letették mindketten. 



Scarpetta megpróbálta felhívni Elizabeth Stuartot, de csak a 

hangposta kapcsolt be. Nem hagyott üzenetet. Továbbra is ücsörgött a 

kanapén, és gondolkodott. 

Úgy érezte, hogy egészen jól kezelte Marinót. Aztán eldöntötte, 

hogy felhívja, de rájött, hogy nincs meg a száma, úgyhogy felhívta 

Bergert, aki azonnal felkapta a telefont, mintha csak tudta volna, hogy 

ki hívja, és hogy személyes ügyben. 

– Kay vagyok. 

– Ó – szólt Berger. – Azt írta ki, hogy ismeretlen. Nem tudtam. 

Amikor Lucy hívta, akkor is azt írta ki, hogy ismeretlen. 

Scarpettának volt egy olyan érzése, hogy valami rossz dolog történik 

kettejük között. Lucy végig olyan tompa volt a találkozó alatt. 

Scarpetta nem próbálta meg felhívni, feltételezte, hogy még mindig 

Bergerrel van. De lehet, hogy nem. 

– Morales hívott néhány perce, és azt mondta, hogy csak a 

hangpostáját tudta elérni – mondta Berger. 

– Igen, éppen beszéltem az Y- 12-vel. Nem tudok odamenni most 

a hullaházba. 

Röviden elmondta Bergernek, hogy miért. 

– Akkor van egy közös pont – mondta Berger. – A bőrgyógyász. 

Terri hozzá járt. És maga azt mondta, hogy Oscar is oda jár, vagy járt. 

Scarpetta ezt a nemrégiben befejeződött találkozón mondta el, 

mivel már nem kötötte az orvos-beteg titoktartás. Nem volt szép dolog 

kifecsegni mindenfélét, rossz érzése volt miatta. Azért, mert jogilag 

változott a helyzet, még nem jelenti azt, megkönnyebbültnek érezheti 

magát ebben a helyzetben. 

Amikor Oscarral beszélgetett, és a férfi olyan keserűen sírt, 

biztosan nem sejtette, hogy ő nemsokára elárulja, nem számított, hogy 

hányszor figyelmeztette és bátorította arra, hogy fogadjon fel egy jó 

ügyvédet. 



Scarpettában küzdelem dúlt. Oscar feldühítette, megorrolt a férfira, 

mert úgy érezte, hogy olyannak kellene lennie, akiben Oscar bízhat. 

És azért is így érzett, mert nem akarta a férfi bizalmát. 

– El kell mondanom Marinónak, hogy mit talált az Y-12 – mondta 

Bergernek. – De nem tudom, hogyan érhetném el. 

Berger megadott neki két telefonszámot, majd azt mondta: 

– Hallott Lucy felől? 

– Én azt hittem, hogy magával van – felelte Scarpetta. 

– Fél órája mindenki elment. Lucy nem sokkal azután, hogy maga 

és Benton távoztak. Azt hittem, esetleg oda mehetett magához. Ő és 

Morales nem nagyon jöttek ki egymással. 

– Hát az a fickó nem olyan típus, akit Lucy kedvelne. 

Egy kis szünet után Berger így szólt: 

– Ez azért van, mert Lucy egy csomó dolgot nem ért. 

Scarpetta nem válaszolt. 

– Egyre idősebbek leszünk, és nincsenek kizárólagos dolgok –

mondta Berger. – Soha nem is voltak. 

Scarpetta nem akart segíteni neki. 

– Nem akar róla beszélni, rendben van. – Berger hangja most is 

nyugodt volt, de volt benne valami különös felhang. 

Scarpetta lehunyta a szemét, az ujjaival végigszántott a haján, 

rájött, milyen tehetetlennek érzi magát. Nem tudott változtatni azon, 

ami folyamatban volt, és bolondság, helytelen dolog volt próbálkozni 

vele. 

– Talán meg tud egy kis időt spórolni nekem – mondta. – 

Felhívhatná helyettem Lucyt, és mesélhetne neki az Y-12-ben született 

eredményekről. Maga megteszi ezt helyettem, én meg megpróbálom 

megtalálni Marinót. És ha Lucyvel beszél, talán próbálkozhatna 

valami más taktikával. Legyen nagyon, nagyon őszinte vele, még 

akkor is, ha úgy véli, hogy nagyon ki lesz akadva, vagy esetleg 

felhasználhatja maga ellen. Csak mondja el a tényeket, akkor is, ha 

úgy véli, hogy az romba döntheti az ügyét, hogy amiatt valamit 



elveszít. Ez nagyon nehéz az olyan embereknek, mint mi vagyunk, de 

csak ennyit mondhatok. Kíváncsi lennék, hogy Bacardi – isten a 

tudója, képtelen vagyok megszokni, hogy így szólítsak egy élő embert 

– tudja-e, hogy akár Bethany, akár Rodrick járt-e bőrgyógyászhoz 

Baltimore-ban vagy Greenwhichben 2003-ban. Láttam a rendőri 

jelentésben, hogy Rodrick Accutane-t szedett a pattanásaira. 

– Ez akkor bőrgyógyászra utal – jelentette ki Berger. 

– Én is így gondolom. Az nem csak egy semmi kis, recept nélküli 

gyógyszer. 

– Továbbítom ezt az egészet Lucynek. Köszönöm. 

– Tudom, hogy rendben lesz – felelte Scarpetta. – Hogy azt fogja 

neki mondani, amit hallani akar. 

Benton kijött a zuhany alól egy vastag fürdőköpenybe bugyolálva, 

és elnyúlt az ágyon. Valamit nézett a laptopján. Scarpetta elvette a 

gépet az útból, és leült a férfi mellé. Észrevette, hogy a vörös színű 

pendrive be van dugva az egyik portba. 

– Még nem vagyok tiszta – jegyezte meg. – Biztosan halálosan 

bűzlök. Akkor is tisztelnél, ha hazudnék? 

– Attól függ, hogy kinek hazudnál. 

– Egy másik orvosnak. 

– Nos, akkor rendben van. Csak a jövőre nézve, a jogászok még 

inkább előnyt élveznek a szememben, ha hazugságokról van szó. 

– Jártam jogi iskolába, és nem nagyon tetszettek a jogászviccek –

jegyezte meg mosolyogva Scarpetta. 

Beletúrt Benton hajába, ami még mindig nedves volt. 

– Előtted fogok hazudni, és nem fog nagy bűnnek tűnni – tette még 

hozzá. – Alig várom már, hogy lezuhanyozzak és megmossam a 

fogam. És ezek... 

Észrevette, hogy még mindig az egyik kezében tartja a piszkos 

cipőit, míg a másik kezével a férfi haját túrja. 

– Azt hittem megvársz a zuhanyzással – mondta. – És 

lemoshatnánk a cipőinket. 



– Azt terveztem, hogy újra lezuhanyozom – felelte erre Benton. – 

A cipőimet még nem mostam le. 

Scarpetta felkelt a kanapéról, és telefonált egyet a vonalas 

telefonnal. 

Ez alkalommal nem egyenesen dr. Stuart lakosztályát vagy a 

mobilját hívta, hanem a St. Regis portaszolgálatát. Azt mondta, hogy 

a CNN-től van, és próbálja elérni dr. Stuartot, aki – ha jól tudja – dr. 

Oxford néven van bejelentkezve. 

– Tartsa, kérem! 

És aztán dr. Stuart már ott is volt a vonalban. 

Scarpetta elmondta, hogy kicsoda, mire dr. Stuart nyersen így szólt: 

– Nem szoktam kibeszélni a pácienseimet! 

– És én általában nem beszélek ki más orvosokat a tévében – 

mondta Scarpetta. – De lehet, hogy most kivételt teszek. 

– Mit akar ez jelenteni? 

– Jelent, amit jelent, dr. Stuart. Legalább egy páciensét 

meggyilkolták az elmúlt huszonnégy órában, és egy másikról úgy 

vélik, hogy ő követte el a gyilkosságot, és talán egy másikat is. és 

lehet, hogy még többel is meg fogják vádolni, ő pedig eltűnt. Nem 

tudom, hogy az ön betege volt-e Eva Peebles is, akit tegnap este 

szintén megöltek. De azt tudom, hogy a bizonyítékok alapján sejteni 

lehet, hogy bölcsen tenné, ha segítőkész volna. Például jó lenne tudni, 

hogy egy bizonyos nő Palm Beachről, akinek volt itt egy lakása New 

Yorkban is, szintén az ön páciense volt-e. 

Scarpetta megadta a tolókocsis nő nevét, akinek a DNS-ét 

megtalálták Terri Bridges vaginájában. 

– Tökéletesen tisztában kell lennie azzal, hogy nem adhatok ki 

információkat a betegeimről. 

Dr. Stuart ezt úgy mondta, hogy abból tudni lehetett, a nő az ő 

betege volt. 



– Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogyan működik ez az egész 

– mondta Scarpetta, és hogy biztosra menjen, még hozzátette – csak 

mondja, hogy nem, ha nem az ön betege volt. 

– Nem mondok nemet semmire. 

Scarpetta végigcsinálta ugyanezt a rutint Rodrickkel és Bethanyvel, 

de nem árulta el dr. Stuartnak, hogy miért akarja tudni. Ha a 

bőrgyógyász ismerte őket, akkor úgysem kell hozzá Scarpetta, hogy 

tudja, öt évvel korábban meggyilkolták őket. Úgyis tudni fogja. 

– Ahogy azt gondolom, sejti is, rengeteg páciensem van Greenwich 

környékéről, mert van egy rendelőm White Plainsben – közölte dr. 

Stuart Scarpettával, aki közben nekidőlt Bentonnak, és megnézte, 

hogy mit figyel a számítógépén. 

Olyan volt, mintha térképrészletek lettek volna, amiket valaki e-

mailen elküldött Oscarnak – állítólag. 

– Nem állítom, hogy azt a két embert soha nem látták a 

rendelőmben – közölte dr. Stuart. – És elmondanám, hogy emlékszem 

arra, hogy a fiatalember meghalt. Mindenki meg volt döbbenve, mint 

ahogy azon is, hogy mi történt most itt, New Yorkban. Láttam tegnap 

este a hírekben. De Greenwichre azért emlékszem, mert az Aston 

Martin-kereskedés... 

– Bugatti – vetette közbe Scarpetta. 

– Én az Aston Martin-kereskedésbe járok, ami nagyon közel van a 

Bugattihoz – felelte dr. Stuart. – Ezért is rázott meg annyira a 

fiatalember halála. Valószínűleg csak egy háztömbnyire mentem el 

kocsival attól a helytől, ahol megtalálták, és talán ott is gyilkolták meg. 

Amikor az Aston Martinomat vittem szervizeltetni. Ezért is 

emlékszem rá olyan jól, ha érti, hogy mire gondolok. Már nincsen meg 

az az autóm. 

Arra célzott, hogy sem Rodrick sem Bethany nem volt az ő betege, 

és hogy azért emlékszik egy szexuális indíttatású szadista 

gyilkosságra, mert egy olyan autóra emlékezteti őt, ami többe kerül, 

mint egyik-másik ember otthona. 



– Dolgozik magánál valaki, vagy köthető a praxisához olyan ember, 

akiről a rendőrségnek tudnia kellene? – kérdezte Scarpetta. – Vagy 

inkább hadd kérdezzem másképpen, hogy könnyebb legyen 

válaszolnia. Mire gondolna, ha a helyemben lenne? 

– Én a személyzetre gondolnék – felelte a másik. – És leginkább a 

részidősökre. 

– Mint például? 

– A részidős segédekre, rezidensekre, meg főleg azokra, akik 

kétkezi munkát végeznek a rendelőben, jönnek-mennek. Például akik 

a nyári szünetben dolgoznak nálam, vagy a munkaidejük vagy az óráik 

után. És ez lehet bárki, a takarítóktól kezdve a telefonosokig. És van 

egy állatorvos-segédem is. De soha nem volt vele semmi gond. Csak 

éppen nem ismerem, soha nem dolgoztam vele személyesen. Inkább 

olyan takarítóféle, és más orvosoknak asszisztál. Nagy praxist viszek. 

Több, mint hatvan alkalmazottam van négy különböző helyen. 

– Egy állatorvos-segéd? 

– Azt hiszem, ezzel foglalkozik az igazi munkahelyén. Azt tudom, 

hogy kisállat-kereskedésekhez van köze, mert a munkatársaim 

némelyikének szerzett kiskutyákat. Egy segéd, aki ilyen helyen 

asszisztál az állatok mellett. Lehet, hogy jobb, ha nem is tudok róla, az 

igazat szólva – tette még hozzá dr. Stuart. – Elég fura szerzet, egyszer 

nekem is akart adni egy kiskutyát, tavaly nyáron a születésnapomra. 

Egy olyan kínai meztelen kutyát, aminek csak a fején, a farkán és a 

lábain van szőr. Ez úgy egy nyolchetes kiskutya lehetett, teljesen 

deformáltnak nézett ki, mintha foltos hajhullása lett volna, és csak 

remegett meg tüsszögött. A fickó azt írta egy üdvözlőkártyára, hogy 

mondhatnám azt, hogy kutyákon is végzek szőrtelenítést, és hogy az 

állat-bőrgyógyászatot is felvettem a tevékenységi körömbe, vagy 

valami ilyesmit. Eléggé fura volt, egyáltalán nem találtam 

mulatságosnak, és visszavitettem vele a kutyát. Hogy őszinte legyek, 

eléggé nyugtalanító volt a dolog. 

– Megkérdezte valaha tőle, hogy mi történt a kiskutyával? 



– Van rá ötletem. 

Ezt olyan vészjóslóan mondta. 

– Szeret injekciót adni, mondjuk csak így – közölte dr. Stuart. –

Nagyon jól bánik a tűkkel, és részt vett valami érvágással kapcsolatos 

kurzuson is. Nézze, ez az egész felzaklat engem. Úgy hívják, hogy 

Juan Amate. 

– Ez a teljes neve? A hispán neveknél általános, hogy az anya 

lánykori nevét is használják, nem csak a vezetéknevet. 

– Hát ezt nem tudom. Az Upper East Side-on lévő rendelőmben 

dolgozott az elmúlt néhány évben. Talán három vagy négy éve, nem 

vagyok benne biztos. Személyesen nem ismerem, és nem mehet be a 

rendelőbe, ha beteg van benn. 

– Miért nem? 

– Őszintén? A legtöbb beteg, akit személyesen kezelek, VIP, és 

nem engedem a részmunkaidős asszisztenseknek, hogy 

segédkezzenek nekem. Megvannak az állandó segédeim, akik tudják, 

hogyan kell megfelelően kezelni a jól ismert embereket. Nem lenne jó 

ötlet megkérni egy részmunkaidős segédet, hogy vegyen vért egy 

mozisztártól. 

– Az ön páciense volt Terri Bridges vagy Oscar Bane, vagy az egyik 

orvosáé? 

– Nem volt miért személyesen ismernem őket. De van még néhány 

másik kistermetű páciensünk, mivel a falánkság gyakori probléma, és 

a fogyókúrázás sajnálatos mellékhatásai bőrproblémákat okozhatnak. 

Akné, stria, ráncok a nyakon és az arcon, és ha valaki nem visz be 

elegendő zsírt, akkor a bőr nem tartja magában a nedvességet, 

úgyhogy hozzáadhatjuk a listához a száraz bőrt is. 

Nem találkozott személyesen sem Terrivel, sem Oscarral. Nem 

voltak hozzá eléggé fontosak. 

– Van még valami, amit el tud nekem mondani Juan Amatéról? –

kérdezte Scarpetta. – Nem állítom, hogy bármi rosszat is tett volna. De 



nem szeretném, ha bárki más meghalna vagy megsérülne, dr. Stuart. 

Tudja, hogy hol lakik, vagy valami ilyesmit? 

– Fogalmam sincs. Kétlem, hogy sok pénze lenne. Olajbarna bőr, 

sötét haj. Beszél spanyolul, ami nagy segítség. És angolul is 

folyékonyan beszél, ami alapkövetelmény nálam. 

– Amerikai állampolgár? 

– Gondolom, igen. De ez nem az én asztalom. A válaszom erre az, 

hogy nem tudom. 

– Van bármi, amit el tud mondani? Például van ötlete, hogy a 

rendőrség hol találhatná meg őt, hogy feltegyen neki néhány kérdést? 

– Ezt sem tudom. És nem tudok mást sem. Csak nem tetszett, 

amikor azt a beteg kutyát nekem adta. Volt valami aljas abban a 

gesztusban. Mintha szórakozna velem, pont velem? Hogy 

adhat nekem egy szörnyen ronda kutyát, aminek baj van a bőrével és 

a szőrével? Emlékszem, eléggé fel voltam háborodva, és aztán én 

lettem a bűnös az alkalmazottaim szemében, amikor azonnal 

kivitettem onnan azt a nyomorult kis dögöt, ő meg azt mondta, hogy 

nem tud vele mit kezdeni, olyan, mintha halálra ítélném azt a 

szánalmas állatot... Nos, nekem olyan érzésem volt, mintha az lenne a 

célja, hogy szívtelennek tűnjek. Úgy emlékszem, hogy gondolkodtam 

is, hogy kirúgom a fickót. Úgy tűnik, jobban tettem volna. 

Benton Scarpetta meztelen combjára tette a kezét, és amikor az 

befejezte a telefonálást, átölelte, és rámutatott arra, amit addig nézett, 

amíg Scarpetta telefonált. 

Végiggördítette a térképnek látszó valamit. 

– Nyomkövetés – mondta. – Látod ezeket a vastagon kihúzott, 

rózsaszín vonalakat? – Végighúzta az ujját az egyiken, ami az 

Amsterdamtól az Upper East Side-on, a Third Avenue-n lévő helyig 

futott. – A GPS által végigkísért út. 

– Szimulált vagy valódi? – kérdezte Scarpetta. 



– Szerintem ezek valódiak. Úgy tűnik, ezek olyan útvonalak, 

amiket Oscar megtett. Több száz van belőlük. Valahogy követték és 

nyilvántartották, hogy merre járt. Ahogy te is láthatod. 

Több tucat térképet gördített le a képernyőn. 

– A legtöbbje a lakóházánál kezdődik vagy végződik, az 

Amsterdamon. Amennyire én látom, ezek a nyomkövetések a múlt év 

októberében, tizedikén kezdődtek, és december harmadikán 

végződtek. 

– December harmadikán – ismételte meg Scarpetta. – Ugyanezen a 

napon történt, hogy a rólam a boncteremben készült fotót egyszerre 

törölték Scarpetta612 és Terri e-mail fiókjából. 

– És Oscar ezen a napon hívta fel Berger hivatalát, ekkor keveredett 

telefonbeszélgetésbe Marinóval – mondta Benton. 

– Mi a fene folyik itt? – kérdezte Scarpetta. – Volt rajta valami 

nyomkövető karkötő vagy ilyesmi, amiben van egy GPS-chip? Vagy 

egy PDA-t használt, amiben van GPS, ami rögzítette minden 

mozdulatát, és aztán elküldte az egészet a saját e-mail címére? Hogy 

úgy tűnjön, tényleg követik, kémkednek utána, minden igaz, amiket 

állított? 

– Láttad a lakását, Kay. Oscar hisz ezekben a dolgokban. Nem 

lehet, hogy valaki más küldözgette neki ezeknek a nyomkövetéseknek 

a rögzített változatát? Nem elképzelhető? 

– Nem. 

Benton végiggördített még néhány térképet. Boltok, több 

edzőterem, irodaszereket áruló üzletek – vagy, ahogy Benton mondta 

olyan helyek, ahová Oscar valószínűleg elsétált. De nem volt közöttük 

étterem, bár vagy ilyesmi. 

– És amint láthatod – mondta Benton, miközben megsimogatta 

Scarpetta hátát, ahogy telik az idő, a célállomások egyre 

szabálytalanabbak és változékonyabbak. Naponta váltogatja őket. 

Egyetlen útvonal sem ugyanaz. Lehet látni, hogy fél, abból, ahogy 

zegzugosan halad, szó szerint ide-oda a térképen. De az is lehet, hogy 



ez megrendezett félelem. Ha – még egyszer mondom – tényleg ő áll 

az egész mögött. De valódinak tűnik a félelme. A paranoiája nem 

megrendezett, tényleg ezt gondolom. 

– Csak gondold el, hogyan mutatna ez az esküdtszék előtt – 

jegyezte meg Scarpetta, és felállt. – Mintha az őrült kiber-professzor 

végrehajtotta volna részletesen kidolgozott tervét, hogy úgy tűnjön, 

célba vette valami titkos szervezet vagy gyűlölködő csoport, vagy 

isten tudja, hogy micsoda. Mintha – hogy úgy mondjam – ő követte 

volna saját magát egy GPS-szel, és az egész lakását elárasztotta volna 

bizarr kütyükkel, meg saját magával is vitt volna belőlük, és a 

kocsijába is tett volna. 

Befejezte a vetkőzést, és elindult a zuhany alá. Rengeteg 

tennivalója volt. Benton nem vette le róla fürkésző tekintetét, és 

közben felállt. 

– Senki a világon nem hinne neki – közölte Scarpetta, miközben a 

férfi megérintette, és megcsókolta. 

– Segítek lezuhanyozni – mondta, és odavezette a zuhanyzóhoz. 

  



31. 
 

 

 

 

 

A szél Lucy arcába vágott, miközben a lány a jéghideg betonon ült 

a barna homokkő épület tetején, és képeket készített azzal a kamerával, 

ami a parabolaantenna lábazatához volt erősítve. 

Olcsó kis internetes kamera volt, ami felvett hangot is, és hozzá volt 

kapcsolva az épület wifi-hálózatához, és bármelyik lakó használhatta, 

ha akarta. 

De valaki más is használta. Mike Morales, és nem olyan módon, 

ahogy mindenki gondolta volna, Lucynek is ezért nem jutott eszébe, 

hogy korábban leellenőrizze. És most dühös volt magára. 

Mivel tudott volt, hogy egy másik készüléket csatlakoztattak a 

hálózathoz – a kamerát, amiről Morales ezt állította, hogy ő maga 

szerelte fel –, nem jutott Lucy eszébe, hogy megnézze a wifi router 

logját. És nem jutott eszébe, hogy ellenőriznie kellene a router 

adminisztrációs oldalát. 

Ha ezt még tegnap este megteszi, akkor felfedezte volna, amit most 

tud. Megint próbálta Marinót hívni. Az elmúlt fél órában próbálta 

elérni őt is, meg Bergert is, de csak a hangposta jelentkezett 

mindkettejüknél. 

Nem hagyott üzenetet. Nem úgy, mint mások. 

Ez alkalommal Marino felvette, hála istennek. 

– Én vagyok – közölte Lucy. 

– Egy szélcsatornában vagy, vagy hol? – kérdezte Marino. 

– A kameráról van szó, amit Morales tett fel ide a tetőre, ahol most 

vagyok. Amikor te meglepted idefenn, nem éppen elhelyezte ide, 

hanem valószínűleg éppen leszerelte. 



– Miről beszélsz? Láttam, hogy... nos, igen, igazad van. Valójában 

nem láttam igazán, hogy mit csinál. Gyorsan mondom is, éppen most 

beszéltem a nagynénéddel, mert sürgősen el akar érni. Valami olyasmi 

van, hogy az érdeklődésünk előterében álló személyt GPS-szel 

követték, vagy mi. És lehet, hogy állatorvosi asszisztensként dolgozik 

dr. Stuart irodájában. A lényeg, lehet, hogy Terri ismerte a gyilkosát a 

bőrgyógyász rendelőjén keresztül, valami spanyol pasit... 

– Hallgass rám, Marino! Ez a kibaszott kamera már három átkozott 

hete itt van fenn! Mozgásérzékelő van benne, és ha felvesz valamit, e-

mailen keresztül elküldi valakinek, akinek nemsokára a nyomára 

jutok. Megvan Morales átkozott IP-címe, a kibaszott hozzáférési 

kódja. Ugyanaz, mint a Scarpetta612-é. Tudod, hogy ez mit jelent? 

– Nem vagyok egy kibaszott retardált. 

Ahogy a régi szép időkben. Vajon hányszor mondta ezt Marino az 

évek során? 

– Azt jelenti, hogy akárki is helyezte ide ezt a kamerát, és kapja 

meg e-mailben a képeket, ugyanaz a személy, aki Terrinek azokat az 

e-maileket küldte, úgy téve, mintha a nagynéném lenne. Valószínűleg 

valami PDA-t használt, a szemétláda kiállt a John Jay elé, 

rácsatlakozott a wifire, legalábbis ez derül ki az IP-címből. A 

hozzáférési kód is ugyanaz, mint annak a gépnek az esetében, amivel 

a fotót elküldték Terrinek – amit dr. Stuart irodájának közeléből, egy 

internetkávézóból küldtek. Morales utasította Territ, hogy törölje ki 

azt a képet december 3-án... 

– Miért? 

– Mert szeret kibaszott játékot űzni, azért. Valószínűleg ott volt a 

boncteremben, amikor azt az átkozott fotót csinálták, valószínűleg ő 

áll az egész mögött. Mint amögött a fotó mögött is, amit Jaime-ről 

készítettek a Zöld fogadóban. Ő vezényelte le az egészet, aztán 

elküldte a Gotham Kiteregetinek. 

– Valószínűleg köze van a Gotham Kiteregetihez. 



– Fogalmam sincs, de azt tudom, hogy Eva Peebles annak 

dolgozott, aki amögött a szennylap mögött áll. És nem hinném, hogy 

el tudná mondani, hogy ki is a Gotham Kiteregeti – még ha életben 

volna, akkor sem, a szegény öreg hölgy. A számítógépén semmi nem 

utal arra, hogy ki az. Miközben most beszélgetünk, kis szaglászó-

csomagokat küldözgetek, hogy leszedjem a csatlakozásoknál lévő 

infót. Az a faszfej Morales! Valószínűleg ő a ti spanyol állatorvosi 

asszisztensetek is. A szemétláda. Itt az ideje, hogy meglátogassam. 

Miközben beszélt, Lucy begépelt valamit a MacBookjába, egy 

portellenőrzést csinált. Marino halálos csöndben várt. 

– Ott vagy még? 

– Igen, itt. 

– Meg tudnád mondani, hogy egy kibaszott zsaru miért szerel fel 

megfigyelő kamerát három héttel egy gyilkosság előtt? – kérdezte 

Lucy. 

– Jézusom! Miért küldözgetne mindenféle szart, úgy téve, mintha 

ő lenne Scarpetta? 

Lucy egy női hangot hallott a háttérben. Bacardi. 

– Miért nem kérdezed meg őt? – javasolta Lucy. – Valószínűleg a 

fickó adta Terrinek azt a briliáns ötletet, hogy tegyen ki valamit a John 

Jay weboldalára, hogy szeretne kapcsolatba kerülni a nagynénémmel. 

És Terri meg is tette, aztán csodák csodája, mit gondolsz ki válaszolt 

neki? Nyilvánvalóan ismerte Territ, különben nem e-mailezett volna 

neki. Ahogy már mondtam, valószínűleg ő az a kibaszott állatorvosi-

asszisztens, és a bőrgyógyászatról ismerte Territ. 

– Valószínűleg ő adta neki a beteg kiskutyát. Úgy hitte, hogy ez 

mókás – hallatszott Marino motyogó hangja. – Ami aztán Eva 

Peebleshez került. Később a kiskutya meghalt. Mit tett az a nő, hogy 

ezt érdemelte? Nem csodálkoznék, ha Morales lett volna, aki azokat a 

javításokat végezte Terri lakásában. Amiről a háziúr beszélt. Az rá 

vallana, azt játssza, hogy haver, olyasvalaki, akiben meg lehet bízni, 

akit jól lehet használni. Jellemző rá, hogy egy olyan embert, mint 



Terri, egy törvényszéki pszichológiára járó hallgatót képes rávenni 

arra, hogy kitegyen valamit a weboldalra, hogy mindenkivel 

szarakodhasson. De miért választotta ki a Dokit? 

– Mert kiugrott orvos, a nagynéném meg sikeres. Nem tudom, 

miért. Miért csinál bárki bármit? 

– Nem szeded le a kamerát, ugye? Nem lenne jó, ha rájönne. 

– Persze, hogy nem – felelte Lucy, miközben beletépett a szél, 

mintha csak le akarná lökni a tetőről. – Valószínűleg azért jött fel ide, 

hogy leszedje ezt az átkozott valamit, de arra nem számított, hogy te 

felmászol a tűzoltólétrán. És valahogy fedeznie kellett a seggét. Azt 

hazudta, hogy éppen egy figyelőkamerát állít fel, hátha újra 

megjelenik az elkövető a tett helyszínén. Baromság. Itt van az orrom 

előtt a napló a laptopomon. Ez a kamera több mint tízezer képet 

küldött el e-mailen az elmúlt három hétben, és még most is ezt teszi, 

miközben mi beszélünk. A rendszer szerint a szemétláda most is fenn 

van a hálózaton. Csak hogy tudd, az audio funkciót kikapcsoltam. 

Nem mintha lehetne valamit is hallani ebben az átkozott szélben. 

– Teljesen biztos vagy benne? – kérdezte Marino. 

– És én benn vagyok a hálózatban. Ez teljesen illegális – felelte 

Lucy. 

– Ó, Istenem! – kiáltott fel döbbenten, ahogy végiggördítette a 

videó fájlokat. 

A Mike Morales személyes e-mail fiókjában lévőket. A 

felhasználói neve Forenxxx volt. 

Lucy tekintete egy olyan videón állapodott meg, amit másik 

készülékkel vettek fel, nem a tetőn lévő kamerával. Kinyitotta, és rá-

kattintott a lejátszás gombra. 

– Ó, Krisztusom! – suttogta. – Ez szilveszter este készült. Csak nem 

a tetőn, hanem Terri lakásában. Ó, a francba! A fenébe! 

 

Berger legfelső emeleten lévő lakása kétszintes volt, a fő rész a 

felső emeleten volt, ahol ő és Lucy megnézték Terri Bridges 



meggyilkolását a hatalmas plazmatévé képernyőjén a hálószoba 

melletti nappaliban. 

Alig bírták gyomorral, egyikük sem látott még soha ehhez hasonlót. 

Mereven ültek a kanapén, figyelték Terri tükörben látszódó arcát, 

miközben két latexkesztyűbe bújtatott kéz hátulról fojtogatja egy kék, 

gumiból készült érleszorítóval, olyannal, amit az orvosi rendelőkben 

használnak, amikor vért vesznek a pácienstől. Mind az áldozat, mind 

a támadó meztelen volt, Terri keze hátra volt kötözve, miközben vadul 

rugdosott a szív alakot formázó háttámlás széken ülve, miközben a 

férfi szinte a magasba emelte, és fojtogatta, hogy veszítse el az 

eszméletét. 

Aztán engedett a nyomáson, és amikor Terri magához tért, 

újrakezdte. 

Terri végig nem szólt semmit, csak – ahogy az várható volt – 

fulladozó torokhangot adott ki magából, miközben kidülledt a szeme, 

a nyelve kitüremkedett a szájából, és a nyál lecsorgott az állán. 

Pontosan huszonnégy és fél percig tartott, míg végül meghalt, mert 

eddig tartott a férfinak, hogy elélvezzen, és aztán tovább már nem 

érdekelte Terri, úgyhogy végzett vele. 

Lehúzta a vécén a kondomot, és kikapcsolta a kamerát. 

– Kezdjük el újra – mondta Berger. – Szeretném még egyszer 

meghallgatni, hogy mi hangzik el, amikor kiviszi a nőt a fürdőszobába. 

Van egy olyan érzésem, hogy előtte közösültek. És más dolgokból, 

ami elhangzott, talán kiderül, hogy miért tette. Hogy előre megfontolt 

volt-e. Lehet, hogy olyan indítéka volt, ami túlmutat a szexuális, 

szadisztikus kényszerképzetein is. Terri nem szólította Juannak? Vagy 

csak úgy hangzott? 

– Azt gyanítom, hogy Terri szexuális kapcsolatban volt vele, már 

jóval azelőtt, hogy Oscarral kezdett volna – jegyezte meg Lucy. – Ezt 

a meghittségükre, a férfi megjegyzéseire alapozom. Terri valószínűleg 

dr. Stuart rendelőjéből ismerhette a férfit már néhány éve. Nem 

érdekel, hogy nem tudjuk biztosan, hogy ő Juan Amate. Én mondom 



neked, hogy ez egy és ugyanaz a személy. Az kell, hogy legyen. Azt 

hiszem, Terri tényleg Juant mondott. De igazad van, nehéz 

megállapítani. 

Megnyomta a távirányítón a lejátszás gombot. A film mondat 

közepén indult, a fésülködőasztal képével, és Terri rémült arcával az 

ovális tükörben. 

Mögötte ott volt egy férfi meztelen alakja. Megmozdult, beállította 

a kamera látószögét és önmagát is, felfedve kondommal fedett, merev 

péniszét, amit Terri lapockái közé szorított, mintha egy fegyver csöve 

volna. Csak deréktól lefelé látszott. 

– A szokásos módi, bébi, csak egy kicsit nyakon öntjük fűszerekkel 

– hallatszott a gyilkos hangja. 

– Nem is tudom – mondta Terri remegő hangon, miközben a férfi 

keze megjelent a tükörben, benne egy szike, amit megpörgetett, és 

megcsillant rajta a fény. 

Hallatszott a repedő szövet hangja, amint felszakította a szikével a 

nő köntösét és csipkés vörös melltartóját. Nyitott melltartó volt, 

kitüremkedett belőle a melle, láthatóak voltak a bimbók. A férfi 

levágta róla a hozzáillő csipkés, vörös bugyit is. Odafordította a 

kamerát a rózsaszínű köntösre és a rózsaszínű papucsra meg a 

melltartóra, ahogy bedobta őket a kádba. Kesztyűs keze kissé 

meglengette a szétvágott csipkés, vörös bugyit a kamera lencséje előtt. 

– A zászló eleste – hangzott fel spanyol akcentussal. – Itt lesz a 

zsebemben, hogy később is élvezhessem, jó, kicsi lány? 

– Kérlek, ne! – könyörgött Terri. – Nem hinném, hogy képes 

vagyok rá! 

– Erre akkor kellett volna gondolnod, amikor elmondtad annak a 

kis embernek az összes titkunkat. 

– Nem mondtam el neki. Te küldted az e-maileket. Onnan tudja. 

– Hát igazán nagy zűrzavart okoztál. Hogy a fenébe fog ez így 

működni? Panaszkodott annak a kibaszott államügyészi hivatalnak. 



Mi lesz most, bébi? Én bíztam benned. Szívességet tettem neked. És 

te elmondtad neki. 

– Soha nem mondtam el neki. Ő mondta nekem. Te küldted neki az 

e-maileket, és végül elmondta. Teljesen kiakadt. Miért? Miért csinálod 

ezt? – És ekkor hallatszott úgy, mintha azt mondta volna, hogy Juan. 

– Azt kérdezed, hogy miért? – A szike belevágott a levegőbe, 

majdnem megérintette Terri arcát, aztán visszahúzta, és eltűnt a 

képből. 

– Nem. 

– Na, és akkor ki az embered? Az az aprócska? Vagy én? 

– Te vagy – mondta Terri rémült arca a tükörnek, miközben a 

kesztyűs kezek belecsíptek a mellbimbóiba. 

– Most már tudod, hogy ez nem volt helyes, meg hogy nem kellett 

volna neki elmondanod – dorgálta a gyilkos hangja. 

– Esküszöm, hogy nem én voltam! Az e-mailekből tudta meg, a 

térképekből, amiket küldtél neki. Elmondta nekem. Megijesztetted. 

– Nos, bébi. – Erősebben belecsípett a mellbimbókba. – Nem 

akarom tovább hallgatni a hazugságaidat. Most ki kell találnom, 

hogyan szedjem ki a seggéből azt az átkozott valamit, mielőtt más talál 

rá. 

Lucy megnyomta a szünet gombot, és a felvétel homályos képpé 

merevedett, amin Terri tágra nyílt szemmel beszélt éppen, miközben 

a férfi keze szorongatta a mellét a tükörben. 

– Itt – mondta Lucy. – Ahogy ezt mondta. – Lehet, hogy itt arra 

utal, hogy meg fogja ölni Oscart? Ő lesz az, aki kiszedi azt a valamit 

a fenekéből? 

– Én is ezen morfondírozom – mondta Berger. 

Háromszor aláhúzta a legfontosabb kifejezést a 

feljegyzéseiben: Terri ötlete volt? – GPS? 

– Szerintem kétség sem férhet hozzá, hogy ez az egész hogyan 

kezdődött. Terri megkérte Moralest, hogy kövesse Oscart, mert 

féltékeny volt a férfira, uralkodó személyisége nem tűrte volna ezt – 



mondta Berger. – Nem az az ember volt, aki bízott másokban, és 

mielőtt akár csak gondolatban is bármiféle módon lekötelezte volna 

magát neki, vagy mesélt volna róla a családjának, bizonyítékot akart 

arról, hogy megbízható. 

– Feltéve, ha az ember a pszichopatológiát logikusnak tekinti. 

– Annak kell tekintenünk. Az esküdtek azt várják, hogy mindennek 

az okát, magyarázatát adjuk. Nem mondhatod csak azt, hogy valaki 

ördögi vagy annak érezte magát. 

– Lehet, hogy Terri mondott valami olyasmit, hogy szeretné tudni, 

Oscar miben töri a fejét, de kétlem, hogy a GPS-implantátum az ő 

ötlete lett volna – mondta Lucy. – És nem hinném, hogy valaha is 

eszébe jutott, hogy Morales szívességet tesz neki, aztán még tovább 

megy, és névtelenül elküldi e-mailen a GPS-útvonalakat, hogy az 

őrületbe kergesse Oscart, hogy a lelket is kigyötörje belőle. Aztán nem 

küldött több térképet, amikor Oscar végül megemlített valamit 

Terrinek, és az nyilvánvalóan elmondta Moralesnek is. 

– Igaz. Erre utalt az előbb Morales. – Berger a képernyőn 

kimerevedett filmre mutatott. – Terri helytelenül cselekedett, és 

panaszkodni kezdett Moralesnek, talán le is hordta. Egy ilyen fickót? 

Hogy a nárcizmusa csorbát szenvedjen? Hirtelen előtör belőle a 

tipikus pszichopata, és Territ hibáztatja az egészért, mert ő akarta, 

hogy Oscar után kémkedjenek. Egyből a nő hibája lesz, hogy Oscar 

felhívta az irodámat, és mindenről beszámolt. 

– Marinónak, december harmadikán – mondta Lucy. – És ekkor 

Oscar megsemmisítette a számítógépe merevlemezét, és elrejtette a 

könyvtárszobájában a pendrive-ot, ahol a nagynéném és Benton 

megtalálták. Morales pedig abbahagyta a térképek küldözgetését, mert 

Terri megtudta, és a dolog kiderült. 

– Kay említette az Oscar lakása előtti szőnyegen talált fonalszálat. 

A tetőfeljárót és a tűzlétrát. Szerintem Morales azért ment oda, hogy 

megtalálja az útvonaltérképeket, és közben oda rejtette az üveg 

Aqualine-t is. Kíváncsi volnék, vajon úgy volt-e, hogy bejött az 



ablakon, kikapcsolta a riasztót, aztán a tetőfeljárón keresztül ment ki, 

hogy a portás nem láthatta. Volt kulcsa, és tudta a riasztó kódját, a 

jelszót. Miután megölte Territ, néhány váratlan meglepetés érte. Oscar 

követelte, hogy a Bellevue-be mehessen. Ragaszkodott hozzá, hogy 

találkozhasson Kayjel és Bentonnal. Úgyhogy most már sokkal több 

forgott kockán. Moralesnek akadt néhány méltó ellenfele. Többek 

között te is. Moralesnek nagyon kellenek azok a térképek, nehogy 

olyasvalaki, mint te, valahogy hozzá tudja kapcsolni. És azt akarta, 

hogy Oscart gyanúsítsák legalább négyrendbeli gyilkossággal. 

– Klasszikus esete annak, ha valaki éppen szétesőfélben van – 

jegyezte meg Lucy. – Moralesnek nem volt szüksége igazából arra, 

hogy megölje Eva Peeblest. Persze ha így vesszük, arra sem volt 

szükség, hogy Territ megölje. Korábban okos volt, és az idegenekkel 

szemben érzéketlen. Én azt nem értem, hogy Oscar miért engedett ilyet 

tenni magával! 

– Az implantátumra gondolsz? 

– Éppen most hallottuk, hogy Morales valamit feldugott Oscar 

fenekébe, és most vissza akarja szerezni. Mi mást jelenthetne ez az 

egész? Én csak egy dologra tudok gondolni. De az ember nem mehet 

csak úgy oda valakihez, és mondhatja neki, hé, beültethetek egy 

mikrochipet a bőröd alá? 

Berger rátette a kezét Lucy csupasz térdére, és nekidőlt, hogy 

felvegye a zsinór nélküli telefont. Már másodszor hívta fel Scarpettát 

az elmúlt órában. 

– Megint én vagyok – szólt bele Berger a telefonba. – Jobb lenne, 

ha maga és Benton átjönnének ide. 

– Én tudok, de ő nem – felelte Scarpetta. 

Berger kihangosította Scarpettát, és kitette a hangszórót a kellemes, 

bőr és üveg nappali kisasztalára. A helyiség Jakov Agam többalakos 

festményeivel és szerigráfiáival volt teli, amelyek mintha Berger 

minden egyes mozdulatára változtak és vibráltak volna. 

Ez Greg szobája volt. 



Itt szokta elvetni magát a tévé előtt, miközben Berger egyedül 

feküdt az ágyban, a szomszédos szobában, és aludt vagy dolgozott. 

Beletelt egy kis időbe, míg rájött, hogy a férje azért maradt fenn olyan 

sokáig, mert úgy akarta érezni magát, mintha az Egyesült Királyság 

időzónájában lenne, és ez volt a helyzet. Csak ücsörgött a szobában, 

és New York-i idő szerint valamikor éjfél után felhívta a barátnőjét, az 

ügyvédnőt, aki még ébren volt Londonban. 

– Benton Marinóval és Bacardival van – közölte Scarpetta. – 

Elmentek. Benton eléggé rejtélyes volt a dologgal kapcsolatosan. Nem 

hallottam semmit dr. Lestertől. Még nem. De gondolom, maguk sem. 

Morales korábban az Orvosszakértői Hivatalnál tette ki dr. Lestert, 

mert akkor még nem tudta, hogy Lucy mire fog rájönni. Most már 

tudta, hogy az emberek keresik, mert Berger kapcsolatba lépett vele. 

Csak annyit mondott neki, hogy úgy véli, Moralesnek meg kellene 

bizonyos dolgokat magyaráznia. 

Annyit még megtett, hogy megemlítette az ezüstnitrátot és dr. 

Stuartot, de ekkor Morales letette. 

– Gondoltam, hogy valaki szólni fog, ha szükség lesz rám ott –

mondta Scarpetta. – Bár komoly kétségeim vannak afelől, hogy 

felmerült, de dr. Lesternek alaposan meg kellene röntgeneznie Eva 

Peeblest. Megismétlem, amit már mondtam. Nem akarhatják, hogy a 

holttest elhagyja a hullaházat anélkül, hogy meg ne röntgeneznék 

minden egyes négyzetcentiméterét. És ugyanez a helyzet Terri 

holttestével is. Annak a holttestnek is meg kell röntgenezni minden 

négyzetcentiméterét. 

– Pontosan ezt akartam javasolni én is – mondta Berger. – A 

mikrochip-implantátum miatt. Amikor Oscarral beszélt, nem merült 

fel semmi olyasmi, ami arra a következtetésre juttatta volna magát, 

hogy Oscar – bármi okból – hagyna ilyesmit tenni magával? Lucy és 

én újranéztük ezt az átkozott, szörnyű videót, és a gyilkos valami 

ilyesmire utal. Úgy értem Morales. Tudjuk, hogy ő az. 



– Oscar sose hagyna ilyesmit – mondta Scarpetta. – Már csak azért 

sem, mert panaszkodott a fájdalmas kezelések miatt, főleg a lézeres 

szőreltávolítás miatt. És a hátáról is távolítottak el szőrt, talán a 

farpofáiról is. Egyáltalán nincsen szőrzete, kivéve az arcát és a fejét. 

De van fanszőrzete. Említette nekem a Demerolt. Ha valaki bejött a 

beavatkozás közben egy köpenyben és maszkban, amikor Oscar a 

hasán feküdt, akkor nem láthatta az asszisztenst, és később sem 

ismerhette fel. Például Terri lakásában, amikor Morales találkozott 

Oscarral a gyilkosság helyszínén. Nem volt szükségszerű, hogy Oscar 

gondolatban összekapcsolja azzal a segéddel, akivel dr. Stuart 

rendelőjében találkozott. 

– Úgy véljük, hogy a videón Terri Juannak szólítja. De nem 

vagyunk benne biztosak. Meg kellene hallgatnia – tette még hozzá 

Berger. 

– Mostanában fejlesztéseket végeznek a drót nélküli GPS-

rendszerű, üvegbe zárt chipekkel, amelyeknek miniatűr antennái 

vannak, és egy energiaellátó része, ami legalább három hónapig képes 

elektromosságot termelni. Körülbelül akkora, mint egy rizsszem, 

lehet, hogy még annál is kisebb. Egy ilyet beültethettek a farpofájába 

úgy, hogy nem is tud róla, főleg, ha vándorol, mélyre beágyazódott, 

ami megtörténhetett. De röntgennel megláthatjuk, feltéve, ha 

megtaláljuk Oscart. És különben nem ő az egyetlen, aki paranoiás az 

ilyen dolgokkal kapcsolatban. Az USA kormányának számos kísérleti 

programja van, és nagyon sok ember tart attól, nemsokára eljön az idő, 

amikor az embereket akaratuk ellenére ilyen chipekkel látják el. 

– Engem ugyan nem! – közölte Berger. – Akkor én elköltözöm. 

– Nagyon sokan így vannak ezzel. Ezért nevezik csak úgy, hogy a 

Sátán Jele 666-technológia. 

– De Terri röntgenjein nem talált semmi ilyesmit? 

– Kerestem – felelte Scarpetta. – Mindenről megvannak az 

elektronikus feljegyzések. És azóta, mióta legutoljára beszéltünk, ezen 

dolgozom. De a válaszom nem. Nagyon fontos lenne, hogy dr. Lester 



készítsen még felvételeket. Látni akarom őket. Főleg a hátra és a 

fenékre meg a karokra koncentrálva. Azok az emberek, akikbe 

mikrochipet ültetnek, általában a karjukba kapják ezeket. Morales 

nagyon sokat tudhat a mikrochip technológiáról, annál az egyszerű 

oknál fogva, hogy az állatokat általában ellátják ilyennel. Bizonyára 

sok ilyet látott, amikor az állatorvosi rendelőben dolgozott. Lehet, 

hogy ő maga is végzett ilyen beavatkozásokat. Ez egy egyszerű eljárás, 

amihez nem kell több, mint egy chip és egy implantátumot belövő 

szerkezet, amihez egy 1,8 milliméteres tű csatlakozik. Fél órán belül 

ott leszek. 

– Remek. 

Berger átnyúlt Lucy előtt, és véget vetett a beszélgetésnek. 

Visszatette a kagylót a töltőre. Lefirkantott még néhány dolgot, és 

aláhúzott néhány szót és kifejezést. Hosszan nézett Lucyre, aki 

visszanézett rá. Berger újra meg szerette volna csókolni, folytatni ott, 

ami kettejük között kibontakozóban volt, amikor Lucy először 

megjelent az ajtóban, és Berger kézen fogva bevezette a lakásba, 

egyenesen ide. Lucynek még arra sem volt ideje, hogy levegye a 

kabátját. Berger nem tudta, hogy képes most erre gondolni, amikor az 

a szörnyű kép ott van kimerevítve a képernyőn. Vagy éppen amiatt 

gondolt erre. Berger nem szeretett volna egyedül lenni. 

– A következő tűnik a legvalószínűbbnek, ennek van a legtöbb 

értelme – mondta végül Lucy. – Morales beülteti Oscarba a chipet, 

mialatt az a bőrgyógyász rendelőjében van. Valószínűleg azt hihette, 

hogy egy Demerol-injekciót kap a fenekébe. Terri valószínűleg 

mondott valamit Oscarról Moralesnek, valami olyasmit, hogy nem is 

tudja, vajon bízhat-e benne, valószínűleg akkor, amikor elkezdtek 

randevúzni Moralesszel. És Morales megtette ezt az implantátum-

dolgot, és úgy viselkedett Terrivel, mintha a bizalmasa, a legjobb 

barátja volna. 

– És itt a nagy kérdés. Mit gondolt vajon Terri arról, hogy kicsoda 

Morales? Juan Amate vagy Mike Morales? 



– Én a Juan Amatéra szavazok. Nagyon kockázatos lett volna, ha 

Terri tisztában van azzal, hogy Morales egy New York-i zsaru. Én azt 

hiszem, hogy Juannak szólította. Meg vagyok róla győződve, hogy azt 

hallottam. 

– Szerintem igazad van. 

– Ha lefeküdt vele, számításból tette vajon? Lehet, hogy Moralest 

nem érdekelte, ha mással is kavar? – kérdezte Lucy. 

– Nem. Ahogy azt már mondtam, Morales úgy viselkedett, mint 

egy barát. A nők bíztak benne. Még én is megtettem, egy bizonyos 

mértékig. 

– Milyen mértékig? 

Eddig nem tértek vissza a bárszekrényben lévő italok ügyére. 

– Nem kellene mondanom – mondta Berger –, de Moralesnek és 

nekem nem volt semmiféle kapcsolatunk, és szerintem te sem hiszed 

ezt, különben nem ülnél itt. Nem jöttél volna vissza. A Zöld fogadóbeli 

pletyka – az tényleg pletyka. És igen, kétség sem fér hozzá, hogy ő 

indította útjára. Ő és Greg kedvelték egymást. 

– Ki van zárva. 

– Nem, nem. Nem úgy – felelte Berger. – Greg egy dologban nem 

hagy kétségek között vergődni, nevezetesen, hogy kivel szeret 

lefeküdni, és egyértelműen nem férfiakkal. 

  



32. 
 

 

 

 

 

Scarpetta újratöltötte a kávékat, és egy tálcán kivitte őket egy kis 

ennivalóval egyetemben. Hitt abban, hogy a kialvatlanságot 

gyógyítani képes egy jó kis étel. 

Letett egy tányér friss bivalytejből készült mozzarellát, szeletelt 

sonkaparadicsomot és bazsalikomot, amire hidegen sajtolt, szüretlen 

olívaolajat csepegtetett. Fonott kis kosárkában – ami ki volt bélelve 

egy lenvászon szalvétával – házilag sütött, ropogós olasz kenyér volt, 

és mindenkit noszogatott, hogy adják körbe, vegyenek, törjenek csak 

kézzel darabokat belőle. Mondta Marinónak, hogy kezdjen neki. A 

férfi el is vette a kosarat, Scarpetta meg kistányért és kék kockás 

szalvétákat tett le eléje, aztán Bacardi elé is. 

Scarpetta a kisasztalra tette le a sajátját, Benton helye mellé, aztán 

leült a kanapéra a férfi mellé, előrehajolva, mert csak pillanatokig 

tudott megülni egy helyben. 

– Ne feledd – mondta Benton –, ha meghallja, és biztos lehetsz 

benne, hogy így lesz, ne beszélj arról, amiről én most fogok. Se előtte, 

se utána, hogy megtettem. 

– Átkozottul igaz! – vetette közbe Marino. – Az az átkozott 

telefonja állandóan csengeni fog. Én mondom, szerintem nem olyan 

sürgős. Jó lenne még egy kicsit gondolkodni a dolgon. 

– Nos, nem lehet – felelte Benton. – Nem adatott meg nekünk az a 

luxus, hogy bármiről is időnk legyen gondolkodni. Oscar valahol ott 

kóborol, és ha Morales eddig nem kapta el, akkor nemsokára megteszi. 

Csak követnie kell, mint ahogy egy állatot becserkész az ember. 



– Meg is teszi – mondta Bacardi. – Hát, egy ilyen fickó láttán az 

ember elkezdi helyeselni a halálbüntetést. 

– Sokkal hasznosabb, ha alkalmunk nyílik az ilyeneket megfigyelni 

– mondta Benton szárazon. – Ha megöljük, azzal nem használunk 

semmit. 

Kifogástalan öltözéket viselt, az egyik méretre készített öltönyét, 

amit soha nem hordott idebenn. Sötétkék volt, halványabb kék 

csíkokkal, halványkék inget húzott hozzá és egy ezüstös, kék, selyem 

nyakkendőt. A CNN-nél lévő sminkesnek negyedórára sem volt 

szüksége hozzá, hogy kezelésbe vegye. Bentonnak nem sokat kellett 

javítani a külsején, talán egy kis púder és hajlakk ezüstös hajára, amire 

ráfért volna egy kis vágás. Scarpetta számára ugyanúgy nézett ki, mint 

mindig, és remélte, hogy a férfi helyesen cselekszik. Hogy mindketten 

úgy cselekszenek. 

– Nem mondok semmit Jaime-nek. Kimaradok belőle – közölte, és 

rájött, hogy azóta, mióta a nő Lucyvel van, gondolatban Jaime-nek 

kezdte el szólítani. 

Eddig végig Bergerként utalt rá, ami meglehetős távolságtartásról 

tanúskodott, és talán nem is volt olyan tisztelettudó. 

Scarpetta így szólt Bentonhoz: 

– Majd azt mondom neki, hogy te beszélsz vele. Ellentétben a 

közvélekedéssel, nem irányítom az életedet. 

Megszólalt Marino telefonja. Felemelte a PDA-ját, és rápillantott a 

kijelzőre. 

– Az adóhivatal. Biztosan az alapítványaimról van szó – közölte, és 

bedugta a világító, kék fülhallgatót a fülébe. – Marino... ja... 

elvagyok... Pillanat. Csak leírom. 

Mindenki elhallgatott, hogy beszélni tudjon. Marino letette a PDA-

t a kisasztalra, és széles térdére fektette a jegyzetfüzetét, majd 

elkezdett írni. Fejjel lefelé, jobbról balra is ugyanúgy nézett ki az írása. 

Scarpetta soha életében nem volt képes elolvasni, illetve csak nagy 

bosszankodások árán, mivel Marinónak megvolt a saját variációjú 



gyorsírása. És függetlenül a megjegyzéseitől, Marino írása sokkal 

rondább volt, mint Scarpettáé. 

– Nem akarok ostobának tűnni – mondta Marino a telefonba –, de 

amikor az Isle of Mant emlegette... hol a fenébe van az? Az is 

valamelyik Karib-szigeteki adóparadicsom, vagy valahol ott van a 

Fidzsi-szigetek mellett?... Hát, ez nem semmi! Soha nem is hallottam 

róla, pedig már jártam ott. Úgy értem Angliában... Jó, tudom, hogy 

nem teljesen Anglia. Tudom, hogy az Isle of Man egy kibaszott sziget, 

de úgy tűnik, maga is megbukott földrajzból, hiszen Anglia is egy 

kibaszott sziget! 

Scarpetta közel hajolt Benton füléhez, és sok szerencsét kívánt 

neki. A legszívesebben azt is mondta volna neki, hogy szereti, ami elég 

furcsa lett volna tőle, tekintve, hogy sokan voltak körülöttük. Felállt, 

aztán tétovázni kezdett, mert úgy tűnt, Marino mindjárt befejezi a 

telefonálást. 

– Nem akarom megbántani, de ezt már tudtuk. Megvan az a cím – 

mondta. 

Marino Bacardira nézett, és megcsóválta a fejét, mintha az 

adóhivatali ember, akivel beszélt, olyan hülye lenne, mint a segg – ez 

volt Marino kedvenc mondása. 

– Rendben – mondta éppen. – Nem, bizonyára az lA-ra gondol. 

Terri Bridges. Tudom, hogy egy KFT, és hogy még nem tudják a 

nevet, de az az ő lakása... nem. Nem a 2D. Az lA-ban van. – Marino 

összeráncolta a szemöldökét. – Biztos benne, úgy értem, tuti biztos? 

Várjon egy kicsit! Az a fickó brit, nem? Illetve olasz, de az Egyesült 

Királyságban él, brit állampolgár... oké. Tehát ez az egész beleillik az 

Isle of Man baromságba, gondolom. Remélem, igaza van, mert kábé 

egy fél órán belül berúgjuk azt a kibaszott ajtót. 

Marino hozzáért a fülhallgatójához, és szétkapcsolt, anélkül, hogy 

megköszönte volna az adóhivatalos fickónak a segítségét, vagy, hogy 

elköszönt volna tőle. 



– Gotham Kiteregeti ? Nincs még meg a neve, akárki is az, de azt 

tudjuk, hogy ennek a személynek van egy lakása. Terri Bridges lakása 

felett. A 2D. Hacsak nincs valami változás, csak mi nem tudunk róla, 

még mindig nincs otthon senki az épületben. A bérlő egy olasz 

pénzügyi szakember, Cesare Ingicco, az állandó lakhelye az Isle of 

Manen van, és a cégének is ott a székhelye, és az Isle of Man nem a 

Karib-tengeren van, csak hogy tudjátok. A KFT bérli a lakást, ez az 

offshore cég, amiről Lucy ásott elő mindenféle infót. 

Garantálom, hogy a fickó nem lakik itt, valaki más dolgozik a 

lakásban, de az is lehet, hogy senki. Úgy tűnik, szükségünk lesz egy 

házkutatási parancsra, be kellene mennünk oda. De az is lehet, hogy 

betörünk, aztán megszerezzük az engedélyt. Mindegy. Nincs veszíteni 

való időnk, mivel Eva Peebles közvetett módon ennek a Cesare 

Ingiccónak dolgozott a lakásával szemben, de valószínűleg nem 

annak, aki ténylegesen szemben lakik, hanem az derül majd ki – csak 

figyeljetek a szavamra –, hogy telefonon keresztül értekezett Evával, 

távolsági hívásokkal. Eva semmit sem tudott, akármiről is volt szó. 

Ehhez mit szóltok? 

– Miért ne szállhatnék be én is magukhoz? – kérdezte Bacardi. – 

Szerintem oda kellene menni a környékre. Ha Benton élőben 

megjelenik a tévében, kitör a pokol. 

– Egyetértek – mondta Benton. – Morales tudni fogja – ha 

egyáltalán van még kétsége felőle – hogy tisztában vagyunk azzal, 

hogy ő a gyilkos, és hogy Oscar után veti magát, mi pedig ő, vagyis 

Morales után. 

– Maga szerint van arra esély, hogy Oscar és Morales társak ebben 

az egészben? – kérdezte Bacardi. – Lehet, hogy őrült vagyok, de 

honnan tudhatjuk, hogy ez nem csapatjáték, valami olyasmi, amit 

Henry Lee Lucas és Ottis Toole műveltek. És a mai napig sok olyan 

ember van, aki meg van róla győződve, hogy Sam Fia sem dolgozott 

egyedül. Az ember sohasem tudhatja. 



– Nagyon valószínűtlen – mondta Benton, miközben Scarpetta az 

ajtóban vette fel a kabátját. – Morales túlságosan nárcisztikus ahhoz, 

hogy bárkivel is együtt dolgozzon. Nem képes mással dolgozni, 

akármit is csinál. 

– Igazad van – mondta Marino. 

– De mi a helyzet azzal, hogy Oscar cipőtalplenyomatát és 

ujjlenyomatát megtalálták Eva Peebles lakásában? – Bacardinak igaza 

volt. – Nem hinném, hogy csak úgy figyelmen kívül hagyhatnánk őket, 

bár lehet, hogy hamisították vagy véletlenül kerültek oda. 

– Na vajon ki gyűjtötte be ezeket? – kérdezte Marino. – Az a 

szemétláda Morales. Ráadásul ott van nála Oscar tornacipője, amit a 

múltkor este szedett össze. 

– Látta valaki, hogy éppen begyűjti a lenyomatokat a csillárról? –

folytatta Bacardi. – Nem könnyű meghamisítani. Úgy értem az egy 

dolog, ha van egy pár cipőd a gyanúsítottól. De az is más, hogy az 

ujjlenyomatát otthagyja, hogy kölcsönvegye az ujjait, hogy úgy 

mondjam. Arra akarok kilyukadni, hogy meglehetősen ügyesnek kell 

lenni ahhoz, hogy otthagyjunk ilyen ujjlenyomatokat a bűntény 

helyszínén, aztán meg úgy intézzük, hogy a számítógép egyezésre 

leljen az IAFIS-adatbázisban. 

– Igen, Morales nagyon eszes fickó – jegyezte meg Marino. 

Bacardi felállt, és így szólt: 

– Átmegyek a Murray Hillre. Ki tart velem? 

– Üljön vissza! – Marino gyengéden megrántotta a nő övét. – Nem 

fog beülni egy átkozott taxiba! Maga gyilkossági nyomozó. Majd én 

kiteszem ott, és visszajövök ide. Van egy feszítővas a kocsim 

hátuljában, elviheti. Elmentettem tegnap este, amikor hoztak egyet a 

Peebles-gyilkosság helyszínére, külön kérésre. Hoppá! Elfelejtettem 

visszaadni! 

– Megyek – közölte Scarpetta. – Mindenki legyen nagyon óvatos! 

Mike Morales ördögi ember. 

 



❖ 

 

– Tényleg? – kérdezte Lucytől Berger. – És én sem mondtam el 

soha senkinek ezelőtt. 

– Nem kell mondanod semmit – mondta a lány. 

– Szerintem Morales cserkészhette be az ügyvédnőt Gregnek, és 

sajátságos módszerrel Morales a hízelgő ismerőstől lassan eljutott 

odáig, hogy ő lett az a bizalmas barát, akivel minden gondot és bajt 

meg lehet osztani. Minél többet gondolkozom ezen, arra jutok, hogy 

ez a fickó nagyon bizarr, ebből a szempontból is, nemcsak más miatt. 

Hogy csak a legkisebb furcsaságokat említsem. 

– Szerinted Greg tisztában volt vele? 

– Nem, biztos vagyok benne, hogy nem. Hozzak még egy kis 

kávét? 

– Honnan veszed, hogy Morales lefeküdt az ügyvédnővel? 

– Nem nehéz az ilyet megmondani. Amikor az ember együtt 

dolgozik valakivel. Nem nagyon szoktam odafigyelni az ilyesmire, 

vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem, de feltűnik. Ahogy így 

visszanézek, már nyilvánvaló. Morales valószínűleg számtalanszor 

megtette már ezt, gyakorlatilag az orrom előtt, és kósza híreket is 

hallottam. Elcsábít valakit, ráveszi, hogy csalja meg a barátját, a férjét, 

és aztán közelebbi kapcsolatba kerül az áldozattal, hogy azt ne 

mondjam, a barátja lesz. Segít neki elsimítani az ügyet. Vagy jobban 

megismeri a férfit, akit jól átvágott – aki persze nem is tudja, hogy 

átvágták, mert Morales imád haverkodni az olyanokkal, akiknek 

fogalmuk sincs arról, hogy ő maga az ördög. Szadista játszadozást 

követ még több szadista játszadozás. Ő és Greg sokszor ültek odalenn, 

itták Greg drága italait, és beszélgettek. Valószínűleg rólam, 

legalábbis az idő egy részében. És nem túl hízelgő módon. 

– Mikor volt ez? 

– Moralest körülbelül egy évvel ezelőtt helyezték a nyomozókhoz. 

Körülbelül akkoriban lehetett. A vége felé. Nem sokkal azelőtt, hogy 



Greg Londonba költözött volna. Biztos vagyok benne, hogy Morales 

bátorította. Még az is lehet, hogy az ő ötlete volt, hogy Greg szakítson 

velem. 

– Talán azért, hogy ő tudjon kezdeni veled valamit? 

– Segít bevégezni és újrakezdeni. Biztosan élvezné – jelentette ki 

Berger. 

– Akkor Gregtől vette az ír és skót whiskyvel kapcsolatos ötletet, 

ami abban a Terrinek küldött hamis interjúban van, amit a 

nagynénémnek álcázva maga küldött el neki – mondta Lucy. – 

Gregnek pedig nem kellett volna hagynia, hogy mindenfélére 

rábeszéljék. A francba! Ő akarta így! Morales nem segít bevégezni 

vagy újrakezdeni semmit, erről én gondoskodom, csak figyelj! 

– Ha megnézed odalenn azokat az üvegeket, ő és Greg jócskán az 

aljukra néztek. Moralesnek csak a legdrágább italok kellettek a 

bárszekrényből. Oké, ez jellemző rá. De mocskos dolog volt úgy tenni, 

mintha Kay rendszeresen inna olyan whiskyt, aminek üvegje öt-hat-

hétszáz dollárba kerül, és azt mondani, hogy többe, mint Terri 

tankönyvei. Csúnya képet festett róla. És ha Terri befejezte volna a 

szakdolgozatát vagy az úgynevezett könyvét? Az nagyon 

szerencsétlen dolog lett volna. Gondolom, neked is eszedbe jutott, 

hogy talán ő lehet a Gotham Kiteregeti is. Az ilyesféle dolog nagyon 

is jellemző volna rá. 

– Akárki is írja azokat a cikkeket, anonim IP-címe van, az 

internetszolgáltató szerint a fiók pedig egy KFT-hez tartozik, aminek 

a székhelye az Isle of Manen van – mondta Lucy. – Ami az egyik 

legfőbb tröszt-offshore központ a világon. A hozzáférési kódjához 

hasonlót még soha nem láttam eddig, tehát azokat a cikkeket nem 

laptopon vagy számunkra ismerős gépen írták, és nem is olyanon, amit 

azoknak az e-maileknek az írására használtak volna, amiket mi 

vizsgálunk. A gond az, hogy az olyan offshore központok, mint 

amilyen az Isle of Man, Nevis, Belize, szigorúan veszik a titoktartási 

kötelezettségeiket, és nagyon nehéz áttörni a pajzsukat, hogy 



megtudjuk, ki rejtőzik a KFT mögött. Van egy kapcsolatom az 

adóhivatalnál, aki megpróbál minden követ megmozgatni. Érdekes, 

hogy pont az Egyesült Királyságról van szó. Én inkább a Kajmán 

szigetekre számítottam volna. Mint ahogy ez a helyzet a bejegyzett 

spekulatív befektetési alapok hetvenöt százalékával. De én nem 

hinném, hogy Morales volna a Gotham Kiteregeti. 

– A következtetés mindenesetre az, hogy akárki is volt, jó kis 

summát helyezett el egy offshore cégben – mondta Berger. 

– Nyilvánvalóan – felelte Lucy – Csak a pénzforgatásból, a 

marketing-tevékenységből bejött neki. Valószínűleg elképesztő 

részesedése van azokból a számlákból, amelyek az off-shore miatt 

védettek. Én csak abban bízom, hogy a nő kicsit túlságosan is okos 

ahhoz, hogy megkerüljön bizonyos adószabályokat, és ez talán elvezet 

bennünket egy igazi, létező címhez. Úgy értem, lakást bérel, a 

tulajdonában vannak bizonyos dolgok, fizeti a számlákat – vagy valaki 

fizeti a nevében –, és valószínűleg van egy tartózkodási helye ebben a 

városban, alkalmazottat fizetett, ezt biztosan tudjuk. Valaki küldött 

Eva Feeblesnek pénzt az Egyesült Királyságból a Gotham Kiteregeti 

nevében. Ennek a fickónak, aki korábban az Alkohol- és 

Dohánytermékek, illetve Lőfegyverek Forgalmazásával Foglalkozó 

Hivatalnak, most meg az adóhivatalnak dolgozik, megadtam Marino 

nevét, és most megpróbál információt szerezni attól a banktól, ahol 

Eva Peebles számlája van. Tudni akarom, hogy ki a Gotham 

Kiteregeti, és hogy hol a pokolban van. És ha átverte az adóhivatalt? 

Akkor a nő börtönbe kerül. 

– A nő? 

– Miután az az első cikk felkerült a netre, végigfuttattam egy 

szöveganalízist körülbelül ötven archivált cikken. Nem, tényleg nem 

gondolom, hogy Morales írná ezeket a cikkeket, és ilyen weboldala 

volna. Túl sok vesződséggel, karbantartással járna. Ő amolyan 

hirtelen, mindent bele fickó, amilyennek mindenki mondja. Van benne 

valami nemtörődömség, és ez lesz végül a veszte. 



– Mindjárt elvégezted ezt az analízist, amikor szétverted az oldalt? 

– kérdezte Berger. 

– Nem én vertem szét, hanem Marilyn Monroe. 

– Ezt majd máskor megbeszéljük. De azt szeretném kijelenteni, 

hogy nem helyeslem a weboldalak vírusokkal való megfertőzését –

tette hozzá Berger. 

– Ugyanazok a szavak és kifejezések állandóan előfordulnak, 

ugyanazok az utalások, metaforák, hasonlatok. – Lucy a 

szöveganalízisről beszélt, amit lefuttatott. 

– Hogyan képes egy számítógép felismerni egy hasonlatot? –

Érdeklődött Berger. 

– Mondok egy példát. Keressük, mondjuk, azt a szót, hogy olyan és 

hogy mint. Ekkor a számítógép elkezd olyanokat keresni, amelyek 

után melléknév, főnév áll. Olyan süket, mint egy ágyú – mintha semmit 

nem hallana. És van még néhány gyöngyszem a Gotham 

Kiteregeti ködös dumáiból. Gyengéd hajlatok, mint egy kemény banán 

egy Kalvin Klein-ruhán, ami mintha ráolvadt volna. Aztán – nézzük 

csak, jól emlékeszem-e. Apró mellei, amelyek olyan laposak, mint a 

barna lepénysütik, a bimbók mint megannyi mazsola. 

– És a számítógéped hogyan ismer fel egy metaforát? – Kérdezte 

Berger. 

– Az információ különálló részei a főnevek és igék esetében, 

amelyek nincsenek összefüggésben egymással. Téli álomba merült a 

koponyám a hajam nedves fészkében. A koponyát és a téli 

álmot ugyanabban a mondatban összefüggéstelennek lehetne 

bélyegezni. Ahogy a fészket és a hajat is, ha szó szerint nézzük őket. 

De a végén mégis egy metaforikus képekben gazdag verssort kapunk 

a Nobel-díjas költőtől, Seamus Heaney-től. Biztos vagyok benne, 

hogy rájöttél, ez nem bíbor próza. 

– Tehát a semleges network szoftvered verseket olvas, amikor 

éppen nem seggfejek nyomát keresi az interneten. 



– Azt közli velem, hogy a Gotham Kiteregeti szerzője nagy 

valószínűséggel nőnemű – felelte Lucy. – Egy rosszindulatú, 

jelentéktelen, sértett, dühös nő, aki a többi nőt ellenségnek tekinti, akik 

konkurenciát jelentenek. Egy nő, aki a többi nőt annyira gyűlöli, hogy 

képes azt is kigúnyolni, akit szexuálisan bántalmaztak. Újra és újra 

megalázza az áldozatot. Vagy legalábbis megpróbálja. 

Berger felvette a távirányítót, és lenyomta a lejátszás gombot. 

Terri pánikba esett, beszélő arca a tükörben, miközben a latex-

kesztyűbe bújtatott kéz a mellét gyúrja. A szeme könnyben úszott. 

Fájdalmai voltak. 

Remegett a hangja, miközben azt mondta: 

– Nem! Nem vagyok rá képes! Sajnálom! Ne légy rám dühös. Nem 

szeretném, ha ezt tennénk. 

Az ajkával és a nyelvével valami nyúlós hangot hallatott, annyira 

ki volt száradva a szája. 

– Dehogyisnem, bébi – hallatszott a gyilkos hangja. Szereted, ha 

megkötöznek, és megdugnak, nem? De ez alkalommal megütjük a 

főnyereményt, tudod? 

A kesztyűs kéz letett a kisasztalra egy üveg Aqualine-t, lecsavarta 

a kupakot, és az egyik ujj belenyúlt az üvegbe. Aztán szétkente a 

síkosítót Terri vagináján – miközben az háttal állt a férfinak –, és 

minden sietség nélkül keményen döfködte kondommal borított 

péniszével a nő hátát. Az ujjaival és a síkosítóval megerőszakolta 

Territ. Megbecstelenítette a félelemmel. Nem hatolt be a péniszével – 

hacsak nem tette a felvételen kívül. Nem ez volt a célja. 

A férfi erőszakkal leültette Territ, közben a szék lába csikorgott a 

padlócsempén. 

– Nézd, milyen csinos vagy a tükörben! – mondta. – Szépen ülsz. 

Majdnem olyan magas vagy így, mint amikor állsz. Kiről mondhatom 

el ugyanezt, kislány? 



– Ne! – könyörgött Terri. – Kérlek, ne! Oscar bármelyik pillanatban 

itt lehet. Kérlek, hagyd abba! Elmerevedett a kezem! Kérlek, vedd le! 

Kérlek! 

Sírt, de megpróbált úgy viselkedni, mintha az egész csak színlelés 

volna. Megpróbált úgy tenni, mintha a férfi nem csinálna semmi 

ártalmasat. Mintha ez az egész csak szexuális játék volna, egyfajta 

felvett viselkedés. Nyilvánvaló volt, hogy korábban lefeküdtek 

egymással, és a másikon való uralkodás is része volt a dolognak. De 

nem így. Az még csak a közelében sem volt ennek. Terri énjének egy 

része tudta, hogy meg fog halni, méghozzá szörnyű módon, de megtett 

minden tőle telhetőt, hogy ne így legyen. 

– Ötkor ér ide, szegény kis pontos Oscar. Tudod, a te hibád – 

mondta Morales hangja a tükörben lévő arcnak. – Innentől kezdve, 

bébi, az lesz, amit te hoztál létre... 

Berger megint megállította a videót, és újra leírt néhány gondolatot. 

Lassan összeállt a kép. De nem tudnak bizonyítani semmit. Morales 

arcát nem lehetett látni, egyetlenegyszer sem. Sem ezen a 

videoszalagon, sem azon, amit akkor készített, amikor megölte 

Bethanyt abban a szörnyű lakásban Baltimore-ban, azon a nyáron, 

amikor befejezte a Johns Hopkins egészségügyi iskolát 2003-ban. És 

azon a felvételen sem látszott, amit hónapokkal később csinált, amikor 

meggyilkolta Rodrickot, és kidobta kecses, fiatal testét a Bugatti-

kereskedés mellett Greenwichben. Rodrick valószínűleg akkor került 

Morales látóterébe, amikor az az állatorvosi rendelőben dolgozott 

félállásban. 

Valószínűleg így találkozott Bethanyvel is, csak egy másik 

állatorvosi rendelőben, Baltimore-ban. 

Mindkét esetben ugyanazt tette az áldozatokkal, mint Terrivel. 

Megkötözte a csuklójukat. Gumikesztyűt viselt, amikor az ujjával 

megbecstelenítette őket, ugyanazt a fajta síkosítót használva. Öt évvel 

korábban éppen el akarta kezdeni a New York-i rendőrakadémiát, és 

elkezdett részmunkaidőben dolgozni különböző állatorvosi 



rendelőkben. Nem bőrgyógyászok mellett. Az állatorvosok 

kauterizáló eszközöket és síkosítókat használnak, mint az Aqualine is. 

Morales elemelt egy félig telt üveg síkosítót a munkahelyéről. Ez része 

volt az elkövetés módjának, és talán az első gyilkosságból 

eredeztethető. 

Bergernek fogalma sem volt róla, hány embert ölhetett meg 

Morales, de elgondolkodott, vajon azzal, hogy síkosítót használt, az 

volt-e a célja, hogy összezavarja a rendőrséget az összekevert DNS-

ekkel. 

– Bizonyára úgy vélte, hogy ez az egész nagyon mókás – közölte 

Lucyvel. – Valószínűleg teljesen felvillanyozta, amikor egyezést 

találtak a CODIS-adatbázisban, és aztán kiderült, hogy a DNS egy 

Palm Beachen élő kerekes székes nőé. Milyen jót nevethetett. 

– Nem úszhatja meg – mondta Lucy. 

– Hát, nem is tudom. 

A rendőrség nem találta Moralest, és jelenleg még elfogatási 

parancsot sem adtak ki ellene. A legnagyobb gond az volt – és 

továbbra is az marad valószínűleg –, hogy nem volt ellene bizonyíték. 

Nem tudták bizonyítani, hogy Morales bárkit is meggyilkolt volna, és 

ha meg is találnák a DNS-ét Terri megölésének a helyszínén, vagy 

akár a holttesten is, az még nem jelentene semmit, mivel Morales bent 

tartózkodott a lakásban, és meg is érintette a testet, amikor életjelek 

után kutatott. Ő volt a vezető nyomozó az ügyben, és mindent és 

mindenkit megérintett, ami, és aki az esettel összefüggésben volt. 

És az arca nem látszott a felvételeken. S nem volt azokon a 

szalagokon sem, amelyek az épületbe belépőket és a kijövőket vette, 

mert valószínűleg a tetőfeljárót használta tegnapelőtt este, és aztán 

felhúzta maga után a létrát. Aztán később visszatette a szekrénybe. Ezt 

megelőzően, amikor Terrivel együtt volt, valószínűleg máshol történt. 

Nem Terri lakásában. Az túlságosan kockázatos lett volna. Valaki 

esetleg visszaemlékezett volna arra, hogy látta a környéken. Morales 

túlságosan okos volt ahhoz, hogy ezt a kockázatot vállalja. 



Bergernek eszébe jutott, hogy esetleg akkor is a tetőn keresztül jött-

ment. Nem zárhatta ki, de valószínűleg soha nem fogja megtudni. 

Morales ördögien okos volt. Kijárta a Dartmoutht, a Johns 

Hopkinst. Egy szadista szexuális pszichopata volt, talán a 

legborzalmasabb, akivel Berger valaha találkozott. Azokra az 

alkalmakra gondolt, amikor kettesben volt vele. A férfi kocsijában. A 

Zöld fogadóban. És a Central Parkban, a Ramble sétányon. Meg 

amikor utólag megnézte azt a gyilkossági helyszínt, ahol egy 

maratonfutót megerőszakoltak, és kézzel megfojtottak. Berger most 

azon morfondírozott, vajon azt a nőt is Morales gyilkolta-e meg? 

Gyanította, hogy igen. De nem tudta bizonyítani. És az esküdtszék 

nem valószínű, hogy hitelt adna egy olyan azonosításnak, ami csak a 

hangon alapul, amin igény szerint – mint O. J. Simpson és a véres 

kesztyűvel kapcsolatos vizsgálatok esetében – módosítani is lehet, 

hogy ne pontosan úgy hangozzék, mint a felvételeken hallható gyilkos 

hangja. Az a férfi eléggé erős spanyol akcentussal beszélt. Ha Morales 

normál hangon beszél, alig észrevehető az akcentusa. És egy ügyet 

amúgy sem lehet megnyerni csupán a törvényszéki hanganalízisre 

alapozva. Teljesen mindegy, hogy milyen kifinomult a szoftver. 

Nem valószínű, hogy bárki – főleg nem egy olyan tapasztalt 

ügyész, mint Berger – előállna azzal a nevetséges javaslattal, hogy 

vessék össze Morales péniszét a videón látottal. Egy normál hímtagét, 

ami nincs körülmetélve, semmi szokatlan nincs rajta, semmi említésre 

méltó, és egy kondom borítja. Olyan, mintha valaki az arcát takarná el 

egy símaszkkal. Ha volt is rajta bármiféle ismertető jegy, az el volt 

fedve. 

A legtöbb, amit a rendőrök megtehettek – vagy Lucy megtehetett – 

az volt, hogy bebizonyítják, ezek az erőszakos, elítélhető 

videofelvételek az ő e-mail fiókjában voltak, de akkor honnan szerezte 

őket? Az, hogy ott találták meg őket, még nem bizonyítja, hogy ő is 

ölte meg ezeket az embereket, vagy azt sem, hogy ő filmezte le egy 

kézi kamerával, amit egy háromlábú állványra állított. Lucy tudta a 



legjobban, hogy egy esküdtszék tagjaival megértetni, mi is az az IP-

cím, a hozzáférési kód, az IP-cím elrejtés, a cookie, az adatcsomag-

forrásfigyelés és vagy még száz dolog, lehetetlen vállalkozás, olyan, 

mint régebben, amikor a nyolcvanas évek és a kilencvenes évek elején 

Berger először próbálta elmagyarázni és megértetni velük a DNS-t. 

A szemek megüvegesedtek, senki nem viseltetett bizalommal a 

dolog iránt. Berger rengeteg időt és energiát ölt abba, hogy 

megfeleljen a Frye-standardnak, ami arra szolgál, hogy elfogadtasson 

bizonyos tudományos bizonyítékokat a bírósággal. Igazából a DNS-

teszt elfogadtatása nem nagyon használt a házasságának, nem mintha 

bármi más használt volna. De ahogy egyre jobban elterjedtek az újabb 

és újabb tudományos technikák, újabb és újabb igények merültek fel – 

olyanok, amelyekről korábban nem is álmodtak volna –, egyre 

nagyobb volt a nyomás. Talán ha a törvényszéki tudomány azon a 

szinten marad, mint amikor ő még a Columbián volt, és egy olyan 

nővel élt együtt, aki végül összetörte a szívét, és egyenesen Greg 

karjaiba lökte, akkor talán sokkal több ideje maradt volna a 

magánéletére. Többször ment volna nyaralni, vagy legalább egyszer 

elment volna úgy, hogy nem viszi magával a munkáját. Akkor 

megismerte volna Greg gyerekeit, valóban megismerte volna őket. És 

jobban megismerte volna azokat az embereket, akikkel együtt 

dolgozott, mint például Scarpettát, akivel sohasem jutott tovább, mint 

hogy küldött neki egy részvétnyilvánító kártyát, miután tudomást 

szerzett Rose haláláról. 

Marino mondta el neki. 

Lehet, hogy akkor saját magát is jobban megismerte volna. 

– Kay bármelyik percben itt lehet. Fel kell öltöznöm – közölte 

Lucyvel. – És neked sem ártana. 

Lucy egy Jockey-alsótrikóban és nadrágban volt. Olyan filmeket 

néztek eddig, amelyek más emberek meggyilkolását mutatták be, és 

egyikükön sem volt sok ruha. Még korán volt, reggel tíz felé járt, de 

mintha késő délután lett volna. Berger most is abban a 



selyempizsamában és köntösben volt, amit zuhanyozás után húzott fel, 

percekkel azelőtt, hogy Lucy felbukkant volna. 

Az azóta eltelt öt óra alatt, mióta Scarpetta, Benton, Marino, 

Bacardi és Morales ott jártak a lakásában, Berger megtudta a furcsa 

igazságot, mintha csak a saját két szeme előtt bontakozott volna ki. 

Szemtanúja volt három ember kínok közötti halálának, olyan 

emberekének, akik áldozatául estek egy embernek, akinek pedig 

védelmeznie kellett volna őket; egy orvosnak, aki soha nem volt 

igazán az, aki inkább zsaru lett, de akit soha nem lett volna szabad 

egyetlen élőlény kilométeres körzetébe sem engedni. 

Eddig még csak Jake Loudint találták meg. Még nem vallotta be, 

hogy ismerné Mike Moralest, hogy arra használta volna fel, hogy 

elméltassa az eladhatatlan kisállatokat, vagy isten tudja, még mire. 

Lehet, hogy Morales ajánlkozott Juan Amate néven arra, hogy lemegy 

a pincébe, és egy kis pénz ellenében még egy kis nyomorúságot 

szabadít a világra. Lehet, hogy Berger szerencsés lesz, és cserébe az 

enyhébb büntetésért, valahogy ráveszi Loudint, vallja be, hogy 

felhívta Moralest a múlt éjjel, miután Eva Peebles rossz helyen volt a 

rossz időben, lenn, a kisállat-kereskedés pincéjében. Igazából Berger 

nem hitte, hogy Loudin megkérte Moralest arra, hogy bárkit is 

meggyilkoljon. De Eva Peebles létezése egyre nagyobb nehézséget 

okozott, és csak jó ürügy volt, hogy Morales még egy kicsit 

szórakozzon. 

Megszólalt a kaputelefon, mikor Berger éppen befejezte az 

öltözködést, Lucy pedig még az ágyon ült, mert végig beszélgettek. 

Berger felvette a házi telefont, miközben begombolta Oxford-

szövetből készült blúzát. 

– Jaime? Kay vagyok – hallatszott Scarpetta hangja. – Itt állok az 

ajtó előtt. 

Berger lenyomta a 0-t, és kinyitotta az ajtót, majd így szólt: 

– Jöjjön be, lenn leszek egy percen belül. 

– Nem bánod, ha gyorsan lezuhanyozom? – kérdezte Lucy. 



33. 
 

 

 

 

 

Marino nézte a híreket a PDA-ján, miközben sietve gyalogolt a 

Central Park déli részén, előrevetett vállal, úgy taszigálva félre a 

járókelőket, mint egy rögbijátékos, aki pillanatokon belül pontot 

szerez a csapatának. 

Benton – kék csíkos öltönyében – egy Jim Valaki nevű tudósítóval 

ült szemben egy asztalnál. A tudósító nevére Marino nem emlékezett. 

Nem a legismertebbek közül való volt, ezért tették adásba ilyenkor. 

Benton alatt megjelent a felirat nyomtatott betűkkel: 

 

DR. BENTON WESLEY, TÖRVÉNYSZÉKI PSZICHIÁTER, 

MCLEAN KÓRHÁZ 

 

– Köszönjük, hogy velünk tartanak! Itt van közöttünk dr. Benton 

Wesley, aki korábban az FBI Viselkedéskutató Részlegének vezetője 

volt Quanticóban. Most a Harvardon, és itt, a John Jayen dolgozik, ha 

jól tudom? 

– Jim, azonnal rátérnék a lényegre, mert ez rendkívül sürgős. 

Kérjük, dr. Oscar Bane-t, hogy azonnal vegye fel a kapcsolatot az FBI-

jal... 

– Hadd osszuk meg a nézőkkel az információt, hogy ez az egész 

olyan ügyekkel áll kapcsolatban, amelyekbe lépten-nyomon 

belebotlunk mostanában – azzal a két megdöbbentő gyilkossággal, 

amelyet az elmúlt néhány éjjel követtek el New Yorkban. Mit tud 

nekünk ezekről elmondani? 



Marino előtt ott magasodtak a Columbus Circle és a Time Warner 

felhőkarcolói, ahol Benton ebben a pillanatban is volt. Hát ez nem volt 

valami jó ötlet. Marino értette, hogy Benton miért gondolta, hogy 

nincs más lehetőség, és hogy miért nem akaródzott neki először 

megkérdezni Bergert. Nem akarta, hogy a nőt tegyék felelőssé ezért, 

így nem vette fel a telefonját. Nem felelt senki hívására. Marino 

megértette, de most, hogy Benton feltűnt a nemzetközi csatornán, 

valami nagyon nem volt rendben. 

– Azt kérjük, hogy ha hallja ezt, hívja fel az FBI-t! – hallatszott 

Benton hangja az élő adásban Marino fülhallgatójában. – Okunk van 

aggódni dr. Bane biztonsága miatt. Kérjük, ne vegye fel a kapcsolatot 

– ismétlem, ne lépjen kapcsolatba – a helyi rendőrséggel vagy más 

hatóságokkal! Hívja az FBI-t, és biztonságba helyezzük! 

Scarpetta mindig azt mondta, hogy addig nem érdemes nyomást 

gyakorolni senkire, amíg az nem kerül olyan helyzetbe, hogy már 

nincs mit veszítenie, vagy nincs hova mennie. Benton is mindig ezt 

mondta. És Marino is. Akkor most miért teszi ezt? Először is Berger 

felhívta Moralest. Marino ezt nagyon szörnyű ötletnek tartotta. 

Gyakorlatilag figyelmeztette. Talán egy kis kárörömet érzett. A 

briliáns Morales lebukott, elkapták. Berger piszokul jó ügyész volt. 

Kemény nő, az rendben van. De nem kellett volna ezt tennie, 

Marinónak fogalma sem volt róla, hogy miért lépett így. 

Volt egy olyan furcsa érzése, hogy személyes okból kifolyólag, 

legalábbis részben. Scarpetta nem csinált soha ilyesmit, még ha lett is 

volna rá alkalma. Amikor Berger nappalijában voltak éjféltől, 

Scarpetta Berger helyében tett volna egy csomó gúnyos megjegyzést 

Moralesre, akit nem kedvelt, és nem bízott benne ő sem jobban, mint 

Marino, bár akkor még nem tudták, hogy a fickó hobbija az, hogy a 

saját gyilkolós filmjeinek a főszereplője legyen. De Scarpetta 

tökéletesen profi módon csinálta volna az egészet, a szokásos önmagát 

adva, Moralesszel szemben ülve. Ha gondolta volna, hogy a fickó 



gyilkos, de a legapróbb bizonyítéka sem lett volna ellene, megtartotta 

volna a gondolatait magának. Ő ilyen volt. 

– Meg kell, hogy mondjam, valószínűleg ez a legfurcsább kérés, 

amit valaha hallottam. Úgy értem, a kérés nem a legmegfelelőbb szó 

rá, de miért... 

Marino lepillantott a PDA-ján lévő apró alakokra. Az épület, 

amelyben Berger lakása volt, úgy két háztömbre lehetett onnan. 

Berger nem volt biztonságban. Nem lehet ennyire nagy nyomást 

gyakorolni olyasvalakire, mint Morales, beledöngölni a betonba, és 

aztán? 

A férfi lépni fog valamit. És kit bánt először? Azt a nőt, akit azóta 

próbál leigázni, mióta nyomozó lett. Azt a nőt, akiről hazudott, hogy 

mindenki úgy gondolja, hogy ő lefeküdt a szexuális bűnügyek 

ügyészével. De persze ez nem igaz. Ki van zárva. 

Morales még csak nem is Berger esete. 

Marino úgy vélte, tudja, hogy Berger esete milyen. Az olyan 

gazdag fickó, mint amilyen Greg is. De aztán ahogy figyelte Bergert 

és Lucyt együtt, miközben mindannyian ott voltak Berger 

nappalijában, aztán nézte, ahogy Lucy kimegy Berger után a 

konyhába, majd hirtelen elmegy, meggondolta magát, és már nem volt 

kétsége afelől, mi a helyzet. 

Berger gyengesége, a szenvedélye nem a férfiak voltak. Érzelmileg, 

testileg másféleképpen működött. 

– Oscarnak minden oka megvolt arra, hogy senkiben ne bízzon – 

mondta éppen Benton. – Okunk van feltételezni, hogy a hatóságokkal 

szembeni néhány félelmének – aminek hangot is adott – van valós 

alapja. Nagyon-nagyon komolyan vesszük ezeket. 

– Egy pillanatra álljunk meg! Kiadták ellene az elfogatóparancsot, 

gyilkossággal vádolják. Ne haragudjon, de úgy tűnik, mintha itt a 

rosszfiút védelmeznék. 



– Oscar, hall engem? – fordult Benton a kamerával szembe. –

Muszáj felhívnia az FBI-t, a helyi kirendeltséget, akárhol is van most! 

Akkor biztonságba helyezik. 

– Úgy tűnik, mintha másoknak is aggódniuk kellene a biztonságuk 

miatt, nem gondolja, dr. Wesley? A rendőrség őt gyanúsítja azzal, 

hogy megölte azokat a... 

– Nem vitathatom meg magával ezeket az ügyeket, Jim. Köszönöm, 

hogy időt szakított rám. 

Benton lecsippentette a mikroportját, és felállt az asztaltól. 

– Hát, ez elég szokatlan pillanat a New York-i bűnüldözés 

történetében. Két gyilkosság rázta meg a közvéleményt szilveszterkor, 

és a legendás – azt hiszem, használhatom ezt a szót, hogy legendás – 

profilkészítő, Benton Wesley ahhoz az emberhez fordul, akiről 

mindenki úgy hiszi, hogy meggyilkolta... 

– A francba! – mormolta Marino. 

Ki van zárva, hogy Oscar felhívja az FBI-t, miután ezt meghallotta. 

Marino lekapcsolódott a netről, becsukta a keresőprogramot, 

közben továbbra is sietett. Izzadt az öreg Harley-bőrdzseki alatt, és a 

hidegtől könnyezett a szeme. A nap megpróbált áttörni a súlyos, sötét 

fellegeken. Megszólalt a mobilja. 

– Igen? – szólt bele, közben kerülgette az embereket, mintha 

leprásak lennének, és egyikükre sem nézett rá. 

– Beszélek néhány ügynökkel az itteni irodából. Arról, hogy mit 

művelünk – mondta Marinónak Benton. 

– Szerintem jól ment – közölte Marino. 

Benton nem kért műbírálatot, és nem is válaszolt rá. 

– Telefonálok néhányat itt, a stúdióban, aztán átmegyek Bergerhez 

– mondta, és nagyon letörtnek hangzott. 

– Szerintem jó volt – ismételte meg Marino. – Oscar hallgatni fog 

rá. Kétség sem fér hozzá. Valószínűleg valami motelben van, vagy 

ilyesmi, és semmi mása nincs, mint a tévé. Egész álló nap és éjjel 

ismételni fogják a műsorrészletet, az biztos. 



Marino felnézett az ötvenkét emeletes fém és üveg épületre, a 

tekintete megállapodott a legfelső emeleti lakáson, ami a parkra nézett. 

A főbejárat fölött hatalmas arany betűkkel ez állt: TRUMP. De minden 

más is nagyon drágának tűnt a környéken. 

– Ha Oscar mégsem látná a műsort a tévében – Marino mintha 

magának beszélt volna, Benton olyan csendessé vált –, akkor nem is 

akarok arra gondolni, hogy mi történhet. Hacsak nem végez el egy 

műtétet magán, minden egyes mozdulatát követi a GPS – tudod jól, 

hogy kinek a GPS-e, ugye? Tehát nagyon jól cselekedtél. Ez volt az 

egyetlen dolog, amit tehettél. 

Marino még folytatta, de aztán ráébredt, hogy fölösleges. Eddig 

nem is vette észre, hogy a nagy semminek beszél. 

 

A fegyver csöve Scarpetta tarkójának nyomódott, de nem rémült 

meg annyira, mint ahogy azt feltételezte volna. Nem is értette igazán. 

Úgy tűnt, mintha nem volna összeköttetés a cselekedetei és azok 

következményei között, az ok és okozat között, a ha és amikor, a most 

és később között. Csak egyfajta, biblikus méretű döbbenetnek volt a 

tudatában, hogy az ő hibája, hogy Morales most Jaime Berger lakásán 

belül volt, és hogy élete végén elköveti az egyedüli megbocsáthatatlan 

bűnt. Őt lehet okolni a tragédiáért és a fájdalomért. 

A gyengesége és a naivitása okozza mások vesztét. Pont ez ellen 

harcolt egész életében. 

Végül is minden az ő hibája. Az, hogy a családja szegény volt, hogy 

elveszítette az apját, az anyja boldogtalansága, a testvére, Dorothy 

borderline személyisége és teljesen rendellenes viselkedése. És 

minden rossz, ami Lucyt érte. 

– Nem volt ott, amikor megnyomtam a csengőt – ismételgette 

Scarpetta, Morales meg csak nevetett rajta. – Nem hagytam volna, 

hogy bejöjjön. 

Berger nem is pislogott, és le sem vette a tekintetét Moralesről, 

miközben mozdulatlanul állt a csigalépcső aljában, kezében a 



mobiljával. Felette ott húzódott a galéria, ahol nagyszerű műalkotások 

sorakoztak a remek lakásban, amelyet körülölelt a New York-i 

várossziluett a makulátlanul tiszta, ívelt üvegfalon túl. Távolabb 

húzódott a mélyen fekvő nappali, teli értékes fából készült és 

különféle, földszínű kárpittal bevont bútorokkal, ahol mindannyian 

ültek nem is olyan régen, szövetségesek, barátok, együtt, az ellenség 

ellen folytatott hadjárat során, aki, íme, felfedte magát, és itt volt újra. 

Mike Morales. 

Scarpetta érezte, hogy a fegyver csöve nem feszül már a 

nyakszirtjének. Nem fordult meg. Mereven Bergerre nézett, remélve, 

hogy az megérti, hogy amikor ő kilépett a liftből és beleszólt a 

házitelefonba, még egyedül volt. Aztán hirtelen, a nagy semmiből a 

férfi megragadta a karját, és szinte átlökte Berger ajtaján. Az egyetlen 

dolog, ami felkelthette volna a figyelmét, amikor belépett az épületbe 

néhány perccel ezelőtt, az az egyik portás megjegyzése volt. 

A kedves fiatal nő az elegáns kosztümben rámosolygott, és így 

szólt: 

– A többiek már várják, dr. Scarpetta. 

Miféle többiek? 

Meg kellett volna kérdeznie. Édes istenem, miért nem tette? 

Moralesnek csak annyit kellett tennie, hogy felmutatta a jelvényét, de 

még erre sem lett volna szükség valószínűleg. Órákkal korábban már 

járt itt. És elbűvölő volt, meggyőző, és nem szerette a visszautasítást. 

Morales körülnézett, a pupillái kitágultak, egyik latexkesztvűs keze 

leejtett egy kis sporttáskát a padlóra. Kicipzárazta. Egy háromlábú, 

összecsukott állvány volt benne, és színtelen műanyag kábelszorítók. 

Scarpetta nem tudta pontosan megállapítani mi volt a többi dolog, de 

a szíve elkezdett gyorsabban verni. Tudta, hogy mire képesek azok a 

kábelszorítók, és félt tőlük. 

– Engedje el Jaime-t, és csináljon velem, amit akar – mondta. 

– Ő, fogja be! 

Mintha unalmasnak találná Scarpettát. 



Egy hirtelen rántással hátrakötötte Berger csuklóját, majd a 

kanapéhoz lökdöste, és keményen lelökte rá, hogy üljön le. 

– Viselkedjen! – mondta Scarpettának. És most az ő csuklóján volt 

a sor. Nagyon szorosan összekötözte. 

Scarpettának azonnal elkezdett sajogni a két csuklója, és aztán 

elviselhetetlen volt a fájdalom, mintha valami fém vájt volna a 

csuklóiba, összenyomva a véredényeket, szinte a csontba vágva. 

Morales lenyomta Scarpettát a kanapéra, Berger mellé, amikor az 

emeleten megszólalt egy mobil. 

Morales szép lassan levette a tekintetét arról a mobilról, amit 

Bergertől elvett, majd felfelé nézett, a galériára, és a mögötte lévő 

helyiségekre. 

A telefon csengett, aztán elhallgatott, és hallani lehetett, ahogy 

zubog a víz valahol. Aztán eláll. Scarpettának ugyanabban a 

pillanatban jutott eszébe Lucy, mint Moralesnek, 

– Most még megállhat, Mike. Nem kell ezt tennie... – kezdte volna 

mondani Berger. 

Scarpetta már talpon volt, de a férfi keményen megütötte, és 

visszazuhant a kanapéra. 

Morales felrohant a csigalépcsőn, olyan gyorsan, hogy úgy tűnt, a 

lába nem is érinti a lépcsőfokokat. 

 

❖ 

 

Lucy megtörölte nagyon rövidre vágott haját, és mélyen be szívta a 

gőzt a kellemes zuhanyfülkében. Már nagyon régóta nem volt ilyen 

tetszetős zuhanykabinban. 

Gregé volt. Üvegajtók zárták körül, a zuhanyfej úgy volt kialakítva, 

hogy az ember úgy érezte, a vízpermet egy esőerdőben éri, olyan 

fúvókákból lövellt ki a víz, amik az egész testre vízsugarat 

permeteznek. És gőzfürdő-funkció is volt. Közben szól a zene, és van 



egy kis ülőpad, ha csak arra szottyan az ember kedve, hogy csak üljön 

és zenét hallgasson, miközben hull rá a vízpermet. Berger Annie 

Lennoxot tett a lejátszóba. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de 

Lucy is ezt játszotta tegnap a tetőtéri lakásban. Greg és a whiskyjei, a 

finom dolgai és az ügyvédnője. Lucynek csalódást okozott ez az 

ember, aki tényleg tudta, hogyan kell élni, de olyasvalakit választott, 

akivel soha nem lett volna szabad kezdenie, és mindezt egy apró 

genetikus zsongás miatt. 

Ez olyan, mint amikor a matematikában lemarad egy számjegy. 

Mire az ember befejezi a hosszú, bonyolult egyenletet, már fényévekre 

van a választól, és már tévesztett is. Berger volt a megfelelő személy, 

de a rossz válasz. Lucy egy kis sajnálatot érzett Greg iránt, de saját 

maga iránt nem. Önmagáért leírhatatlan boldogságot érzett, amilyet 

még soha korábban, mintha újra feléledt volna. 

Mintha ugyanazt a mámoros zeneszámot hallgatná újra és újra, 

ahogy nemrégiben a zuhany alatt. Minden egyes érintés, tekintet, előre 

nem látott gondolat, amelyektől a testben lehet gyönyörködni. Mindez 

olyan erotikus, ugyanakkor megható is, valóban jelent is valamit. 

Nemcsak valami olcsó dolog. Nem egy lelkiismeret-furdalástól 

vezérelt valami, és nem torkollik szégyenkezésbe. Tökéletesen 

helyesnek tűnt, és Lucy egész egyszerűen el sem hitte, hogy vele 

történik. 

Ez volt az álma, amiről soha nem tudott eleget ahhoz, hogy 

álmodozzon róla, mert énjének egyetlen része sem akarta jobban vagy 

félt tőle, mint amennyire akarjuk vagy félünk a rémálmainkban 

megtörténő földönkívüliektől vagy a fantasztikus álmainkban 

előforduló repüléstől. Azok nem léteznek, és nem is valóságosak, nem 

érhetők el. De Jaime Berger soha nem fordult meg Lucy fejében, bár 

azt be kell vallania, hogy – főleg a legelső találkozásaik alkalmával – 

szédülést, idegességet érzett, mintha lehetőséget kapott volna arra, 

hogy egy hatalmas, szelídítetlen macskával játszadozzon, mint például 



egy tigris vagy egy gepárd, olyannal, amivel egy szobában sem volt 

soha, nemhogy háziállatként játszadozhasson vele. 

Lucy felállt a gőzzel teli kabinban. Nem látott át a párás 

üvegajtókon. Azon gondolkodott, hogy nyíltan beszél a nagynénjével, 

és mindent megmagyaráz. 

Kilökte az ajtót. Abban a pillanatban egy alak ugrott eléje, és gőz 

borította el Mike Morales arcát. Rámosolygott a lányra, és egy 

pisztolyt szegezett a fejének. 

– Meghalsz, kurva! – kiáltotta. 

 

Az ajtó megadta magát az egyik hatalmas ütésnek, és nekivágódott 

a falnak. 

Bacardi és egy egyenruhás rendőr – akinek úgy tudta, hogy Ben a 

neve – beléptek a Coldplay puha zenéjébe, és egyúttal a 2D lakásba, 

ahol dr. Kay Scarpettába botlottak. 

– Mi a fene ez? – kérdezte Bacardi. 

Scarpetta volt mindenhol a falakon. Poszterek, néhol egészen a 

padlótól a plafonig. Nem beállított képek, hanem bulvárlapokból 

származó fotók, vagy a CNN-ből, vagy, ahogy éppen a Ground Zero 

területén áll, vagy a hullaházban, és teljesen lefoglalja a munkája, 

úgyhogy nem veszi észre, hogy valaki elkészítette – Bacardi csak úgy 

nevezte, hogy – az „elgondolkodó pillanatképet”. A fotó nem volt 

valami ütős, de legyen a készítője férfi vagy nő, intellektuális fotót 

csinált. 

– Olyan, mint valami hátborzongató szentély – közölte Ben, vagy 

mi volt a neve. 

Az épület hátsó részében lévő lakás – ami pontosan Terri Bridges 

lakása fölött helyezkedett el – bútorozatlan volt, csak egy kis, 

juharfából készült asztal állt az egyik falnál, mellette irodai szék. Az 

asztalon egy laptop hevert, új PowerBook vagy AirBook, vagy, hogy 

is nevezik ezeket. Drága és pillekönnyű. Bacardi hallott mar olyanról, 

hogy valaki véletlenül kidobott ilyet egy rakás újsággal együtt, és most 



már látta, hogy hogyan történhet meg. A laptop egy töltőbe volt dugva, 

és a „Clocks” című szám ment halkan az iTuneson, újra és újra, isten 

tudja, hogy mióta, mert valaki az ismétlésre állította a menüt. 

Az asztalon volt még négy kis váza, olcsó fajta csiszolt üvegből, 

mindegyikben egy hervadt rózsa. Bacardi odalépett az asztalhoz, és 

leszakította az egyik szirmot. 

– Sárga – jegyezte meg. 

Ben közrendőrt – ahogy Bacardi gondolatban nevezte a férfit –

túlságosan is lefoglalta, hogy körülnézzen a szentélyben, és nem 

figyelt holmi fonnyadt rózsákra, és azt sem értette, hogy női szemmel 

a sárga színnek jelentősége van. Ha rózsákról volt szó, az ajándékba 

kapott vörös rózsa nyugtatta volna meg Bacardit, ha a másik érzéseiről 

lett volna szó, de az ösztönei így is súgtak valamit. Egy férfi, aki sárga 

rózsát ad neked, az olyasvalaki, akit soha nem kaphatsz meg, de akit 

nagyon szeretnél, és eget-földet megmozgatnál, hogy a tiéd legyen. 

Bacardi Ben rendőrre pillantott, és egy pillanatra megijedt, hogy 

hangosan kimondta ezeket a gondolatokat. 

– Nos, tudja mit? – szólalt meg, és a hangja szinte lepattant a régi, 

vakolt falakról, miközben szobáról szobára végigment a keményfa 

padlón. – Fogalmam sincs, hogy most mit kellene tennünk, mert úgy 

tűnik, hogy itt semmi más nincs, csak egy számítógép és vécépapír. 

Amikor visszaért, Ben rendőr még mindig a Scarpettáról készült 

fotókat bámulta, amelyek a helyhez képest relatíve olyan nagyok 

voltak, mint maga a Times Square. Rájuk irányította a zseblámpája 

sugarát, mintha el tudnának neki mondani valamit. 

– Míg a száját tátja – kezdte Bacardi –, felhívom Pete-et – Marino 

nyomozót –, hogy megtudjam, mi a fenét tegyünk a Gotham 

Kiteregetivel. Van valami ötlete, hogyan lehet letartóztatni egy 

weboldalt, Ben? 

– Ban – javította ki a férfi. – A Bannermannból. 

A lámpa fénye rávetült a hatalmas képekre, olyan volt, mint egy 

üstökös, ami utoljára jött el. 



– Ha dr. Scarpetta helyében lennék, felbérelnék néhány testőrt –

jegyezte meg a férfi. 

  



34. 
 

 

 

 

 

Megszólalt a házitelefon, és Berger mondta Moralesnek, hogy ez a 

belső hálózat. 

– Valószínűleg a biztonságiak – mondta a kanapéról sápadtan, 

fájdalmak közepette. 

A két keze cseresznyepiros volt a háta mögött. Scarpetta már nem 

érezte a sajátjait. Akárha kőből lettek volna. 

– Valószínűleg hallották a lövést. – Ha egy hang lehet szürke, hát 

Bergeré az volt. 

Amikor Morales felrohant az emeletre, miután megszólalt az 

ismerős csilingelés, Scarpetta feltette a kérdést, ami megváltoztathatta 

az egész örökkévalóságot a számára. 

– Lucy van ott fenn? – kérdezte Bergertől. 

Kiolvashatta Berger válaszát annak tágra nyílt szeméből, és aztán 

meghallották a lövést. 

Úgy hangzott, mintha egy fémajtót bevágtak volna, majdnem olyan 

volt, mint a Bellevue ajtóinak a hangja. 

Aztán csend. 

Morales most visszatért, és Scarpettát most már nem érdekelte 

semmi a világon, Lucyt kivéve. 

– Kérem, hívjon egy mentőt! – mondta a férfinak. 

– Hadd meséljem el, hogy mi újság, Doki! – Meglóbálta a pisztolyt, 

és még furcsább lett. – Az az újság, hogy a kis szuperhős unokahúga 

kapott egy kibaszott golyót a kibaszott fejébe. Képzelje csak el, 

mennyi IQ-t elpusztítottam ma reggel, hűha! 



Felkapta a kicipzárazott sporttáskát, körbesétálta a kanapét, hogy 

eléje jusson. Lógó csípőnadrágjához csíptetve ott volt a PDA-ja, 

aminek a kijelzőjén egy GPS-nyomkövető napló volt, egy rózsaszínű 

vonal haladt a térképen lassan valamerre. 

Ledobta a táskát a kisasztalra, és leguggolt melléje. Latexkesztyűs 

kezével beletúrt, és előhúzott egy pár Brook-edzőcipőt és egy 

műanyagzacskót, amiben az a polivinil lenyomat volt, amit Scarpetta 

készített Oscar ujjlenyomatairól. A zacskó zsíros volt, mintha Morales 

beolajozta vagy valamiben megfürdette volna a lenyomatokat. A 

combján egyensúlyozta a fegyvert. 

Kivette a zacskóból a lenyomatokat, majd bal keze ujjaira 

csúsztatta őket. Scarpetta most jött rá, hogy Morales balkezes. 

A férfi másik kezébe fogta a fegyvert, felállt, széttárta a kezét 

azokkal a bizarr, gumiszerű, fehér ujjvégekkel, elvigyorodott, a 

pupillái annyira kitágultak, hogy úgy tűnt, a szembogara helyén egy-

egy fekete lyuk tátong. 

– Nem leszek majd itt, hogy megfordítsam a fordítottat – mondta. 

– Mert ez így fordított lesz. 

Lassan mozgatta az ujjait. 

– Oké, dr. Sherlock? Tudja, hogy miről beszélek, ugye? Vajon hány 

embernek jutott volna ez az eszébe? 

Arra gondolt, hogy mivel ezek csak a lenyomatról vett minták, ha 

valamire rányomják őket, akkor az eredetinek a fordítottját adják. 

Morales orvosolta ezt a problémát, amikor lefotózta azokat a 

lenyomatokat, amiket a kádba tett csilláron hagyott Eva Peebles 

lakásában. Akárki is veszi le és fotózza le a Berger lakásában talált 

ujjlenyomatokat, itt egy fordított elrendezést talál, annak a tükörképét, 

amire számítana, és csodálkozna rajta, hogyan is lehetséges ez. Az 

ujjlenyomat-szakértőnek korrigálnia kell, különböző perspektívából 

kell megvizsgálnia őket, hogy pontos geometrikus analízist tudjon 

adni, amivel össze lehet hasonlítani ezeket a mesterségesen készített 

ujjlenyomatokat Oscar ujjlenyomataival az IAFIS-adat-bázisban. 



– Felelj, ha kérdezlek, te szajha! – Morales felkelt, és olyan közel 

lépett, hogy Scarpetta érezte az izzadságszagát. 

Leült Berger mellé, belenyomta a nyelvét a szájába, és lassan 

végighúzta a pisztolyt a két lába között. 

– Senki nem gondolna rá – mondta Scarpettának, miközben 

becézgette Bergert a revolver csövével. Berger nem mozdult. 

– Senki – felelte Scarpetta. 

Morales felállt, és elkezdte odanyomogatni a szilikon ujjvégeket az 

üvegből készült kisasztal lapjára. Odalépett a bárszekrényhez, 

kinyitotta az egyik üvegajtót, és kivette az ír whiskyt. Kiválasztott egy 

színes poharat, ami kézzel fúvott muranói üvegnek tűnt, és öntött bele 

az italból. Mindenhol rajta hagyta Oscar ujjlenyomatát a palackon és 

a poháron, miközben nagy kortyokban nyelte a whiskyt. 

Újra megszólalt a lakástelefon. 

Morales most sem törődött vele. 

– Van kulcsuk – mondta Berger. – Hallanak valamit az épületben, 

és ha az ember nem veszi fel a telefont, végül bejönnek. Hadd vegyem 

fel, és megmondom nekik, hogy jól vagyunk. Senki másnak nem kell 

megsebesülnie. 

Morales ivott még egy kicsit. Ide-oda forgatta a whiskyt a szájában, 

és Berger felé lendítette a fegyvert. 

– Mondd meg nekik, hogy tűnjenek el! – közölte. – De ha bármivel 

próbálkozol, mindenki meghal. 

– Nem tudom felvenni a kagylót. 

Morales bosszúsan fújtatott egyet, de közelebb jött, felvette a 

drótnélküli telefont, és odatartotta Berger füléhez és szájához. 

Scarpetta apró vörös foltokat vett észre a férfi világos bőrén. 

Olyanok voltak, mint a szeplők, de nem szeplők voltak, valami 

megmozdult Scarpettában, mintha csak földrengés lenne, és a föld 

hatalmas táblái elmozdulnának. 

A Morales PDA-ján araszoló rózsaszín vonal gyorsabban haladt 

tovább. Valaki vagy valami gyorsan mozgott. Oscar. 



– Kérem, hívjon egy mentőt! – kérte Scarpetta. 

Morales némán, a száját mozgatva így szólt: 

– Saj-ná-lom – és vállat vont. 

– Halló? – szólt bele Berger a telefonba, amit a férfi tartott. –

Tényleg? Tudja, valószínűleg a tévé lehetett. Egy Rambo-film, vagy 

ilyesmi. De köszönöm, hogy figyelt. 

Morales elvette a kagylót Berger sápadt arcától. 

– Nyomja meg a nullát – mondta Berger, anélkül, hogy mozdult 

volna. – Azzal megszakítja a vonalat. 

Morales meg is nyomta, majd leejtette a kagylót a töltőre. 

Marino megérintette az ajtót a mutatóujjával, belökte pár centire, és 

előhúzta a Glockját a bőrdzseki zsebéből. Felhangzott a riasztó hangja, 

figyelmeztetve arra, hogy egy ajtón vagy' egy ablakon bejött valaki. 

 

Marino beugrott Berger lakásaba, két kezébe fogva a fegyvert. 

Óvatosan előrelépett, és egy botíven keresztül belátott a mélyen a 

lakásban fekvő nappaliba, ami egy űrhajóra emlékeztette. 

Berger és Scarpetta a kanapén ültek, a két karjuk a hátuk mögött. 

Az arckifejezésükből tudta, hogy már késő. Egy kar jelent meg a 

köríves kanapé mögül, és Scarpetta fejének szegezett egy pisztolyt. 

– Dobd el, seggfej! – mondta Morales, miközben felállt. 

Marino Moralesre szegezte a fegyverét, akinek a pisztolya 

beleveszett Scarpetta szőke hajába. Morales a ravaszon tartotta az 

ujját. 

– Hallod, Gorilla? Dobd el azt a kibaszott fegyvert, különben a kis 

zsenid agyát mindenhol viszontlátod a lakásban. 

– Ne tedd, Morales! Mindenki tudja, hogy te voltál! 

Abbahagyhatod – mondta Marino, miközben szélsebesen 

száguldoztak a gondolatai a lehetőségeken, amelyek nekiszegezték a 

falnak, annak a falnak, amitől semmi áron nem távolodhat el. 

Csapdába esett. 



Meghúzhatná a ravaszt, és Morales is megtenné. Lehet, hogy a 

szemétláda meghalna, és akkor ő és Berger megmenekülnének. De 

Scarpetta is halott lenne. 

– Van egy kis gond a bizonyítékokkal, Gorilla. Még senki nem 

hívta fel a figyelmedet erre? – kérdezte Morales. – Gorilla. Ez jó. Ez 

tetszik. 

Marino nem tudta megállapítani, hogy be van rúgva vagy be van 

lőve. De valami volt benne, az biztos. 

– Mert... mert – kuncogott egyet – te vagy a közismert Magilla 

Gorilla, nem? Akinek lelóg a keze a földig. Ma-gil-la Go-ril-la. Nos, 

hogy tetszik? 

– Marino, ne dobd el a fegyvert! – mondta Scarpetta döbbenetes 

elszántsággal, de az arca élettelennek tűnt. – Egyszerre nem tud 

mindenkit lelőni. Ne dobd el a fegyvert! 

– Micsoda kis hős, nem? – Morales erőteljesen nekinyomta 

Scarpetta koponyájának a fegyver csövét, és a nő halkan felszisz-

szent. – Ilyen egy bátor hölgy, akinek a páciensei nem tudják 

megköszönni neki, amit értük tett, és nem tudnak panaszkodni sem. 

Előrehajolt, és megnyalta Scarpetta fülcimpáját. 

– Szegényke! Nem tud élő emberekkel dolgozni? Ezt mondják az 

olyan orvosokról, mint maga. Hogy kénytelenek a légkondit tíz fokra 

beállítani, különben nem tudnak aludni. Tedd le azt a kibaszott 

pisztolyt! – ordított rá Marinóra. 

Találkozott a tekintetük. 

– Oké. – Morales megvonta a vállát, majd így szólt Scarpettához: – 

Itt az elalvás ideje, nemsokára újra találkozhat az édes kis Lucy-vel. 

Közölte már Marinóval, hogy szétloccsantottam az agyát odafenn? 

Üdvözlök mindenkit a mennyekben. 

Marino tudta, hogy Morales komolyan is gondolja, amit mond. 

Tudta, hogy az emberek komolyan gondolják, ha nem törődnek 

semmivel, és Morales nem törődött semmivel. Scarpetta nem jelentett 

neki semmit. Senki nem jelentett neki semmit. Meg fogja tenni. 



– Ne lőj! – kiáltotta Marino. – Leteszem a fegyvert. Ne lőj! 

– Ne! – kiáltott fel Scarpetta. – Ne! 

Berger nem szólt semmit, mert nem tudott semmi olyat mondani, 

amivel bármi is változott volna. Jobb, hogy nem szólt. És ezzel 

tisztában is volt. 

Marino nem akarta letenni a fegyvert. Morales megölte Lucyt. 

Mindannviukat meg fogja ölni. Lucy halott. Biztosan fenn van. Ha ő 

nem teszi le a fegyvert, akkor Morales nem tudja mindannyiukat 

megölni. De megölné Scarpettát. És ő ezt nem hagyhatja. Lucy halott. 

Mindannyian halottak lesznek. 

Egy aprócska, vörös lézerpötty jelent meg Morales jobb homlokán. 

A kis pötty megremegett, rettenetesen vibrált, de aztán lelassult, és egy 

kicsit odébb mozdult, mint valami apró, rubinvörös szentjánosbogár. 

– Leteszem a fegyverem a padlóra – mondta Marino, és leguggolt. 

Nem pillantott felfelé vagy hátra. Nem árulta el, hogy látott valamit. 

Letette a Glockot a keleti szőnyegre, és közben le nem vette a szemét 

Moralesről. 

– Most szép lassan állj fel! – parancsolta az. 

Elvette Scarpetta fejétől a pisztolyt, és Marinóra szegezte, 

miközben a vörös szentjánosbogár a füle mögé mászott. 

– És mondd, hogy, Anyu! – parancsolta Morales, miközben a 

lézerpötty tökéletesen megnyugodott a jobb halántéka közepén. 

Hatalmas robaj hallatszott a galéria felől, és Morales összecsuklott. 

Marino még soha nem látott ilyet igaziból, hogy valaki úgy essen 

össze, mint egy marionettfigura, amelyiknek elvágják a zsinórjait. 

Marino a kanapé felé vetette magát, miközben vér lövellt ki Morales 

fejéből, és egyre nagyobb foltban terjedni kezdett a fekete 

márványpadlón. 

Marino felkapta a telefont, hívta a 911-et, aztán kirohant a 

konyhába, és elkezdett kést keresni, de aztán meggondolta magát. 

Felkapta a késtartóból a szárnyasszeletelő ollót, és elvágta Scarpetta 

és Berger kábelszorítóit. 



Scarpetta felrohant az emeletre, és közben nem is érezte a korlátot 

markolászó kezét. 

Lucy a galériáról a hálószobába vezető ajtóban volt elterülve, már 

benn a szobában. Körülötte mindenhol vér, hatalmas foltokban, ahogy 

odamászott a fürdőszobából, végig a keményfa padlón, egészen odáig, 

ahonnan lelőtte Moralest, a Glock negvvenkaliberes pisztoly ott hevert 

mellette. Ülő helyzetben volt, nekidőlve a falnak, remegett, és egy 

törülköző volt az ölében. Annyira elborította a vér, hogy Scarpetta 

képtelen volt megállapítani, hol találta el a golyó, de valahol a fején, 

valószínűleg hátul. A haja csatakos volt a vértől, vérpatakok folytak 

lefelé a nyakába és meztelen hátába, összegyűlve alatta és mögötte. 

Scarpetta nagy nehezen lerángatta magáról a télikabátját, aztán a 

blézerét, majd lekuporodott Lucy mellé. Nem érezte a kezét, miközben 

odaszorította a blézert Lucy fejéhez, aki hangosan tiltakozni kezdett. 

– Rendben lesz minden, Lucy – nyugtatta Scarpetta a lányt. – Mi 

történt? Meg tudod mutatni, hogy hol talált el? 

– Itt. Aú! Jézusom! Pont ott. A francba! Jól vagyok. Csak olyan 

hideg van. 

Scarpetta végigfuttatta a kezét Lucy csúszós nyakán és hátán. Nem 

érzett semmit, de az ujjai lassan elkezdtek égni és szúrni, de azért még 

mindig olyan érzése volt, mintha az ujjak nem az övé lennének. 

Berger jelent meg a lépcső tetején. 

– Hozzon törülközőket! – mondta neki Scarpetta. – Sokat! 

Berger látta, hogy Lucy magánál van, hogy jól van. Berohant a 

fürdőszobába. 

– Érzékeny valahol itt hátul? Mondd meg, hogy hol érzel fájdalmat! 

– kérdezte Scarpetta. 

– Ott sehol. 

– Biztos? – Scarpetta megtett minden tőle telhetőt, gyengéden 

tapogatott egy olyan kézzel, ami nem működött igazán. – Csak biztos 

akarok lenni abban, hogy nincs semmi gond a gerinceddel. 



– Nem ott van hátul. Úgy érzem, mintha nem lenne bal fülem. Alig 

hallok valamit. 

Scarpetta gyorsan Lucy mögé kuporodott, odaült mögé, a két lábát 

kinyújtotta a lány két oldalán, a hátát nekivetette a falnak, és óvatosan 

elkezdte tapogatni Lucy erősen vérző fejének hátulját. 

– Eléggé el vannak gémberedve az ujjaim. – Vezesd az ujjaimat. 

Lucy. Mutasd meg, hogy hol fáj. 

Lucy hátranyúlt, megragadta Scarpetta kezét, és a feje egy bizonyos 

részéhez vezette. 

– Itt. Piszokul fáj! Azt hiszem, hogy a bőr alatt lehet. A francba, ez 

fáj! Jaj, ne nyomd, ez fáj! 

Scarpettán nem volt rajta az olvasószemüveg, nem látott semmit, 

csak a vértől csatakos hajat. Nekinyomta a csupasz kezét Lucy fejének 

hátsó részéhez, s a lány felkiáltott. 

– El kell állítanunk a vérzést – mondta Scarpetta higgadtan, 

kedvesen, mintha csak egy gyerekhez beszélne. – A golyó közvetlenül 

a fejbőr alatt lehet, azért fáj annyira, amikor megnyomom. Minden 

rendben lesz. Jól leszel. A mentők bármelyik percben itt lehetnek. 

Berger csuklói mentén barázdák látszottak, a keze élénkvörös volt, 

nagyon merev és esetlen, miközben szétbontott több, nagyméretű 

fürdőlepedőt, és Lucy nyaka és a lábai köré tekerte őket. Lucy 

meztelen volt és nedves, valószínűleg éppen kiléphetett a 

zuhanyozóból, amikor Morales lelőtte. Berger lekuporodott a padlóra 

Scarpetta és Lucy mellé. Tiszta vér lett mindkét keze és a blúza, ahogy 

hozzáért Lucyhez, és újra meg újra csak azt mondogatta neki, hogy 

rendben lesz. Hogy minden rendben lesz. 

– A fickó halott – mondta Berger Lucynek. – Már éppen le akarta 

lőni Marinót, hogy aztán mindannyiunkat megöljön. 

Scarpetta kezében végre kezdtek életre kelni az idegek, olyan érzés 

volt, mintha milliónyi tűvel szurkálnák a bőrét. Bizonytalanul érezte, 

mintha egy helyen valami kis, kemény dudor lenne Lucy koponyáján, 

a középvonaltól kissé balra. 



– Itt van – mondta Lucynek. – Segíts, ha tudsz! 

Lucy felemelte a kezét, és segített megkeresni a kis lyukat, 

Scarpetta pedig kinyomta a golyót. Lucy hangosan tiltakozott. 

Közepes vagy nagy kaliberű lövedék volt, félköpenyes, deformált. 

Scarpetta átadta Bergernek, és egy törülközőt erősen odaszorított a 

sebhez, hogy elállítsa a vérzést. 

Scarpetta blézere teljesen átitatódott vérrel, és a padló is csúszós 

volt tőle. Úgy vélte, hogy a golyó nem sértette fel a koponyát, 

valószínűleg olyan szögben hatolt be, hogy szinte az összes kinetikus 

energiáját elveszítette egy viszonylag kis távolságon belül, a 

másodperc töredéke alatt. Nagyon sok véredény fut a fejbőr 

felszínének a közelében, és így a seb aggasztó módon vérzik, de 

mindig sokkal rosszabbnak tűnik az ilyesmi, mint amilyen valójában. 

Scarpetta határozottan nekinyomta a sebnek a törülközőt, a jobb kezét 

Lucy homlokára tette, úgy tartotta a lányt szorosan. 

Az erősen nekidőlt, és lehunyta a szemét. Scarpetta kitapintotta a 

nyakán a verőeret, megnézte a pulzusát. Gyors volt, de nem vészesen, 

és egyenletesen lélegzett. Nem volt nyugtalan, és nem tűnt zavartnak. 

Semmi jele nem volt annak, hogy nemsokára sokkot kapna. Scarpetta 

újból megtámasztotta a lány homlokát, és erősen nyomta a sebet, hogy 

elállítsa a vérzést. 

– Lucy, nyisd ki a szemed, és maradj ébren. Hallod? El tudod 

mondani, hogy mi történt? 

– Morales felrohant, és hallottunk egy lövést. Emlékszel, mi 

történt? 

– Megmentetted az életünket – mondta Berger. – Jól leszel. 

Mindenki jól van. 

Megsimogatta Lucy karját. 

– Nem is tudom – felelte a lány. – Arra még emlékszem, hogy 

zuhanyoztam. Aztán már a földön voltam, és úgy éreztem, mintha 

valaki fejbe dobott volna egy üllővel. Mintha elütött volna egy autó, 

és a fejem hátulját találta volna el. Egy kis ideig nem láttam semmit. 



Azt hittem, hogy megvakultam, de aztán hirtelen fényt láttam, és 

képeket. Hallottam, hogy Morales odalenn beszél, de nem tudtam 

járni. Szédültem, úgyhogy odakúsztam a székhez, valahogy 

átmásztam rajta, hogy elérjem a kabátomat, és kivegyem belőle a 

pisztolyomat. És újra rendesen látni kezdtem. 

A véres Glock ott hevert a véráztatta padlón, a galéria korlátja 

mellett, és Scarpettának az jutott eszébe, hogy ez az a fegyver, amit 

Lucy Marinótól kapott karácsonyra. Ez volt Lucy kedvence. Azt 

mondta, hogy ez a legklasszabb dolog, amit valaha a férfitól kapott, 

egy kisméretű, negyvenkaliberes pisztoly, lézeres célzóval és néhány 

doboz gyors sebességű, üreges hegyű lövedékkel. Marino tisztában 

volt vele, hogy Lucy mit szeret. Ő tanította meg lőni, amikor a lány 

még gyerek volt, amikor ők ketten csak eltűntek Marino furgonjával, 

aztán később Lucy anyja – Scarpetta testvére, Dorothy – telefonált, és 

átkozódott, persze már néhány pohár után, és üvöltözött Scarpettával, 

hogy tönkreteszik Lucyt, és azzal fenyegette meg, hogy soha többé 

nem engedi oda a lányt. 

Dorothy valószínűleg tényleg soha nem engedte volna oda Lucyt 

újra, ha nem lett volna egy kis gondja – nevezetesen, hogy soha nem 

akart gyereket, mert ő maga is gyerek volt, aki mindig is egy apára 

vágyott, aki gondot viselne rá, aki bálványozhatná őt, aki olyan 

majomszeretettel csüngött volna rajta, ahogy az apjuk tette 

Scarpettával. 

Scarpetta egyik kezével fogta Lucy homlokát, a másikkal a blézert 

nyomta a feje hátuljának. Forró és dagadt volt mindkét keze, és érezte, 

ahogy lüktet. Lucy már sokkal kevésbé vérzett, de nem akarta 

megnézni a sebet. Csak szorította tovább a ruhát Lucy fejéhez. 

– Harmincnyolcasnak látszik – jegyezte meg Lucy, majd újra 

lehunyta a szemét. 

Bizonyára meglátta a lövedéket, amikor Scarpetta átadta 

Bergernek. 



– Azt akarom, hogy tartsd nyitva a szemed, és maradj ébren! –

nógatta Scarpetta a lányt. – Jól vagy, csak maradj ébren! Azt hiszem, 

hallok valamit. Szerintem megérkezett a mentő. Beviszünk a 

sürgősségire, és végigcsináljuk rajtad azokat az élvezetes teszteket, 

amiket annyira szeretsz. Röntgen, MRI. Hogy vagy? 

– Fáj, mint a fene! De jól vagyok. Láttad Morales fegyverét? Vajon 

mi lehet? Azt hiszem, nem láttam még. Nem emlékszem rá. 

Scarpetta ajtócsapódást hallott odalentről, lármát, feszült hangokat, 

ahogy megérkezett az osztag. Marino sietve felvitte őket, Mindenki 

hangosan beszélt. Marino ellépett az útból, a véres lepedőkkel 

körülbástyázott Lucyre pillantott, aztán a padlón heverő Glockra. 

Lehajolt, és felvette. Megtette, amit soha nem szabad csinálni egy 

bűntény helyszínén. A csupasz kezébe fogta a fegyvert, elsétált vele, 

majd eltűnt a fürdőszobában. 

Két mentős beszélt Lucyvel, néhány kérdést tettek fel neki. A lány 

válaszolt, miközben azok feltették egy hordágyra. Scarpettát annyira 

lefoglalta mindez, hogy észre sem vette, Marino valahogy megint lent 

volt a földszinten, három egyenruhás rendőrrel együtt. Másik két 

mentős felemelte Morales holttestét egy másik hordágyra. Senki nem 

bajlódott újraélesztéssel, mert már egy ideje halott volt. 

Marino kivette a tölténytárat a Glockból – Lucy Glockjából és 

kiürítette a tárat, miközben az egyik rendőr elé tartott egy nyitott 

papírzacskót. Marino elmondta nekik, hogy Berger távirányítással 

kinyitotta a bejárati ajtót, és beengedte őt, anélkül, hogy Morales 

tudott volna róla. Előadott egy történetet arról, hogy beóvatoskodott, 

olyan közel lopódzott, amilyen közel csak tudott, aztán zajt csapott, 

hogy Morales felnézzen. 

– És még pont elég időm volt arra, hogy belelőjek néhányat, mielőtt 

bárkit is lelőhetett volna – hazudta Marino a rendőröknek. – A Doki 

mögött volt, és egyenesen rászegezte a fegyverét. 

Berger is leért hozzájuk, és így szólt: 

– Itt voltunk, a kanapén. 



– Egy kakas nélküli harmincnyolcas – mondta Marino. 

Magára vette a felelősségét – nem az érdemét – annak, hogy megölt 

valakit, és Berger rezzenetlen arccal vele játszott. Úgy tűnt, új 

életcéljává az vált, hogy Lucyt távol tartsa a bajtól. 

Legálisan Lucy nem tarthatott volna magánál kézifegyvert New 

Yorkban, még a lakásán sem, még önvédelemből sem. Jogilag a 

fegyver még mindig Marinóé volt, mert soha nem fogott neki a 

papírmunkának, nem ruházta át az ajándék fegyver tulajdonjogát 

Lucyre, mivel olyan sok minden történt azután a karácsony után, egy 

éve, Charlestonban. Senki nem volt boldog, és aztán Rose már nem 

volt önmaga, és egy darabig senki nem tudta, miért. Scarpetta képtelen 

volt rendbe tenni a kis világukat, ami szétesőfélben volt, mint egy régi 

golflabda, amiről lejött a külső burok. Ez volt a kezdete annak, amit 

Scarpetta nem olyan régen úgy kezdett nevezni, hogy az, amikor 

végük lett. 

Véres keze szorongatta Lucy véres kezét, miközben a mentősök a 

lift felé gurították a hordágyat, és egyikük rádión odaszólt az épület 

előtt álló mentőautónak. Kinyíltak az ajtók, és Benton lépett ki a 

liftből, csíkos öltönyében. Pontosan ugyanúgy nézett ki, mint ahogy 

nem olyan régen a CNN-en, amikor Scarpetta figyelte az adást a 

BlackBerryjén, miközben Berger lakása felé tartott. 

Benton megragadta Lucy másik kezét, mélyen Scarpetta szemébe 

nézett, és az arcán elterülő szomorúság és megkönnyebbülés minden 

másnál erősebb volt. 
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Nem Scarpetta jól csengő neve miatt sikerült asztalt kapniuk az 

Elaine-ben, ahová lehetetlenség volt bejutni még azoknak is, akik 

eléggé fontos emberek voltak ahhoz, hogy előjogokat élvezzenek, ha 

a legendás étteremtulajdonos nem szimpatizált az illetővel. 

Amikor Elaine minden este letelepedett az egyik asztalnál, úgy 

szállt fel a várakozás szele, akár a cigarettafüst azokban az időkben, 

amikor a művészetet még tisztelték, kritizálták, újradefiniálták – de 

semmi esetre sem hagyták figyelmen kívül, és amikor még bárki, 

bármilyen rangú legyen is, besétálhatott az ajtón. Ezeken a falakon 

belül ott kószált a múlt árnya, azé a múlté, amelyet Scarpetta siratott 

ugyan, de nem hiányzott neki. Évtizedekkel ezelőtt tette be ide a lábát 

először, egy hétvégén, egy olyan férfival, akibe beleszeretett a 

Georgetown Law Egyetemen. 

A férfi már nincs sehol, de itt van Benton, és az Elaine-ben semmi 

sem változott: ugyanolyan fekete volt a dekoráció, kivéve a vörös 

burkolólapos padlót, ugyanúgy ott voltak a kabátakasztók és a fizetős 

telefonok – amelyekről Scarpetta úgy tudta, hogy már nem voltak 

használhatók. Polcok, amelyeken dedikált könyvek sorakoztak, és 

amelyekről az állandó kuncsaftok nagyon jól tudták, hogy tilos 

hozzájuk nyúlni; ott voltak az irodalmárok és filmsztárok fotói, 

amelyek a falak minden egyes négyzetcentiméterét beborították, 

egészen a plafonig. 

Scarpetta és Benton egy pillanatra megálltak Elaine asztalánál, 

hogy üdvözöljék – egy-egy csókkal mindkét orcáján, és megkapták a 



szokásos nem találkoztunk már egy ideje, merre voltak? mondatot. 

Scarpetta megtudta, hogy elszalasztotta a korábbi külügyminisztert, 

egy hete pedig a Giants egyik irányító játékosát, akit egyébként nem 

kedvelt, és ma este egy talk show házigazdáját, akit még annyira se 

szeretett. Elaine közölte, hogy még jó pár vendéget vár, de hát ez nem 

volt újság, mert a dáma tudta, hogy bármelyik estén ide várhat bárkit 

a szalonjába. 

Scarpetta kedvenc pincére, Louie tökéletes asztalt talált nekik. 

A pincér így szólt Scarpettához, miközben kihúzta neki a széket: 

– Tudom, hogy nem kellene szóba hoznom, de mindenről tudok, 

ami történt. – Megcsóválta a fejét. – Nem kellene mondanom – főleg 

nem magának. A maffiózók, Gambino, Bonanno? Régebben sokkal 

jobb volt, tudja? Ők is megtették a magukét, de megvolt rá az okuk, 

ha érti, hogy mire gondolok. Nem járkáltak körbe-körbe, hogy 

kicsinálják az embereket. Főleg nem az olyan szegény, öreg 

hölgyeket, mint ez is volt. Egy törpe. És az az idősebb özvegyasszony. 

És az a másik nő meg a kölyök. Mennyi esélyük volt? 

– Semennyi – felelte Benton. 

– Tudják mit? Én hiszek a cementcsizmában. A különleges 

helyzetekre. Ugye, nem bánják, ha megkérdezem, hogy van a kis... 

tudják, a másik törpe! Úgy érzem, nem kellene ezt a szót használnom, 

mert nagyon sokan úgy vélik, hogy nagyon pejoratív. 

Oscar felvette a kapcsolatot az FBI-jal, és jól volt. Egy GPS-

mikrochipet távolítottak el a bal farpofájából, és most – Benton 

szavaival élve – egy flancos pszichiátriai magánklinikán pihent, a 

Pavilonban, a McLeanben. Terápiás kezelésben részesítették, és ami a 

legfontosabb, megkapta a legnagyobb ajándékot, azt, hogy 

biztonságban érezheti magát, amíg újra önmagára nem talál. Scarpetta 

és Benton pedig reggel visszamennek Belmontba. 

– Jól van – felelte Benton. – Majd megmondom neki, hogy 

érdeklődött. 



– Mit hozhatok? – érdeklődött Louie. – Parancsolnak valami italt? 

Tintahalat? 

– Kay? 

– Skót whiskyt kérek. A legjobb házasítatlan malátawhiskyből. 

– Legyen kettő. 

– Maguknak? A félretett készletből. Van néhány új, amit érdemes 

lesz kipróbálniuk – közölte Louie egy kacsintással. – Kocsival 

vannak? 

– Legyen csak jó erős – közölte Scarpetta, és Louie elindult a bár 

felé. 

Scarpetta mögött, a Second Avenue-ra néző ablak mellett egy 

nagydarab ember ült egyedül, Stetson-kalappal a fején, és egy vodka-

toniknak vagy gin-toniknak látszó itallal birkózott. Néha nyújtogatta a 

nyakát, hogy megnézze, mi a kosárlabdameccs állása, ami a teljesen 

lehalkított tévében ment a feje fölött. Scarpetta ilyenkor vethetett egy 

pillantást hatalmas állkapcsára és vastag ajkára, meg a hosszúra nőtt, 

ősz pajeszára. Aztán, amikor a férfi levette a tekintetét a tévéről, a 

nagy semmibe bámult, és lassan forgatgatta a kezében a poharat a 

fehér asztalterítőn. Valahogy ismerősnek tűnt, és Scarpetta lelki 

szemei előtt hirtelen megjelent egy televíziós tudósítás. Döbbenten jött 

rá, hogy az ember, akit bámul, Jake Loudin. 

De az lehetetlen, őt letartóztatták. Ez az ember meglehetősen 

vékony, alacsony. Aztán Scarpetta rájött, hogy ez egy színész, egy 

manapság nem túl foglalkoztatott színész. 

Benton vizsgálgatni kezdte az étlapot, az arcát eltakarta a műanyag, 

laminált étlapborító, amin Elaine díszelgett. 

– Olyan vagy, mint a Rózsaszín Párduc, aki rendőri megfigyelést 

végez – mondta Scarpetta. 

Benton becsukta az étlapot, aztán letette az asztalra, majd így szólt: 

– Akarsz valami fontosat közölni mindenkivel? Mivel hogy 

megszervezted ezt a kis összejövetelt, és nem társasági céllal. Csak 

gondoltam, megkérdezem, mielőtt a többiek megérkeznek. 



– Semmi különöset – felelte Scarpetta. – Csak ki akartam kicsit 

szellőztetni a fejem. Úgy éreztem, ez mindenkinek jót tenne, mielőtt 

hazamegyünk. Bárcsak ne mennénk! Úgy érzem, nem kellene északra 

mennünk, amikor mindenki itt van. 

– Lucy tökéletesen rendben lesz. 

Könnyek futották el Scarpetta szemét. Képtelen volt túltenni magát 

az egészen. Hívatlan rettegés markolta össze a szívét. Nagyon is 

tudatában volt a veszteségnek, ami majdnem érte, még álmában sem 

tudott tőle szabadulni. 

– Nem ment el. – Benton közelebb húzta Scarpettához a székét, és 

megfogta a kezét. – Ha úgy lenne megírva, már régen elment volna. 

Scarpetta a szeméhez emelte a szalvétát, aztán felbámult a néma 

tévére, mintha érdekelné, akárkik is játszották azt a kosármeccset. 

Megköszörülte a torkát, és így szólt: 

– De ez az egész szinte teljesen lehetetlen. 

– Nem az. Azok a revolverek, amiket mindig emlegetek neked, 

mert, hogy olyan könnyűek. Nos, most már érted, hogy miért, csak 

éppen most nekünk kedvezett a szerencse. Hihetetlen, milyen nagyot 

rúg vissza. Mintha egy ló rúgna bele a kezedbe. Azt hiszem, hogy 

Morales összerándult, amikor meghúzta a ravaszt, és valószínűleg 

Lucy is bemozdult, és egy kis kaliberű, gyors fegyverről van szó. 

Plusz, Lucynek velünk kellett maradnia. Nem volt még megírva neki, 

hogy elmenjen. Mindenki jól van. Több, mint jól vagyunk – tette még 

hozzá Benton, rászorította az ajkát Scarpetta kézfejére, aztán 

gyengéden szájon csókolta. 

Nem szokott ilyen nyíltan gyengéd lenni nyilvános helyen. De úgy 

tűnt, már nem érdekli. Ha a Gotham Kiteregeti még mindig létezett, 

akkor holnapra valószínűleg fenn lesznek a neten – Az egész 

Scarpetta-féle ebédtársaság ott lesz. 

Scarpetta nem ment el abba a lakásba, ahol a névtelen szerző írta 

azokat a kegyetlen és bosszúszomjas cikkeket, és most, hogy már 

tudta, ki volt az, csak szánalmat érzett a nő iránt. Teljes mértékben 



meg tudta érteni, hogy Terri Bridges miért fordult ellene. Terri 

szívtelen és becsmérlő e-maileket kapott attól, akit istenített – vagy 

legalábbis azt hitte, hogy az általa nagyra tartott orvosszakértő írta 

őket –, és amikor betelt a pohár, megadta az engedélyt az 

alteregójának, hogy nyilvánosan zsigerelje ki Scarpettát. Terri 

meghúzta a ravaszt, egy csomó golyót röpítve abba a nőbe, akinek a 

lekezelő magatartása volt az utolsó csepp a pohárban oly sok év 

mellőzöttség és lekezelés után. Lucy megállapította, hogy Terri írta azt 

a két, újévre szánt cikket december 30-án, amelyek aztán ott 

sorakoztak, és automatikusan el lettek küldve Eva Peeblesnek, pedig 

Terri akkorra már halott volt. Lucy arra is rájött, hogy december 31-e 

délutánján, csak órákkal azelőtt, hogy Territ meggyilkolták, kitörölte 

az összes e-mailjét, ami Scarpetta612-től jött. Nem azért, mert 

megsejtette, hogy meg fog halni, hanem mert névtelenül elkövette a 

saját bűntettét a törvényszéki orvosszakértő ellen, akivel végül csak a 

hullaházban találkozott. 

Benton hitt abban, hogy Terrinek volt lelkiismerete, nem is kicsi, 

éppen ezért törölte ki a százvalahány e-mailt, amelyekről úgy vélte, 

hogy Scarpetta és közte íródtak. Az aggodalom diktálta neki, hogy 

töröljön ki minden olyan bizonyítékot, ami esetleg a Gotham 

Kiteregetivel hozhatja kapcsolatba. És azzal, hogy kitörölte a 

levelezést, egyúttal a piedesztálról lezuhant hősét is kitörölte az 

életéből. 

Ez volt Benton elmélete. Scarpettának nem volt elmélete, kivéve 

azt, hogy mindig mindenhol csak elméleteket gyártunk. 

– Írtam Oscarnak egy levelet – mondta, miközben kinyitotta a 

kézitáskáját, és előhúzott belőle egy borítékot. – Szerintem 

mindenkinek el kellene olvasnia, úgyhogy megmutatom nekik. De 

először neked szeretném felolvasni. Nem e-mail, hanem valódi levél 

igazi papíron, a személyes levélpapíromon, amit már isten tudja, mióta 

nem használtam, nem írtam rá kézzel. A szépírásom csak romlik az 

idő múlásával, gondolom. Mivel ebből soha nem lesz bírósági ügy, 



Jaime azt mondta, hogy nyugodtan mondjak Oscarnak, amit csak 

akarok, és én meg is tettem. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy 

elmagyarázzam neki, hogy Terri nehézségekkel küzdött, ami a 

családját illeti, és hogy a gyerekkorában belénevelt dolgok miatt érezte 

úgy, hogy muszáj neki mindent az ellenőrzése alatt tartania. Dühös 

volt, mert fájdalmat okoztak neki, és ez gyakran ahhoz vezet, hogy az 

ember visszaadja, továbbadja az egészet, de mindezek mögött, ezek 

ellenére Terri jó ember volt. Egy kicsit összefoglalom neked, mert 

eléggé hosszú. 

Kicsúsztatott négy összehajtott oldalt a nehéz, krémszínű 

borítékból, és óvatosan szétnyitotta őket. Átfutotta, és hamar 

megtalálta azt a részt, amit fel akart olvasni Bentonnak. 

Csendesen el is kezdte. 

 

...A fenti, titkos szobában, ahol azokat a cikkeket írta, ott találtunk 

rá a sárga rózsákra, amelyeket maga adott neki. Mindegyiket eltette 

emlékbe, bár fogadni mernék, hogy magának soha nem mondta. Senki 

nem tenne ilyet, ha az érzéseket nem tartaná mélységesen fontosnak, 

Oscar. Szeretném, ha erre emlékezne, és ha mégis elfelejtené, újra 

elolvasná ezt a levet. Ezért írom. Hogy megtartsa. 

Vettem a bátorságot, és írtam Terri családjának is, hogy részvétet 

nyilvánítsak, és elmondjam nekik, amit csak tudok, mert nagyon-

nagyon sok kérdésük van. 

Attól félek, dr. Lester nem volt olyan segítőkész, ahogy ők szerették 

volna, úgyhogy én megpróbáltam kitölteni az üres részeket néhány 

telefonbeszélgetéssel és e-mailváltással. 

Beszéltem nekik magáról, és talán mostanra már hallott is felőlük. 

Vagy ha nem, biztos vagyok benne, hogy hamarosan fog. Azt 

mondták, szeretnék, ha megmondanám magának, hogy Terri mit írt a 

végrendeletében, és hogy nekik is szándékukban áll magának megírni. 

Talán már meg is tették. 



Nem fogom kifecsegni a kívánságait, mert ez nem az én feladatom. 

De a család egyetértésével valamit elárulok. Jelentős összeget hagyott 

az Amerikai Kis Növésű Emberek Társaságára, azzal a céllal, hogy 

hozzanak létre egy alapítványt, ami egészségügyi segítséget nyújt 

azok számára, akiknek szükségük van rá, vagy egyszerűen csak 

szeretnének olyan korrigáló sebészeti beavatkozásokat, amiket az 

egészségbiztosítás nem fedez. Mint azt maga is tudja, a legtöbb olyan 

beavatkozást, amit meg lehet és meg kellene tenni, a nem kötelező 

kategóriába sorolják: a fogszabályozást például, és néhány esetben a 

csonthosszabbítást is. 

Elég az hozzá, hogy Terrinek nagyon jó szíve volt... 

 

Scarpetta felolvasott, amennyit csak tudott, mert a szomorúság 

hulláma újra és újra elborította. 

Feltűnt Louie az italaikkal, aztán ugyanolyan elegánsan el is ment. 

Scarpetta belekortyolt a whiskybe. Ahogy az ital csúszott lefelé, 

végigmelegítette, a kipárolgása elborította az elméjét, mintha az 

visszavonult volna egy zárt helyre, és erőt gyűjtött volna. 

– Ha úgy véled, hogy nem zavarja meg a páciensed kezelését, 

megtennéd, hogy gondoskodsz róla, hogy megkapja ezt? – nyújtotta át 

Bentonnak Scarpetta a borítékot. 

– Sokkal többet fog ez jelenteni számára, mint gondolod – felelte 

Benton, miközben becsúsztatta a borítékot fekete bőrdzsekije zsebébe. 

Vadonatúj volt, csakúgy, mint az öve, amin egy Winston sasfejet 

ábrázoló csat volt, és mint az a kézzel varrott csizma is, amit viselt. 

Lucy így ünnepelt, amikor – ahogyan ő fogalmazott – elkerült egy 

újabb golyót. Ilyenkor ajándékokat vásárolt mindenkinek, és nem is az 

olcsóbb fajtából. Scarpettának vett egy újabb órát, amire nem is volt 

igazán szüksége – egy titánból készült, szénszálas külső borítású 

Breguet-órát, és egy fekete Ferrari F430-as Spidert is beszerzett, amit 

állítólag szintén Scarpettának vett. De hála istennek ez csak vicc volt. 

Scarpetta inkább biciklivel járt volna, mintsem egy olyan valamivel. 



Marino kapott egy új motort, egy vörös színű Ducati 1098 

versenymotort, amit Lucy a saját hangárában, White Plainsben tartott 

a férfi számára, mert azt mondta, hogy a városon belül Marino nem 

vezethet olyan járművet, aminek négy keréknél kevesebbje van. És 

még hozzátette meglehetősen udvariatlanul, hogy Marino legyen 

szíves, figyeljen a súlyára, különben nem tud felülni a szupermotorra, 

bármilyen szuper legyen is. 

Scarpettának fogalma sem volt róla, hogy Lucy mit adhatott 

Bergernek. Nem akart kérdezősködni, amíg Lucy nem akarta, hogy 

kérdéseket tegyen fel. 

Scarpetta türelmes volt, miközben Lucy Scarpetta ítéletére várt, 

amit ő egyelőre nem akart megadni neki, mert még nem érezte úgy, 

hogy itt az ideje. Távolról sem. Miután túljutott a kezdeti sokkon – bár 

igazából semmi oka nem volt a sokkra –, Scarpetta nem is lehetett 

volna elégedettebb. 

Ő és Berger elmentek ebédelni a múlt héten, kettesben, a Forlinibe, 

a Hogan Place One-hoz közel. Leültek egy olyan bokszba, amit Berger 

szerint majdnem Scarpettáról neveztek el. Azt mondta, hogy ez egy 

szerencsés boksz, mert ez volt a szakító-boksz. Scarpetta erre azt 

felelte, nem érti, akkor hogy lehet ez szerencsés, mire Berger – akiről 

kiderült, hogy Yankees-rajongó, szokott járni a meccsekre, és talán 

nemsokára újra elmegy majd – azt felelte, hogy attól függ, ki az, akit 

a kilencedik menet végén kiejtenek. 

Scarpettának nem kellett baseball-szakértőnek lennie, hogy 

megértse a dolog lényegét. Egészen egyszerűen boldog volt, hogy az 

a boksz, amit a New York-i tűzoltóparancsnokról neveztek el, nem 

volt olyan rossz ómenű hely, mint a nem is olyan távoli múltban. 

Nagyon kevés ember tudott olyan sok mindent Scarpettáról, mint 

Jaime Berger. 

– Nem feleltem a kérdésedre – felelte Benton, miközben az ajtót 

nézte. – Sajnálom. 

– Elfelejtettem a kérdést. 



– A leveled. Köszönöm, hogy felolvastad, de nekik ne olvasd fel. 

– Én nem így gondolom. 

– Nekik nincs szükségük bizonyítékra ahhoz, hogy tudják, milyen 

tisztességes ember vagy. – Benton Scarpettára emelte a tekintetét. 

– Ennyire nyilvánvaló. 

– Mindenki tudja, hogy az a szemét az interneten, azok az e-mailek, 

amiket Morales küldött a te nevedben, és a többi... nagyon jól tudjuk, 

hogy ki vagy, és ki nem. Semmi nem a te hibád abból, ami történt, és 

én tovább fogom ezt mondogatni, újra és újra. Sokáig tart. Míg az 

érzéseid utolérik az intellektusodat. Különben is, nekem kellene 

lelkiismeret-furdalást érezni. Morales az egészet attól a Nancytől – 

vagy mi is a neve – tudta meg, és Marino soha nem került volna ahhoz 

a kókler terapeutához, ha én nem küldöm abba az átkozott kezelési 

központba, és nem pocsékolom az időm azzal, hogy tanácskozom 

azzal a nővel. 

– Egyetértek, a nőnek soha nem kellett volna beszélnie 

Moralesszel. De értem, hogy miért tette. 

– Soha nem lett volna szabad megtörténnie – mondta Benton. –

Morales valószínűleg telefonon keresztül kiudvarolta Nancyből. 

Fogalmam sincs, hogy mit mondhatott neki, de a nőnek nem lett volna 

szabad egyetlen szót sem elmondani abból, amit Marino bizalmasan 

közölt vele. Azzal, hogy így megsértette a titoktartásról és bizalmas 

információról szóló törvényt, a nő leírta magát. 

– Ne büntessünk senkit sem. Már volt éppen elég büntetés, elég 

olyan ember, akik nem jöttek ki egymással, megvívták egymás ellen a 

csatáikat, egymás helyett döntöttek, és vissza akartak vágni, 

visszafizetni mindent. Közvetett módon ezért halt meg Terri. És ezért 

halott Eva is. Ha Terri nem akart volna visszafizetni mindenkinek... 

nos, ha Marino az agyalágyult terapeutája után akarja vetni magát, 

csinálja csak egyedül. 

– Valószínűleg igazad van – válaszolta Benton. – Itt vannak. 

Felállt, hogy Marino meglássa őt a sötét, zsúfolt helyiségben. 



Négyen voltak, köztük Marino új barátnője, Bacardi is, akiről 

kiderült, hogy mégiscsak van keresztneve is – Georgia. És ott volt 

Berger és Lucy. Átnyomakodtak a zsúfolt éttermen, lerótták 

tiszteletüket Elaine asztalánál, évődtek néhány szó erejéig vele, de 

hogy mit, azt Scarpetta nem hallotta. Aztán mindenki kihúzott 

magának egy széket, és leült. Úgy tűnt, jó hangulatban vannak. Lucyn 

egy Red Sox-baseballsapka volt, valószínűleg azért is, hogy húzza 

vele Bergert, de leginkább azért, hogy letakarja vele azt a kis, 

leborotvált részt. 

Ennyi. A feje hátulján lévő seb behegedt, nem esett csorba a 

hiúságán, az enyhe zúzódás nyom nélkül meggyógyult. Marino a 

sajátos módján össze is foglalta a dolgot, mármint hogy Lucy jól van, 

mivel semmi mást nem is tudott volna eltalálni a golyó, mint a csontot. 

Louie visszatért Elaine híres tintahalával, majd felvette a többiek 

rendelését is, anélkül, hogy bármit is leírt volna. Berger és Lucy ki 

akartak próbálni egy különleges, féltve őrzött skót whiskyt, Bacardi 

nem maradt hű a nevéhez, és egy martinis almakoktélt kért, Marino 

habozott, aztán megrázta a fejét, és látszott rajta, hogy kényelmetlenül 

érzi magát. Senki nem figyelt rá, de Scarpetta tudta, hogy mi történt. 

Átnyúlt Lucy mögött, és megérintette Marino karját. 

Az hátradőlt, a fából készült szék megreccsent. 

– Mi a helyzet? – kérdezte Marino. 

– Voltál már itt? – kérdezte Scarpetta. 

– Nem én. Nem az én stílusom. Nem szeretném hallgatni, ahogy 

Barbara Walters két asztallal odébb magánbeszélgetést folytat. 

– Az ott nem Barbara Walters. Van Red Stripe, Buckler, Sharp’s 

sör. Nem tudom, mostanában mit iszol – mondta Scarpetta. 

Nem bátorította vagy beszélte le Marinót az ivásról. Csak azt 

közölte vele, hogy nem bánja, ha iszik, csak Marinónak kell törődnie 

ezzel, mert ő, Scarpetta csak Marinóval törődik. 

– Van Red Stripe? – kérdezte Marino Louie-t. 

– Hát persze. 



– Talán egy kicsit később – mondta Marino. 

– Talán egy kicsit később – ismételte meg Louie a többi rendeléssel 

egyetemben, és eltűnt. 

Berger Scarpettára pillantott, majd intett a szemével a férfi felé, aki 

az ablaknál ült a fehér Stetson-kalapban. 

– Tudja, mire gondolok? – kérdezte Berger Scarpettától. 

– Az nem ő – felelte Scarpetta. 

– Majdnem infarktust kaptam, amikor beléptem – felelte Berger. – 

El sem tudja képzelni. Arra gondoltam, hogy lehetséges ez? 

– Ott van most is, ahol lennie kell? 

– Mármint a pokolban? – szólt közbe Lucy, látszólag pontosan 

tudva, hogy a másik kettő miről beszél. – Oda való. 

– Ne támadjanak ötleteid, Rocky! – mondta neki Marino. 

Ez volt régebben Lucy beceneve, mert a lány soha nem tudta, hogy 

hol a határ. És állandóan verekedni, bokszolni, birkózni akart 

Marinóval. Egészen addig, amíg el nem kezdett menstruálni. Marino 

középső neve Rocco volt, úgyhogy attól, hogy Lucyt Rockynak hívta, 

Scarpetta egyfajta énkivetítést érzett a dologban. Marino azt szerette 

Lucyben, amit saját magában is, csak nem tudott róla. 

– Nem érdekel, hogy mit mondanak mások, én megőrülök azokért 

az átkozott filmekért – jegyezte meg Bacardi, miközben Louie újra 

feltűnt mellettük. – Még az utolsóért, a Rocky Balboáért, is. Mindig 

sírok a végén. Nem tudom, hogy miért. Valódi vér és erőszak? Egy 

könnycseppet sem ejtek. De a filmek! Teljesen odavagyok. 

– Van valaki kocsival? – érdeklődött ismét Louie. Aztán a szokásos 

módon meg is felelt a saját kérdésére. – Hát persze, hogy nem. Senki 

nem vezet. Nem tudom, mi történt. Biztosan a gravitáció az oka – 

mondta, ezzel tudatva velük, hogy erősre sikeredtek az italok. – Csak 

elkezdek önteni, és a gravitáció átveszi az uralmat. Nem tudom elvenni 

a palackot, csak öntöm és öntöm. 

– A szüleim mindig ide hoztak, mikor még kicsi voltam – mondta 

Berger Lucynek. – Ez itt egy darabka a régi New Yorkból. Szívj 



magadba minden apró részletet, mert egy napon már nem marad 

semmi egy olyan korszakból, amikor még minden sokkal jobb volt, 

még ha akkor nem is látszott annak. Az emberek csak bejöttek ide, és 

művészetről meg különféle eszmékről beszélgettek. Mint az újságíró, 

Hunter Thompson és Joe DiMaggio. 

– Sosem gondoltam volna, hogy Joe DiMaggio művészetről és 

eszmékről beszélgetett volna. Talán inkább a baseballról – de Marilyn 

Monroe-ról nem. Mindannyian tudjuk, hogy róla nem beszélt – 

mondta Lucy. 

– Jobb, ha reménykedsz benne, hogy nincsenek szellemek – mondta 

Benton a majdnem-unokahúgának. – Azok után, amit tettél. 

– Már éppen akartam is kérdezni – mondta Bacardi Lucynek. – Hű, 

ebben aztán jó sok alma van! 

Marino karja alá dugta a sajátját, nekidőlt a férfinak, és egy dús 

keblen lévő tetovált pillangó tárult fel szűk, kötött topja alól. 

– Mióta az az átkozott dolog robbant – és micsoda rejtély az is, 

nem? –, nem volt alkalmam megnézni azt a francos fotót. Hamis, 

ugye? 

– Miről beszél? – kérdezte Lucy ártatlan tekintettel. 

– Ne játssza velem ezt az ártatlan kislány játékot – felelte 

mosolyogva Bacardi, és belekortyolt a martiniba, nem valami 

kecsesen. 

– Biztosan látott néhány érdekes embert itt gyerekként – mondta 

Scarpetta Bergernek. 

– Azok többségét, akik kinn vannak a falakon – felelte Berger. – A 

feléről Lucy még csak nem is hallott. 

– Már megint. Az is egy átkozott csoda, hogy valaki hajlandó 

kiszolgálni alkohollal – jegyezte meg Lucy. – Mintha még mindig 

tízéves lennék. Talán az leszek egész életemben. 

– Nem éltél még, amikor JFK-t lelőtték. Akkor sem, amikor Bobbyt 

meg Martin Luther Kinget. Még a Watergate-botránykor sem – 

közölte Berger. 



– Olyanról nem is maradtam le, ami jó volt? 

– Amikor Neil Armstrong sétát tett a holdon. Az jó volt – mondta 

Berger. 

– Én akkor már éltem, és akkor is, amikor Marilyn Monroe meghalt 

– próbált meg visszakepesztetni Bacardi a társalgásba. – Tehát halljuk! 

Meséljen a fotóról. Meg a vírusról, vagy, hogy hívja a média. 

– Vannak az interneten róla fotók, holtában – mondta Marino. –

Több is. Ez van. Sok szemétláda, aki a boncteremben dolgozik, eladja 

a fotókat. Nem volna szabad megengednünk, hogy mobiltelefonokat 

vigyenek be oda, ezzel megállíthatnánk a dolgot – mondta 

Scarpettának. – Ott kellene hagyniuk az irodában, mint ahogy nekem 

is le kell adnom a fegyverem, ha bemegyek egy őrizeteshez. Kellene 

egy széf, vagy ilyesmi. 

– Az nem valódi fotó – mondta Lucy. – Nem pontosan. Csak a 

nyaktól felfelé. A többi részt kivágtam máshonnan, beillesztettem, és 

felnagyítottam. 

– Gondolja, igaz, hogy meggyilkolták? – kérdezte Bacardi nagyon 

komolyan. 

Scarpetta látta a módosított fotót, és azt is, amit Eva írt róla, és 

minden olyan iratot, ami az ügyhöz tartozott. Ha nem itta volna már 

meg jó a felét a whiskynek, nem lett volna ilyen őszinte. 

– Valószínűleg – felelte. 

– Talán nem lenne okos dolog ezt mondani a CNN-en – mondta 

Benton Scarpettának. 

A nő ivott egy újabb kortyot. Az ital sima volt, egy kis füstös 

utóízzel, ami felkúszott Scarpetta orrába, és aztán feljebb is, sokkal 

mélyebbre, mint bármikor korábban. 

– Az emberek meglepődnének, ha tudnák mindazt, amit nem 

mondok el – közölte. – Eva Peeblesnek majdnem mindenben igaza 

volt. 

Lucy átfogta a poharat az ujjaival, a nagynénjére emelte, aztán az 

ajkához, beleszimatolt kutatóan, majd beledugta a nyelvét, ahogy a 



borkóstolók szokták a finom borokkal. A baseballsapka vetette 

árnyékból Scarpettára nézett, és elmosolyodott. 

 


