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Stacinek ajánlom

Az „elfajzott szív” jogi definíciója

A társadalmi kötelesség hiánya és a gonoszságra való tragikus hajlam.
MAYES KONTRA ÁLLAM,

ILLINOIS-I LEGFELSŐ BÍRÓSÁG (1883)

Az emberi élet iránti elfajzott közöny.
ÁLLAM KONTRA FEINGOLD,

NEW YORK FELLEBBVITELI BÍRÓSÁGA (2006)

Egy ártalmas, elfajzott és gyűlölködő szív; un disposition a faire un
male chose; megnyilvánulhat a jogban, vagy burkoltan benne
foglaltathatik.

WILLIAM BLACKSTONE:
KOMMENTÁROK AZ ANGOL JOGHOZ (1769)

Herr Isten, Herr Lucifer:
Ügyelj.
Ügyelj.

Hamu alól
Rőt haj, kicsapok,
Levegőt: embert falok.

SYLVIA PLATH: LÁZÁR KISASSZONY



(TANDORI DEZSŐ FORDÍTÁSA)



Első fejezet

A RÉGI PLÜSSMACKÓT AKKOR ADTAM LUCYNAK, amikor tízéves volt, és
ő nevezte el Mister Pickle-nek. Egy párnán ül, a sarkoknál kórházra
jellemzően betűrt, kincstári ágyneművel bevetett ágyon.

A krónikusan közönyös kis mackó üres tekintettel bámul rám, fekete
cérnával varrt szája fordított V alakban konyul le, és régen úgy
képzeltem, hogy boldog, sőt igen, még hálás is lenne, ha kimenteném
onnan. A józan ésszel ellenkezik, hogy ilyesmire gondolok egy
kitömött plüssállat kapcsán, kivált, ha a gondolat egy ügyvéd, egy
tudós, egy orvos fejében születik meg, akiről feltételezik, hogy szigorú,
hűvös objektivitással és logikával gondolkozik.

Mister Pickle váratlan megpillantása meglepő érzések zűrzavarát
kelti bennem. E pillanatban érkezett a telefonomra egy videón.
Megfelelő szögben fix kamerát irányíthattak lefelé, feltehetően a
mennyezeten lévő tűhegynyi nyílásból. Ki tudom venni a mancsa sima
vászonborítását, az olajzöld moherbunda lágy csavarulatait,
borostyánsárga üvegszeme fekete pupilláját, a fülében a sárga Steiff
címkét. Emlékszem, hogy harminccentis volt, így remek társnak
bizonyult egy olyan örökmozgó számára, mint Lucy, az egyedüli
unokahúgom, de facto egyetlen gyerekem.

Amikor évtizedekkel ezelőtt rátaláltam a mackóra egy dohszagú
boltban, egy kertészkedésről és előkelő déli házakról szóló, homályos
stílusú, nagyalakú képes albumokkal teli összekaristolt könyvespolcon
kornyadozott a virginiai Richmond egy elbűvölő kis boltokkal
büszkélkedő, Carytown nevű környékén. Megszürkült fehér, kötött



gyerekoverallt viselt. Levetkőztettem. Plasztikai sebész dicséretére
váló öltésekkel javítottam meg a felfeslett varrásait, és langyos vízzel
teli mosdóba áztattam, a színét óvó, antibakteriális samponnal
megmostam, majd hidegre állított hajszárítóval megszárítottam. Úgy
döntöttem, hogy fiú, és jobban fest gyerekruha vagy más ostoba jelmez
nélkül, Lucyt pedig azzal ugrattam, hogy egy meztelen mackó büszke
tulajdonosa. Azt válaszolta, hogy ez jellemző.

Ha sokáig ülsz mozdulatlanul, Kay nénikém letépi a ruhádat, és
lemos egy erős vízsugárral, aztán késsel kibelez. Végül ismét
összevarr, és meztelenül hagy, tette hozzá ujjongva.

Illetlen. Borzalmas. Cseppet sem mulatságos, de végtére is tízéves
volt akkor. A gyerekkori pattogó beszéde hirtelen ott szól a fejemben,
ahogy eltávolodom a fehér márványpadlón bomló vérfolttól, ami
barnásvörös, és sárgás a széle. A bűz mintha besötétítené és
bemocskolná a levegőt, és légiónyi légy repked, mint Belzebub küldte
apró zümmögő démonok. A sejtjeink minden riasztóját aktiválja, és a
saját életünkkel riogat. Légy óvatos! Maradj távol! Fuss a hegyekbe!
Lehet, hogy te vagy a következő.

Úgy programoztak minket, hogy a holttesteket visszataszítónak és
undorítónak találjuk, és szó szerint kerüljük, mint a pestist. De ebbe a
belénk rögzült túlélési ösztönbe ágyazva ott van az a ritka kivétel, ami
elengedhetetlen a törzs egészségéhez és biztonságához. Közülünk
néhány kiválasztott úgy jön a világra, hogy nem zavarja a borzalom.
Sőt tulajdonképpen vonzódást érzünk iránta, érdekel, kíváncsivá tesz,
és ez jó. Valakinek figyelmeztetnie és védelmeznie kell a
hátramaradottakat. Valakinek törődnie kell a fájdalmas
kellemetlenséggel, ki kell derítenie, hogy miért, hogyan és ki, és
megfelelően meg kell szabadulnia a bomló maradványoktól, mielőtt



tovább sértik mások érzékenységét, és fertőzést terjesztenek.
Hiszem, hogy egyenlőtlenül teremtődnek az ilyen különleges

gondoskodók. Akárhogy vesszük, mi, emberek nem vagyunk
egyformák. Ezt mindig is tudtam. Ha iszom néhány pohár erős skót
whiskyt, még azt is elismerem, hogy nem vagyok „normális”, és
sosem voltam az. Nem félek a haláltól. Ritkán figyelek fel az általa
előidézett változásokon túl bármire is, ami számomra jelentőséggel bír.
Szagokra, nedvekre, kukacokra, legyekre, keselyűkre, rágcsálókra.
Hozzájárulnak az igazsághoz, amit keresek, és fontos, hogy
felismerjem és tiszteletben tartsam az életet, amely megelőzte a
tönkrement, vizsgált és begyűjtött élővilágot.

Ezzel csak azt akarom mondani, hogy számomra közömbös, amit
mások felzaklatónak és gyomorforgatónak tartanak. De semmi sem
hagy hidegen, aminek Lucyhoz van köze. Őt túlságosan szeretem.
Mindig is ennyire szerettem. Máris úgy érzem, hogy felelős vagyok, én
vagyok a hibás, és talán ez az a pont, ahol ráismerek a felvételen a
jellegtelen vaníliasárga kollégiumi szobára, amely lesből támad rám.
Én vagyok a fő tervező, a tekintélyt parancsoló személy, a szerető
nagynéni, aki ide juttatta az unokahúgát. Ebbe
a szobába. És aki Mister Pickle-t ide teszi.

Mister Pickle nagyjából úgy fest, ahogy akkor, amikor
megmentettem abból a poros richmondi üzletből, és a pályám kezdetén
megfürdettem. Most jövök csak rá, hogy nem emlékszem, mikor és hol
láttam utoljára. Fogalmam sincs, hogy Lucy elvesztette-e,
elajándékozta vagy egyszerűen csak betette egy szekrénybe. A
figyelmem elkalandozik, amikor ebben a gyönyörű házban, ahol egy
gazdag fiatal nő holtan fekszik, több szobával arrábbról harsány,
görcsös köhögés hallatszik.



– Jézusom! Mi ez? Mi a kibaszott Szűz Mária ez? Tífusz? – Peter
Marino, a cambridge-i rendőrség nyomozója zsaruk közt megszokott
módon gúnyolódik, beszélget és viccelődik a kollégáival.

A massachusettsi motoros rendőr, akinek a nevét nem tudom,
állítólag „nyári megfázásból” épül fel. Erős a gyanúm, hogy inkább
szamárköhögése van.

– Ide figyelj, te agyatlan báb! Kibaszottul rám kened, amid van!
Meg akarsz betegíteni? Takarodj arrább! – Marino nyelvezete továbbra
is finom.

– Nem fertőzök. – Újabb köhögésroham.
– Jesszusom! Kapj már valamit a szád elé!
– Hogy tehetném kesztyűs kézzel?
– Akkor vedd le, a fenébe is.
– Kizárt. Nem én leszek, aki itt hagyja a DNS-ét.
– Tényleg? És nem te spricceled szét a ház egyik végéből a másikba

a DNS-ed, amikor kiköpöd a tüdődet?
Kizárom a fejemből Marinót és a motoros rendőrt, és a telefonomon

látott jelenetre összpontosítok. A videón telnek a másodpercek, a
kollégiumi hálószoba továbbra is üres. Senki sincs ott, csak Mister
Pickle Lucy katonainak tűnő, kényelmetlen, sivár ágyán. Olyan,
mintha festékszóróval vitték volna fel a fehér lepedőket és a
sárgásbarna pokrócot a keskeny, vékony matracra, amelyen egyetlen
lapos párna van. Utálom, amikor egy ágyra úgy ráfeszítik az ágyneműt,
mint egy dobra. Ha tehetem, mindig kerülöm az ilyesmit.

Az otthoni ágyam a testet alátámasztó, memóriahabos matraccal, a
selymes tapintású vászon ágyneművel, pehelypaplannal legnagyobb
becsben tartott fényűzéseim egyike. Itt pihenek meg végül, itt
szeretkezem, itt álmodom, vagy ami még jobb, nem álmodom. Nem



vagyok hajlandó eltűrni, hogy kényszerzubbonyban feküdjem az
ágyban. Nem alszom takaróba göngyölve vagy tekercselve, mint egy
múmia, hogy a lábamban megszűnjön a vérkeringés. Nem arról van
szó, hogy ne szoktam volna meg a katonai laktanyát, a
kormányhivatalok szállásait, a pocsék motelokat vagy az ilyen-olyan
barakkokat. Számtalan órát töltöttem barátságtalan helyeken, de nem
jószántamból. Lucy más lapra tartozik. Bár már nem él olyan spártai
életet, mint régen, azért nem tekinti olyan fontosnak a testi kényelmet,
mint én.

Semmi kivetnivalót nem talál abban, ha hálózsákban kénytelen
aludni az erdő közepén vagy egy sivatagban, ha közben van nála
fegyver, technológiai eszközök és bevackolhat az ellenség ellen, bárki
legyen is az. Lucy kíméletlenül irányítása alatt tartja a környezetét, és
ez is azt erősítette meg, hogy fogalma sem volt arról, hogy a
kollégiumi szobájában megfigyelik.

Nem tudta. Teljesen kizárt.
Úgy vélem, hogy a videót tizenhat, legfeljebb tizenkilenc éve vették

fel egy nagy felbontású, a korát megelőző kémkamerával.
Megapixeles, többkamerás teljesítmény. Rugalmas, nyitott
rakodófelület. Számítógéppel irányított. Alkalmazkodó szoftver.
Könnyen elrejthető. Távolról elérhető. Bizonyosan Y generációs
kutatás és fejlesztés terméke, de nem egy anakronizmus, nem
hamisítvány. Pontosan az, amire számítanék.

Az unokahúgom technikai környezete mindig is megelőzte a korát,
és a kilencvenes évek közepétől a végéig jóval mások előtt tudhatott a
megfigyelőkészülékek terén történt új fejlesztésekről. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy Lucy az, aki titkos felvevőt szerelt be a kollégiumi
szobájába, mialatt az FBI bentlakásos hallgatója volt, és még



egyetemre járt, és már akkor is olyan kínosan óvta a magánéletét és
titkolódzott, mint ma.

A magammal folytatott belső párbeszédemet a megfigyelés és a kém
szavak uralják, mert meggyőződésem, hogy amit nézek, azt nem az ő
tudtával vették fel. Még kevésbé a beleegyezésével, és ez igen fontos
tény. Azt sem hiszem, hogy Lucy küldte el nekem ezt a videót, még ha
úgy tűnik is, hogy a vészhelyzetre fenntartott, vagyis ICE
mobilszámáról adták fel. Ez is igen lényeges. Egyben problémás is.
Szinte senkinek sincs meg ez a száma. Egy kezemen meg tudom
számolni, hány embernek adta meg, és aprólékosan tanulmányozom a
felvételen látható részleteket. Tíz másodperce megy. Most már
tizenegy. Tizennégy. Tizenhat. A különféle szögekből felvett képeket
fürkészem.

Ha nincs Mister Pickle, talán rá sem ismertem volna Lucy korábbi
kollégiumi szobájára, az állítható lamellás, fehér vízszintes rolóval,
amely fordítva áll, mint egy visszafelé simított bolyhos ruhaanyag. Ez
a szokása mindig kiborított. Rendszeresen felfelé álló lamellákkal zárja
be a redőnyt, és már nem is mondom, hogy ez olyan, mintha kifordítva
venné fel a bugyiját. A megszokott ellenvetése, hogy ha a csukott
lamellák felfelé állnak, akkor lehetetlen belátni. Az, aki így
gondolkodik, éberen ügyel arra, hogy ne figyeljék meg, ne kövessék,
ne kémkedjenek utána. Lucy sosem tűrné ezeket.

Kivéve, ha nem veszi észre. Ha nem bízik meg abban, aki ezt
csinálta.

TELNEK A MÁSODPERCEK, és a kollégiumi szoba változatlan. Üres.
Néma.

A salakbeton falak és a járólapok egyöntetűen fehérek, a bútorzat



olcsó, juharfa furnér, minden egyszerű, praktikus, és az agyam egy
távoli, az emlékezetem fájdalommal átitatott zugában mocorogni kezd
valami, amit úgy tartottam elzárva, mint amikor betont öntünk emberi
maradványokra. Amit a telefonom kijelzőjén látok, akár egy
magánpszichiátriai kórház kórterme is lehetne. Vagy egy katonai
bázisra látogatóba érkező tiszt szállása. Vagy egy általánosan
semmitmondó átmeneti lakóhely. De tudom, mit látok. Azt a mélabús
mackót bárhol megismerném.

Mister Pickle mindenhova elkísérte Lucyt, és ahogy a szomorú
képét nézem, eszembe jut, mi történt velem az 1990-es évek rég elmúlt
napjaiban. Lucy gondviselője lettem, miután önző húgom, Dorothy
rám hagyta. Rövid és rögtönzött látogatásnak indult, de örökre szólt, és
rosszabb időzítéssel nem is kezdődhetett volna.

Az első richmondi nyaram volt, és ostromállapot alakult ki, amikor
egy sorozatgyilkos nőket fojtott meg a saját otthonukban, a saját
ágyukban. A gyilkosságok eszkalálódtak, és egyre szadistábbak lettek.
Nem tudtuk elkapni a tettest. Nem volt semmi nyomunk. Új voltam. A
sajtó és a politikusok lavinaként söpörtek el. Nem illettem a
környezetembe. Hűvös voltam és tartózkodó. Furcsának találtak.
Miféle nő az, aki testeket boncol fel egy halottasházban? Nem voltam
szívélyes, és hiányzott belőlem a déliekre jellemző kellem. Nem
Jamestown vagy a Mayflower leszármazottja voltam, hanem egy
visszaesett katolikus, egy társadalmilag liberális, multikulturális miami
közegből származó nő, akinek sikerült a konföderáció egykori
fővárosában lehorgonyoznia, ahol az egy főre jutó gyilkosságok száma
a legmagasabb az Egyesült Államokban.

Sosem kaptam kielégítő választ arra, hogy miért került Richmond az
első helyre a gyilkosságok terén, és a zsaruk miért érezték szükségét,



hogy ezzel hencegjenek. Ahogy a polgárháborús események újbóli
eljátszásának értelmét sem fogtam fel. Miért kell megünnepelni azt,
ami életünk legnagyobb vesztesége? De hamar megtanultam, hogy ne
adjak hangot a kétkedésemnek, és amikor azt kérdezték, jenki vagyok-
e, azt válaszoltam, hogy nem nagyon nézem a baseballmérkőzéseket.
Ezzel általában belefojtottam a kérdezőbe a szót.

Az, hogy én lehettem az Egyesült Államok egyik első női vezető
halottkéme, gyorsan megszűnt izgalmasnak lenni, és a rézgyűrű,
amelyet szereztem, egykettőre megzöldült. Thomas Jefferson
Virginiáját inkább konok, vén háborús övezetnek éreztem, mint a jó
modor és a felvilágosultság bástyájának, és nemsokára túlságosan is
nyilvánvalóvá vált az igazság. A korábbi vezető halottkém egy
nőgyűlölő, bigott alkoholista volt, aki váratlanul elhunyt, és
katasztrofális örökséget hagyott maga után. Egyetlen jó hírű, tapasztalt,
az igazgatótanács által támogatott bűnügyi patológus sem akart a
helyére kerülni. Ezért a vezetőknek remek ötletük támadt: miért ne
vegyenek fel egy nőt?

A nők értenek hozzá, hogyan takarítsák el a mocskot. Keresni kell
egy bűnügyi szakértőnőt. Nem számít, hogy fiatal, és nincs meg a kellő
tapasztalata, hogy egy egész államra kiterjedő rendszert vezessen. Ha
képzett szakértőként meg tud jelenni a bíróság előtt, és jó modorú,
majd csak felnő a feladathoz. Nos hát, mit szólnátok egy túlképzett, a
részletekért megszállottan rajongó, munkamániás, tökéletességre
törekvő olasz nőhöz, aki földönfutóként nőtt fel, bizonyítania kell, hajt,
mint az állat, elvált, és nincsenek gyerekei?

Nem is volt gyerekféleség mellettem, míg a nem várt be nem
következett. Egyetlen testvérem csemetéje, Lucy Farinelli lett a
küszöbömön hagyott baba. Csakhogy már nem baba volt, hanem egy



tízéves kislány, aki többet tudott a számítógépekről és a műszaki
dolgokról, mint én valaha is tudtam vagy tudni fogok, és tabula rasa
volt, ami az illedelmes viselkedést illeti. Azt állítani, hogy Lucy nehéz
eset volt, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a villám veszélyes. Ez
vitathatatlan tény, amit minden esetben magától értődőnek kell
tekinteni.

Az unokahúgom erőpróba elé állított és állít ma is. Gyermekként
azonban megközelíthetetlen, modortalan volt. Egy született zseni,
dühös, gyönyörű, tüzes, félelmet és lelkifurdalást nem ismerő,
érinthetetlen, túlzottan érzékeny és kielégíthetetlen teremtés volt.
Csinálhattam volna bármit, az sem lett volna elég számára. Mégis
megpróbáltam. Hátrányos helyzetem ellenére is kitartóan küzdöttem.
Mindig is attól tartottam, hogy rémes anya leszek. Semmi okom nem
volt, hogy ne az legyek.

Gondoltam, egy elhanyagolt kislány jobban, szeretettel körülvettnek
érzi magát majd egy plüssmackótól, és ahogy most Mister Pickle-t
nézem a Lucy régi kollégiumi szobájában felvett kémvideón, amelynek
létezéséről egy perce még nem tudtam, az enyhe sokk általános
nyugalommá szelídül. Kilépek a testemből. Koncentrálok. Tisztán,
tárgyilagosan, tudományosan gondolkozom. Muszáj. A telefonomon
lejátszott videó valódi. Létfontosságú, hogy ezt elfogadjam.
A felvételt nem photoshopolták, nem vágták össze. Pontosan tudom,
mit látok.

FBI-akadémia, Washington kollégium, 411-es szoba.
Igyekszem hajszálpontosan felidézni, hogy Lucy mikor volt ott

hallgató, később mikor szolgált újdonsült ügynökként. Mielőtt kitették
a szűrét az állásából. Más szóval, mielőtt kirúgták az FBI-tól. Aztán az
ATF-től, az alkohol-, dohány- és lőfegyverforgalmi hatóságtól. Ez után



zsoldosként dolgozó különleges szakember lett, aki olyan küldetésekre
tűnt el, amelyekről tudni sem akartam, majd New Yorkban
megalapította a saját számítógépes cégét. Azután onnan is elűzték.

Így jutunk el a mai naphoz, egy augusztus közepi péntek reggelhez.
Lucy harmincöt éves, mérhetetlenül gazdag műszaki vállalkozó, aki
nagyvonalúan segít a Cambridge-i Törvényszéki Központban, és
miközben nézem a videót, egyszerre két helyen is vagyok.
Visszaugrottam a múltba, és itt vagyok a jelenben. A kettő összefügg.
Egy folytonosság részei.

Minden, amit tettem, és ami voltam, lassan és megállíthatatlanul
zúdul előre, mint egy megindult földtömeg, és ide, ebbe a bűzös vérrel
összefröcskölt márvány előcsarnokba taszít. Az, ami korábban történt,
pontosan oda hozott, ahol csúnyán megsérült lábam miatt keservesen
sántikálva tartózkodom, mellettem egy oszladozó holttest. A múltam.
De ami a legfontosabb, hogy Lucy múltja is, és a végeláthatatlan
tintakék mélységben sziporkázó, örvénylő formák és titkok tejútját
képzelem magam elé. Sötétség, botrányok, megtévesztések, árulások,
megszerzett és elvesztett, és ismét megszerzett vagyonok, félrement és
célba találó lövések, és majdnem találatok.

Az életünk reményekkel, álmokkal és ígéretekkel kezdődött,
fokozatosan egyre rosszabb, aztán jobb lett, végül pedig nem lett olyan
rossz, és aztán egészen jó lett, amíg idén júniusban, amikor majdnem
meghaltam, ismét pokollá változott. Azt hittem, a rémtörténetnek
örökre vége, és már nem erre gondol mindenki. Nagyobbat nem is
tévedhettem volna. Olyan, mintha sikerült volna megelőznöm egy
gyorsvonatot, hogy aztán szemből, egy kanyarból kibukkanva elüssön.



Második fejezet

SZÓLT VALAKI A DOKINAK? – hallom Hyde rendőrtiszt hangját a
cambridge-i rendőrségtől. – A marihuána képes ilyesmit okozni, nem?
Az ember szív egy csomó füvet, elszáll, és hirtelen az a kolosszális
ötlete támad, hogy Mi lenne, ha meztelenül villanykörtét cserélnék?
Okos, mi? Piszkosul eszes dolog, igaz? És az illető leesik a létráról,
amikor senki sincs a közelben, és betöri a fejét.

Hyde rendőr keresztneve Park. Szörnyű dolog ilyesmit tenni egy
gyerekkel, és persze minden elképzelhető sértő becenevet
hozzávágnak, ő pedig viszonozza a sértéseket. A tetejébe még Park
Hyde rendőrtiszt alacsony és kövérkés, szeplős és göndör, élénkvörös
haja van, mintha egy fiú rongybaba félresikerült paródiája volna.
Pillanatnyilag nem látok rá, de remek a hallásom, úgyszólván bionikus,
akárcsak a szaglásom (vagy ez a vicc).

A szagokat és hangokat színskálán vagy egy zenekar hangszereiként
képzelem el. Remekül ki tudom őket választani. Például a kölnit. Sok
rendőr bőven locsol magára, és Hyde férfias pézsmaillata olyan
harsány, mint a hangja.
A másik helyiségből is hallom, ahogy rólam beszél, azt kérdezi, mit
csinálok, hogy tudom-e, hogy a halott nő drogozott, és valószínűleg
egy pszichotikus eset volt, egy dilis.
A zsaruk élcelődve jönnek-mennek, mintha itt se lennék, és a támadást
Hyde vezeti féktelen, idióta megjegyzéseivel és félreszólásaival. Nem
fogja magát vissza, főképp ha rólam van szó.

Mit talált a Haláldoki? Hogy van Zombifőnök lába a… tudjátok, mi



után… (suttogás, suttogás). Mikor fekszik vissza Kay grófnő a
koporsójába? A francba, gondolom, nem helyes ilyesmit mondani azok
után, ami két hónapja történt Floridában. Végtére is van-e
megdönthetetlen bizonyíték arra, mi is történt valójában a tenger
fenekén? Abban vagyunk csak biztosak, hogy nem cápa volt, ami
elkapta. Vagy saját magát találta el véletlenül a szigonypuskával? Már
jól van, nem? Ez biztos kiakasztotta. Ugye, nem hallja, amit mondok?

A szavai, nem éppen halk duruzsolásai úgy vesznek körül, mint a
meg-megcsillanó és mély sebet hagyó üvegszilánkok.
Gondolatfoszlányok. Tudatlan, elcsépelt ostobaságok. Hyde a buta
becenevek nagymestere, és szörnyű szóvicceket gyárt. Emlékszem, mit
mondott nem is olyan régen, a múlt hónapban, amikor Paddy
cambridge-i kocsmájában összegyűltünk Marino születésnapját
ünnepelni. Hyde ragaszkodott hozzá, hogy fizet nekem egy italt, egy
erőset, amitől hullarészeg lehet az ember, esetleg egy Bloody Maryt
vagy egy Öngyulladást.

A mai napig nem vagyok biztos abban, hogy mi ez az utóbbi, de
Hyde szerint kukoricawhiskey van benne, és lángolva szolgálják fel.
Lehet, hogy nem halálos, de amikor az ember issza, azt kívánja,
bárcsak az lenne, ezt ötször is elismételte. Komikusként is fellép, a
helyi klubokban stand-up számokat is előad néha. Szórakoztatónak
képzeli magát. Nem az.

– Doktor Halál még itt van?
– Az előcsarnokban. – Egy veszélyes hulladékot tároló piros

zacskóba ejtem a lila nitrilkesztyűmet, Tyvek cipővédőm csikorogva
csúszkál, ahogy a holttest körül járkálok a véres márványpadlón, és a
telefonom kijelzőjét nézem.

– Bocsánat, Scarpetta doktornő. Nem tudtam, hogy hallja.



– Pedig így van.
– Ó! Gondolom, mindent hallott, amit most mondtam.
– Igen.
– Sajnálom. Hogy van a lába?
– Még a helyén.
– Hozhatok valamit?
– Köszönöm, nem.
– Most megyünk egy Dunkin’ Donutsba, ha kérne valamit. – Hyde

hangja az ebédlőből hallatszik, és homályosan érzékelem a jelenlétét,
meg a szekrényeket nyitogató, fiókokat húzgáló többi rendőrét.

Marino most nincs velük. Már nem hallom a hangját, és nem tudom,
hogy a házban hol van, ami jellemző rá. A maga feje után megy, és
erős benne a versenyszellem. Ha akad valami, amit meg lehet találni,
akkor ő kell, hogy ráakadjon. Nekem is körül kellene néznem. De nem
most. Számomra e pillanatban a négy-tizenegy a legfontosabb, ahogy
Lucy FBI-kollégiumbeli szobáját emlegettük a virginiai Quanticóban.

Ahogy telnek a másodpercek, a felvételen eddig senki nem látszott,
nincs alámondott szöveg vagy akár feliratozás. Nem kínál mást, mint
Lucy korábbi üres, kopár szállásának mozdulatlan képét. Fülelek, nem
hallok-e halk háttérzajokat, felhangosítom, és a drótnélküli
fülhallgatón át figyelek.

Helikopter. Autó. A lőtérről távoli lövések pukkanásai.

LÉPTEK ZAJA. HEGYEZEM A FÜLEM. A figyelmem visszatér a valóságba,
az itt és mostba, ebben a harvardi egyetemi város szélén álló történelmi
nevezetességű házban.

Egyenruhás rendőrök kemény gumitalpú léptét veszem ki, ahogy az
előcsarnok felé közelednek. Nem viselnek cipővédőt a lábbelijükön.



Nem nyomozók vagy bűnügyi helyszínelők, sem Hyde rendőr, a léptek
alapján egyikük sem az. Újabb lényegtelen személyzet, és sokan
járkáltak ki-be, amióta egy órája ideértem, nem sokkal az után, hogy a
harminchét éves Chanel Gilbertet holtan találták nem messze nagy,
tömör, antik bejárati ajtajától, műemléki otthona mahagóni
előcsarnokában.

Milyen borzalmas lehetett felfedezni a testét. Elképzelem, ahogy a
házvezetőnő belép a konyhába a saját kulcsával, ahogy mindennap
teszi, és amiképp a rendőrségnek is elmondta. Azonnal feltűnt, milyen
forróság van. Bizonyára a bűzt is észrevette, és a forrást keresve
eljutott az előcsarnokba, ahol a munkaadója oszladozott a padlón, az
arca elszíneződött és eltorzult, mintha dühös lenne ránk.

Majdnem igaz, amit Hyde mondott. Chanel Gilbert állítólag egy
létráról esett le, amikor az előcsarnok csillárjában körtét cserélt. Rossz
tréfának hangzik, de a bomlás korai szakaszában látni nemrég még
karcsú testét minden, csak nem mulatságos. A felpüffedt tetemen néhol
lecsúszik a bőr. Annyival élte túl a fejsérüléseit, hogy horzsolások és
duzzanatok borítsák a testét, a szeme résnyire van nyitva, és kimered,
mint egy kecskebékáé, barna haja ragacsos, véres massza. Úgy
becsülöm, hogy miután megsérült, eszméletlenül és vérezve feküdt a
padlón, az agya megduzzadt, nyomni kezdte a felső gerincagyat, és
végül leállította a szívét és a tüdejét.

A zsaruk semmire sem gyanakodnak a halálával kapcsolatban,
bármivel érveljenek vagy bármit állítsanak is. Ők tulajdonképpen csak
kukkolnak. A maguk nem helyénvaló módján élvezik a drámát, és ez
az egyik kedvencük. Áldozathibáztatás. Biztosan az ő hibája. Olyasmit
tett, ami előidézte korai halálát, ami ostobaság volt. Többször
hallottam már ezt a szót is, és egyáltalán nem tesz boldoggá, amikor az



emberek nem nyitottak más eshetőségekre. Nem vagyok meggyőződve
arról, hogy baleset történt. Túl sok a furcsaság és a következetlenség.
Ha múlt éjjel valamikor későn halt meg, ahogy a zsaruk gyanítják,
miért olyan előrehaladott a bomlás? Miközben igyekszem kiszámolni a
halál idejét, folyton Marino fordulata ugrik be.

Halmozott szívatás. Erre éppen ráillik, és az ösztöneim valami mást
is jeleznek. Valakinek a jelenlétét érzékelem a házban. A halott nőén
kívül. A házvezetőnőn kívül, aki ma reggel negyed nyolckor érkezett,
és olyan megrázó felfedezést tett, ami – egy közhellyel élve –
elrontotta a napját. Érzek valamit, ami felkavar, és amire nincs
tapasztalati magyarázatom, és említést sem akarok tenni róla.

Általában nem szoktam mással megosztani az ösztönös
megérzéseimet, a hirtelen belém villanó érzéseket, még Marinóval
sem. Nem helyes, ha bármilyen benyomásnak helyt adok, ami nem
bizonyítható. Az én esetemben ez még ennél is rosszabb. Nem szabad
érzelmeket nyilvánítanom, miközben azzal szoktak vádolni, hogy
nincsenek érzéseim. Más szóval a 22-es csapdája. Vagyis
semmiképpen sem nyerhetek. De ebben nincs semmi új.
Hozzászoktam már.

– Asszonyom. – Ismeretlen férfihang, de nem nézek fel, miközben
az előcsarnokban állok, tetőtől talpig fehér overallban, kesztyűnélküli
kezemben a telefont szorongatom, pár méternyire tőlem pedig ott
hever a halott nő teste a felállított létra közelében.

Foglalkozása ismeretlen. Magának való. Erőteljesen, másokat távol
tartóan vonzó nő, barna haj, kék szem a nekem mutatott
jogosítványban szereplő kép szerint. Egy mindenkit lehengerlő
hollywoodi producer, Amanda Gilbert lánya, akié ez a drága ház is, és
aki jelenleg úton van Los Angelesből Bostonba. Ennyit tudok, és ez



sokat megmagyaráz. Két cambridge-i zsaru és egy massachusettsi
motoros rendőr megy át az ebédlőn, és a filmekről beszélgetnek,
amelyeket Amanda Gilbert csinált vagy nem csinált.

– Nem láttam, viszont azt a másikat Ethan Hawke-kal igen.
– Amit tizenkét év után fejeztek be? Amiben azt látod, ahogy a

gyerek felnő…?
– Az tényleg menő.
– Alig várom az Amerikai mesterlövészt.
– Mi lett Chris Kyle-lal? Hihetetlen, mi? Hősként tér vissza a

háborúból, száznyolcvanat szedett le, és valami lúzer kiiktatja a
lőtéren! Olyan, mintha Pókember pókcsípésbe halna bele. – Hyde
mondja ezt, ő meg két másik zsaru a lépcső közelében álldogálnak az
előcsarnok szélén, nem jönnek közelebb hozzám, talán a szag tartja
távol őket, mint egy forró, bűzös levegőfal. – Scarpetta doktornő? Mint
mondtam, kimegyünk kávéért. Önnek is hozzunk? – Hyde egymástól
távol ülő sárgás szeme egy macskáéra emlékeztet.

– Megvagyok. – De nem így van.
A viselkedésem ellenére egyáltalán nem érzem jól magam,

miközben egyre több lövést hallok, és lelki szemem előtt megjelenik a
lőtér. A felugró vas céltáblákba csapódó ólomgolyók tompa döndülését
hallom. A szétszóródó réz töltényhüvelyek vidám csendülését, ahogy
visszapattannak a betonutakról és padokról. Érzem a fejemre tűző déli
nap erejét, és ahogy a bőrömre szárad az izzadság a terepruhám alatt
életem egy olyan korszakában, amikor minden a legjobb és a
legrosszabb volt.

– És ne hozzunk egy üveg ásványvizet, asszonyom? Vagy üdítőt? –
Két köhögés között a motoros rendőr kérdez, és nem ismerem ugyan,
de nem fogunk jól kijönni egymással, ha „asszonyom”-nak szólít.



Előbb a Cornellre jártam, aztán a Georgetown Jogi Egyetemre és a
Johns Hopkins Orvosi Egyetemre. A légierő különleges tartalékos
ezredese vagyok. Szenátusi albizottságok előtt tanúskodtam, és
vendégül láttak a Fehér Házban. Egyebek mellett Massachusetts vezető
igazságügyi orvos szakértője és a bűnügyi laborok igazgatója vagyok.
Nem azért jutottam ilyen magasra az életben, hogy „asszonyom”-nak
szólítsanak.

– Köszönöm, de nem kérek semmit – válaszolom udvariasan.
– Hoznunk kéne néhány liter kávét kartondobozokban. Akkor lenne

bőven, és meleg maradna.
– Egyáltalán nem forró kávéhoz illő nap. Mit szólnátok jeges

kávéhoz?
– Jó ötlet, mivel itt dögmeleg van. Elképzelni sem tudom, milyen

lehetett korábban.
– Mint egy kemencében. Olyan. – Újabb borzalmas köhögés.
– Már több litert izzadtam.
– Nemsokára pontot teszünk az ügy végére. Kézenfekvő, hogy

baleset történt, nem, doki? A toxikológiai vizsgálat érdekes lesz. Majd
meglátjátok. Elszállt, és amikor az emberek lebegnek, azt hiszik,
tudják, mit csinálnak, pedig nem így van.

„Elszállás” és „lebegés” két különböző pszichoaktív állapot, és a
marihuána szerintem nem magyarázat arra, ami itt történt. De nem
adok hangot annak, ami körül a gondolataim forognak, miközben a
motoros rendőr és Hyde tovább pingpongoznak a csípős és szellemes
bemondásaikkal. Ide-oda. Monoton, unalmas szókarate.
Tulajdonképpen csak egyedül szeretnék maradni. Nézni szeretném a
telefonomat, ki akarom deríteni, hogy mi az ördög folyik, ki a felelős
és miért. Ide-oda. A zsaruk nem bírják befogni.



– Mióta vagy ekkora szakértő, Hyde?
– Csak a tényeket sorolom.
– Figyelj csak, most, hogy Amanda Gilbert ide tart, jobb, ha felelünk

mindenre, még ha nincsenek is kérdések. Biztosan egy csomó fontos
embert ismer magas körökben, akik megkeseríthetik az életünket. A
média ráveti majd magát erre az ügyre, ha nem tudnak róla máris.

– Kíváncsi lennék, volt-e életbiztosítása, érvényesítette-e a munka
nélküli drogos lányára a jó mama.

– Mintha szüksége lenne pénzre! Van fogalmad, mennyije van
Amanda Gilbertnek? A Google szerint kétszázmilliója.

– Nem tetszik, hogy a klímát kikapcsolták. Nem normális.
– Egen, és ez alátámasztja, amit mondtam. Pontosan ilyeneket

tesznek a drogosok. Narancslevet öntenek a müzlijükre, és hótalpat
visznek a teniszpályára.

– Mi köze ehhez a hótalpnak?
– Én csak azt magyarázom, hogy más, mint bepiálni.



Harmadik fejezet

ÚGY CSEVEGNEK, MINTHA ITT SEM LENNÉK, én meg csak nézem a videót
a telefonomon. Várom, hogy történjék valami.

Több mint négy perce nézem, és nem tudom sem megállítani, sem
elmenteni. Hiába nyomom meg a gombokat, az ikonok és a menü sem
működnek, a felvétel tovább megy, de semmi sem változik. Az
egyetlen mozgás, amit eddig észrevettem, a csukott redőnylécek
szélénél a fények finom elmozdulása.

Eddig sütött kint a nap, de most biztos felhős idő lett, különben a
fény állandó erősségű lenne. Olyan, mintha a kollégiumi szobában
fényerő-szabályozós kapcsoló lenne, amelyet korábban erősre
állítottak, de most gyengébb lett. Felhők úsznak át az égen,
következtetek, mialatt Hyde és a motoros rendőr a mahagóni
lépcsősornál álldogál, hangosan megszellőztetik a véleményüket,
megjegyzéseket tesznek, és pletykálnak, mintha bárgyúnak
tekintenének vagy olyan halottnak, mint amilyen a földön fekvő nő.

– Ha megkérdezi, nem hiszem, hogy megmondjuk neki. – Hyde
Amanda Gilbert várható Bostonba érkezésének témájánál horgonyzott
le. – A légkondi kikapcsolása olyan részlet, amelyet el akarunk titkolni
előle, a média elől mindenféleképpen.

– Ez az egyetlen, ami furcsa ebben. Rossz érzésem van tőle.
Semmi esetre sem ez az egyetlen, ami itt furcsaság, gondolom, de

nem mondom ki hangosan.
– Úgy van, és az egész szóbeszédek és összeesküvés-elméletek

sokaságát indítja el, ami aztán szétterjed az interneten.



– Csakhogy néha az elkövetők kikapcsolják a légkondit, feltekerik a
fűtést, mindent elkövetnek, hogy a házban forróság legyen, hogy
felgyorsítsák a bomlást. Eltitkolják a halál pontos időpontját, hogy
alibit szerezzenek, és összezavarják a bizonyítékot, igazam van, doki?
– A massachusettsi akcentusú motoros rendőr közvetlenül nekem
mondja.

– A meleg felgyorsítja az oszlást – válaszolom fel sem nézve. – A
hideg lelassítja – teszem hozzá, miközben rádöbbenek, mit jelent, hogy
a videón a szoba fala tojáshéjfehér.

Amikor Lucy először volt bentlakásos a Washington Kollégiumban
a szobája fala bézs volt. Később átfestették. Újraszámolom az időt. A
videót 1996-ban készítették. Esetleg 1997-ben.

– A Dunkin’sban nagyon jó szendvicsek vannak reggelire. Kér
valamit enni, asszonyom? – A kék-szürke egyenruhás motoros rendőr
megint hozzám beszél. Hatvanas férfi, nagy pocakkal. Rosszul néz ki,
az arca nyúzott, sötét karika van a szeme alatt.

Fogalmam sincs, mit keres a helyszínen, milyen célt szolgálhat a
jelenléte. Azonkívül, hogy nagyon betegnek tűnik. De nem tőlem függ,
kit hívnak be. Lenézek Chanel Gilbert összevert halott arcára, véres,
meztelen, zölden elszíneződő, a hastájékon bomlás közben a belekben
lévő baktériumoktól és gázoktól felpuffadt testére.

A házvezetőnő azt mondta a rendőrségnek, hogy nem nyúlt a
testhez, még a közelébe sem ment, és nem kétlem, hogy Chanel Gilbert
pontosan úgy fekszik, ahogy megtalálták: fekete selyemköntöse nyitva,
melle és nemi szerve fedetlenül. Már rég elvesztettem a késztetést,
hogy eltakarjam egy halott mezítelenségét, hacsak nem nyilvános
helyen vagyunk. Semmit sem változtatok a test helyzetén, amíg nem
bizonyosodom meg, hogy végeztek a fényképezéssel, és ideje a testet



zsákba tenni, és a Cambridge-i Törvényszéki Központba szállítani. És
ez hamarosan megtörténik. Ami azt illeti, perceken belül.

Nagyon sajnálom, bárcsak ezt mondhatnám neki, mialatt a nyúlós
sötétvörös vértócsákat vizsgálom, amelyek a széleken feketésen
száradnak. Valami sürgős adódott. El kell mennem, de visszajövök,
mondanám neki, ha lehetne, és halványan érzékelem, milyen hangosan
zümmögnek a legyek az előcsarnokban. Nyílik és csukódik az ajtó,
rendőrök jönnek-mennek a házban, és velük együtt a legyek is
megszállták a helyiséget, fénylenek, mint a benzincseppek, leszállnak,
mászkálnak, sebeket keresnek és testnyílásokat, hogy lerakják a
petéiket.

A figyelmem visszatér a telefonom kijelzőjére. A kép ugyanaz. Lucy
üres kollégiumi szobája látható, ahogy peregnek a másodpercek.
Kétszáznyolcvankilenc. Most már csaknem hat perc, és biztosan
történik valami. Ki küldte ezt nekem? Nem az unokahúgom. A világon
semmi oka sem lenne rá. Különben is miért most? Miért ennyi év után?
Valami azt súgja, hogy tudom a választ. De nem akarom, hogy igaz
legyen.

Édes istenem, add, hogy ne legyen igazam. De igazam van. Totális
tagadásban kell lennem, hogy ne lássam, ami kiszúrja a szemem.

– Vannak vegetáriánus szendvicsek is, ha inkább azt szereti –
mondja nekem az egyik rendőr.

– Kösz, nem. – Várok, és nézem a videót, aztán megérzek valami
mást.

Hyde felém tartja a telefonját. Lefényképez.
– Nem áll szándékában kezdeni vele valamit – mondom, de fel sem

nézek.
– Gondoltam, kitwitelem, miután feltettem a Facebookra, és



posztoltam az Instagramra. Csak viccelek. Filmet néz a telefonján?
Csak annyi időre nézek fel, míg elkapom a rám meredő tekintetét.

Gonoszkodva felcsillan a szeme, mint amikor egy újabb ostoba
szellemes bemondást készül elsütni.

– Nem hibáztatom, hogy próbálja elszórakoztatni magát – jegyzi
meg. – Hót unalmas itt.

– Nekem nem megy. Régi vágású vagyok – mondja a motoros
rendőr. – Rendes nagyságú képernyőre van szükségem, ha filmet
akarok nézni.

– A feleségem könyvet olvas a telefonján.
– Én is. De csak vezetés közben.
– Haha! Nagy tréfamester vagy, Hyde.
– Mit gondoltok, érdemes zsinórt kifeszíteni? Doki?
Most figyelek fel rá, hogy megjelent egy újabb cambridge-i zsaru.

Nekifog elmagyarázni, hogy kell a vérrel kapcsolatos bizonyítékokkal
bánni. Nem tudom a nevét. Ritkuló ősz haj, bajusz, alacsony, tömzsi
test, amit tűzcsapalaknak hívnak. Nem a nyomozati osztályon
dolgozik, de láttam már Cambridge előkelő utcáin, hogy embereket vitt
be, büntetőcédulákat írt. Eggyel több jelentéktelen figura, akinek nem
kéne itt lennie, de nem az én dolgom kiparancsolni a zsarukat a
bűnügyi helyszínről. A test és bármilyen kapcsolódó biológiai
bizonyíték az én hatáskörömbe tartozik, de semmi más nem.
Formailag.

Igen, formailag. Mert lényegében én döntöm el, mi a dolgom, mi a
felelősségem. Ritkán szállnak szembe velem. Mindent összevetve a
rendőrséghez fűződő munkakapcsolatom együttműködő, és többnyire
nagyon szívesen fogadják, ha azt teszem, amit akarok. Szinte soha nem
vonják kétségbe



a döntéseimet. Vagy legalábbis nem szokták utólag kritizálni. Lehet,
hogy most máshogy lesz. Talán most megismerem, mennyire változtak
meg a dolgok két rövid hónap alatt.

– Azon a vércseppes tanfolyamon, amelyre jártam, azt mondták,
hogy mindent zsinórral össze kell kötni, mert kérdezhetik róla a
bíróságon az embert – világosít fel a ritkuló ősz hajú zsaru. – Ha
tanúskodunk, és azt mondjuk, hogy nem vettük a fáradságot? Rosszul
fest a bíróság előtt. Ezt hívják NEM kérdések listájának. A védőügyvéd
végigveszi ezeket a kérdéseket, amelyekre biztos, hogy nem lesz a
válasz, és az ember úgy áll ott, mintha nem végezte volna el a
munkáját. Hozzá nem értőnek látszunk.

– Főként, ha az esküdtek nézik a CSI-t.
– Magától értődik.
– Mi a gond a CSI-jal? Nincs varázsdoboz a helyszínelő táskádban?
Így folytatódik, de alig hallom. Tájékoztatom őket, hogy a

zsinórozás időpocsékolás lenne.
– Sejtettem. Marino nem látja értelmét – válaszolja az egyik zsaru.
Úgy örülök, hogy Marino mondja! Attól biztos igazzá válik.
– Az egész őrsöt idehozhatnánk, ha kell. Csak emlékeztetem, hogy

képesek vagyunk rá – mondja nekem a motoros rendőr, aztán tovább
magyaráz a műszaki támogató csapatokról, elektronikus teodolitokról,
amelyekben elektronikus távolságmérő van, bár nem ezekkel a
szavakkal mondja.

Jobban ismerem a lehetőségeiket, mint maga, és több helyszínen
fordultam meg, mint ahányról maga akárcsak álmodna.

– Köszönöm, de szükségtelen – válaszolom, és rá sem kell
pillantanom a test alatt és körül látható sötét vérfoltok hieroglifáira,
már le is fordítottam, amit látok, és semmi újat nem tudnék meg a



zsinórdarabokról vagy fejlett mérőeszközökről, amelyekkel fel lehet
térképezni és össze lehet kötni a vércsíkokat, se a kenetekről, fújásról,
fröccsenésekről és cseppecskékről. A becsapódás környéke világos és
egyértelmű a test alatt és körül. Chanel Gilbert nem volt egyenes
testhelyzetben, amikor a halálos fejsérülést kapta, ez is világos és
egyértelmű. Ott halt meg, ahol most van, ez is világos és egyértelmű.

Ami nem jelenti, hogy ne lenne szó bűncselekményről. Távolról
sem. Még nem vizsgáltam meg, hogy nem történt-e nemi erőszak. Nem
végeztem el 3D-s CT-vizsgálatot a testén, nem is boncoltam fel, és
végigveszem a különbségeket annak kapcsán, amit látok, miközben azt
kérdezem, mi van a fürdőszobájában, az éjjeliszekrényén.

– Érdekel, hogy vannak-e receptre felírt gyógyszerek. Bármilyen
gyógyszer, köztük olyan orvosság, mint a lenalidomid, más szóval a
hosszú távú nemszteroid terápia, ami immunmoduláló – magyarázom.
– Ha nemrégiben antibiotikumkúrán esett át, az is hozzájárulhatott a
baktériumszám növekedéséhez, és ha kiderül, hogy például
clostridiumra pozitív, az segíthet megmagyarázni a bomlás gyors
megindulását.

Közlöm velük, hogy több ilyen, a clostridiumhoz hasonló
gázfejlesztő baktériumhoz kötődő esetem is volt, amikor szó szerint
ezekhez hasonló, halál utáni, mesterségesen előidézett változásokat
tapasztaltam alig tizenkét órával később. Miközben belemegyek ebbe
beszélgetésbe a rendőrökkel, le nem veszem a szemem a kijelzőről.

– A C.diffről{1} beszél? – A motoros rendőr felemeli a hangját, és
majdnem megfullad a következő köhögési rohamtól.

– Szerepel a felsorolásomban.
– Azzal nem kellett volna kórházba kerülnie?
– Nem feltétlenül, ha enyhe lefolyású betegségben szenvedett.



Láttak antibiotikumot, bármi hasonlót a hálószobájában vagy a
fürdőszobában, ami azt jelezné, hogy hasmenése volt, fertőzéssel? –
kérdezem őket.

– Hát, nem biztos, hogy láttam receptre kapható gyógyszert, de füvet
igen.

– Aggaszt, hogy volt-e valami fertőző betegsége – mondja
kelletlenül az ősz cambridge–i rendőr. – Nagyon nem akarok C.diffet
kapni.

– Holttesttől meg lehet kapni?
– Nem ajánlom, hogy ürüléket érintsenek – válaszolom.
– Jó, hogy mondja – válaszolja szarkasztikusan.
– Tartsák magukon a védőöltözetet. Majd én is ellenőrzöm az

orvosságokat, jobb is, ha a helyszínen nézek körül. És ha visszajönnek
a Dunkin’ Donutsból… – folytatom fel sem nézve. – …ne feledjék,
hogy itt nem szabad sem enni, sem inni.

– Semmi gond.
– Van egy asztal a hátsó udvaron – jegyzi meg Hyde. – Gondoltam,

kialakíthatnánk egy pihenésre alkalmas helyet, amíg el nem ered az
eső. Van pár óra a megjósolt nagy vihar előtt.

– Tudjuk, hogy a hátsó udvaron nem történt-e valami? – kérdezem
nyomatékosan. – Megbizonyosodtunk, hogy nem terjed ki arra is a
helyszín, és éppen ezért ehetünk és ihatunk ott?

– Ugyan már, doki. Nem gondolja, hogy elég nyilvánvaló, hogy
leesett itt, az előcsarnokban a létráról, és ebbe halt bele?

– Nem érkezem úgy egy helyszínre, hogy bármiről is azt
feltételezem, hogy nyilvánvaló. – Alig pillantok fel hármójukra.

– Őszintén, szerintem elég kézenfekvő, hogy mi történt itt. Persze a
maga szakterülete, hogy mi ölte meg, és nem a miénk, asszonyom. – A



motoros rendőr kotyog bele, mint egy védőügyvéd. Asszonyom ez,
Mrs. az. Az esküdtek elfelejtik, hogy orvos, ügyvéd, vezető vagyok.

– Semmi ivás, evés, dohányzás vagy mosdóhasználat – mondom
Hyde-nak, és parancsot adok. – Nem ejtünk el csikket, se rágópapírt,
nem hajítunk ki gyorséttermi papírzacskót, kávéspoharat, bármit a
szemétbe. Ne feltételezzük, hogy valami nem bűnügyi helyszín.

– De nem gondolja komolyan, hogy az.
– Úgy dolgozom, mintha az lenne, és maguk is ezt tegyék –

válaszolom. – Mert addig nem tudom, mi történt itt, amíg nincs több
információ. Sok szöveti reakciót, bő vérzést látok, úgy becsülöm, hogy
több liter is kifolyhatott. A fejbőre besüppedt. Több törés is lehet.
Halál utáni változások vannak, amelyekre nem számítanék. Ennyit már
most elmondhatok, de bizonyosan csak akkor tudhatom, hogy mivel
állunk szemben, ha elszállították a halottasházba. Augusztusban, egy
hőhullám közepén elzárt klímaberendezés? Ez kifejezetten nem tetszik.
Ne hibáztassuk olyan kapkodva a haláláért a marihuánát. Tudják, mit
szoktak mondani.

– Miről? – A motoros rendőr zavartan és nyugtalanul néz rám, a
többiekkel együtt pár lépést hátrál.

– Jobb egy füves, mint egy részeg. Az alkohol veszélyes lépésekre
ösztönöz, amilyen a létrára mászás, az autóvezetés vagy a verekedés. A
fű nem ilyen motiváló. Általában nem ismert, hogy agressziót okozna
vagy kockáztatnánk miatta. Éppen ellenkezőleg.

– Az egyéntől függ, és hogy mit szív, nem? És esetleg milyen más
gyógyszert szed.

– Általánosságban így van.
– Akkor hadd kérdezzek valamit. Elképzelhető-e, hogy aki leesik

egy létráról, ilyen sok vért veszít?



– Attól függ, milyen sérülései lesznek – válaszolom.
– Ha rosszabbak, mint gondolná, és negatív az eredmény drogra meg

alkoholra, akkor úgy érti, ez nagy gond lehet.
– Bármi történt is, az máris nagy gond, ha engem kérdez – mondja a

motoros rendőr két köhögés között.
– Az elhunyt számára bizonyosan. Mikor kapott utoljára

tetanuszoltást? – kérdezem tőle.
– Miért?
– Mert a DTPa oltás véd tetanusz ellen, de szamárköhögés ellen is.

És félek, hogy szamárköhögése van.
– Azt hittem, csak gyerekek kapják el.
– Nem így van. Milyen tünetekkel kezdődött?
– Csak egy meghűléssel. Két hete náthával és tüsszögéssel. Aztán

jött ez a köhögés. Rohamokban tör rám, és alig tudok lélegezni.
Őszintén, nem emlékszem, mikor kaptam utoljára tetanuszoltást.

– Orvoshoz kell mennie. Nem lenne jó, ha tüdőgyulladást kapna
vagy összeesne a tüdeje – mondom a motoros rendőrnek.

És ekkor végre ő meg a többi rendőr békén hagy.



Negyedik fejezet

NYOLC PERCE MEGY A VIDEÓ, és nem látok mást, csak Lucy üres
kollégiumi szobáját. Megpróbálom ismét elmenteni a fájlt, vagy
megállítani a felvételt. Nem sikerül. Folyik tovább, mint az élet, és
nem történik semmi.

Most már kilenc perce megy a klip, és a szoba pontosan ugyanolyan
üres és csendes, de a háttérben a lőtéren nagy a nyüzsgés. Lövések
pukkannak, és erős fény szűrődik be a fordítva felhajtott fehér
redőnylécek széleinél. A nap közvetlenül az ablakokkal szemben süt
be, és emlékszem, hogy Lucy szobája nyugati fekvésű volt. Tehát késő
délutánra jár.

Pukk-pukk. Pukk-pukk.
Ki tudom venni a négy szinttel lejjebb, a J. Edgar Hoover Roadon,

az FBI-akadémia közepén húzódó főútvonalon dübörgő forgalom
zaját. Csúcsforgalom. Aznapra vége az óráknak. Zsaruk, ügynökök
jönnek be a lőterekről. Egy pillanatig azt hiszem, hogy érzem az
orromban az izoamil-acetát, a Hoppe-féle puskatisztító folyadék csípős
banánszagát. Égett puskaporszagot érzek, mintha az venne körül.
Érzem a tikkasztó virginiai forróságot, hallom a bogarak zümmögését
ott, ahol ezüstösen és aranylón csillognak a töltényhüvelyek a naptól
meleg fűben. Nagy erővel rohannak meg az emlékek, aztán végre
történik valami.

A videón megjelenik a cím. Lassan gördül tovább:

ELFAJZOTT SZÍV, ELSŐ JELENET



Carrie Grethen felvétele
Quantico, Virginia, 1997. július 11.

A név villámcsapásként ér. Dühítő félkövér, vörös betűkkel látni,
ahogy felfelé gördül, és mint egy lassított vérzés, pixelekként csepeg le
lassan, erőtlenül a képernyőn. Zenét is adtak alá. Karen Carpenter a
We’ve only just begunt énekli. Visszataszító, hogy ehhez az angyali
hanghoz, a szelíd Paul Williams-szöveghez szerkesztették a videót.

Kiforgatnak egy ilyen édes, szerelmes dalt, fenyegetés, gúnyolódás,
még több sérülés, még több nyomorúság, zaklatás és esetleg halál
ígéretét hordozva. Carrie Grethen pöffeszkedik és kötekedik. Feltartja
a középső ujját. Évek óta nem hallgattam a Carpentereket, de régen
rongyosra játszottam a kazettáikat és a cédéiket. Vajon ezt Carrie is
tudta? Valószínűleg igen. Ez tehát a következő része annak, amit
bizonyára régen elindított.

Érzem a kihívást, és a reakcióm cseppfolyós lávaként bugyog fel.
Tudatában vagyok a dühömnek, a pusztítási vágyamnak, hogy
eltöröljem az életemben ismert legelítélendőbb és legálnokabb női
bűnözőt. Az elmúlt tizenhárom évben nem gondoltam rá, azóta, hogy
láttam meghalni egy helikopter lezuhanásakor. Vagy legalábbis ezt
hittem. De tévedtem. Sosem volt abban a helikopterben, és amikor
rájöttem erre, akkor ez volt az egyik legnehezebben elfogadható tény
az életemben. Mintha azt mondanák, hogy a halálos betegségem már
nincs javulófélben. Vagy valami borzalmas tragédia nem csak egy
rossz álom.

Szóval Carrie most folytatja, amit elkezdett. Természetes, hogy ezt
teszi, és emlékszem, hogy Benton, a férjem figyelmeztetett
nemrégiben, hogy ne kötődjem hozzá, ne beszélgessek vele
gondolatban, ne sodródjam bele abba



a könnyen elfogadott hiedelembe, hogy nem fejezi be azt, amit
elkezdett. Carrie nem akar megölni, mert valami rosszabbat tervez.
Nem akarja a világot megszabadítani tőlem, különben most júniusban
megtette volna. Benton az FBI bűnügyiadat-elemzője, akit még ma is
profilozóként emlegetnek az emberek. Úgy véli, hogy azonosultam egy
agresszorral. Szerinte Stockholm-szindrómám van. Ezt sokszor mondja
az utóbbi időben. És valahányszor ezt teszi, vitába bonyolódunk.

– Hogy állunk, doki? – A közeledő férfihangot a műanyag cipővédő
papírszerű surrogása kíséri. – Végigjárhatjuk a házat, ha maga is
végzett.

– Még nem végeztem – mondom, miközben Karen Carpenter énekel
a fülhallgatómban.

Együtt dolgozni nap mint nap, együtt, együtt…
Nehéz léptekkel jelenik meg az előcsarnokban. Peter Rocco Marino,

vagy csak Marino, ahogy a legtöbben emlegetik, köztük én is. Vagy
Pete, bár sosem szólítottam így, fogalmam sincs, miért, azt leszámítva,
hogy az ismeretségünk kezdetén nem voltunk barátok. Aztán ott a
gazember, amikor aljasul viselkedik, és a seggfej, amikor ilyen.
Csaknem százkilencven centijével és legalább százhuszonöt kilójával,
fatörzs vastagságú lábával és lapáttenyerével Marino masszív jelenléte
kifog a metaforáimon.

Széles, viharvert képe van, erős, fehér fogsora, akcióhőshöz méltó
állkapcsa, bikanyaka és hordó mellkasa. Szürke Harley-Davidson-os
pólót visel, Herman Munster méretű edzőcipőt, vastag térdzoknit és
khaki sortot, amelynek kiállnak teletömött sportos zsebei. Az övére
csatolta a jelvényét és a pisztolyát, de nincs szüksége igazolásra, hogy
bármit megtegyen és megkapja a tiszteletet, amit megkövetel.

Marino egy határok nélküli zsaru. A feladatköre talán Cambridge-re



terjed ki, de megtalálja az útját-módját, hogy jogi hatáskörét jóval az
MIT-n és a Harvardon túlra is kiterjessze, túl az itt élő szellemi
nagyságokon és a nem itt lakó turistákon. Felbukkan ott, ahova hívják,
és még gyakrabban ott, ahova nem. Nem érzékeli a határokat. Az
enyéimet sosem ismerte fel.

– Gondoltam, tudni szeretné, hogy a marihuána orvosi célú.
Fogalmam sincs, hol szerezte be. – Véreres szemét a testen, a véres
márványpadlón jártatja, majd megpihenteti a mellemen, kedvenc
helyén, ahova a figyelme irányul.

Nem számít, hogy orvosi ruhában vagyok, védőöltözetben, sebészi
overallban, laboratóriumi köpenyben vagy hóviharra készülve
beöltöztem, mint egy Michelin-figura, Marino nem kér engedélyt,
hanem leplezetlenül bámul.

– Fű, oldat, kis ezüstpapírba csomagolt, cukorkának kinéző. –
Előreejti egyik széles vállát, hogy letörölje vele az álláról csöpögő
izzadságot.

– Én is így hallottam. – Figyelem, ami a telefonom képernyőjén
folyik, és éppen arra gondolok, hogy talán ennyi az egész, csak Lucy
üres kollégiumi szobája és a redőnyléceken megcsillanó napfény meg a
tanácstalan képet vágó Mister Pickle, ahogy elkülönülten ül az ágyon.

– Egy nagyon régi fadobozban találtam, amelyet eldugtak a
hálószobaszekrényben egy rakás szarság alá – folytatja Marino.

– Mindjárt eljutok oda is, de nem most. És miért rejtette volna el az
orvosi marihuánát?

– Mert talán nem törvényesen jutott hozzá. Vagy talán azért, hogy a
házvezetőnő ne lopja el. Fogalmam sincs. De érdekes lesz meglátni a
toxikológiai vizsgálat eredményét, hogy mennyi THC van a
szervezetében. Az talán megmagyarázná, miért mászott fel éjnek



évadján egy létrára, és bohóckodott egy villanykörtével.
– Túl sokat beszélgetett Hyde-dal.
– Lehet, hogy leesett, és tényleg csak ennyi történt. Logikus felvetés

– véli Marino.
– Véleményem szerint nem. És nem tudjuk, hogy az éjszaka

közepén történt-e. Őszintén kétlem. Ha éjfélkor halt meg vagy később,
akkor az a halál időpontját nyolc órára vagy korábbra tenné, mire
rátaláltak. És biztos, hogy annál régebb óta halott.

– Ilyen melegben lehetetlen megállapítani, mennyi ideje nem él.
– Majdnem igaz, mégsem teljesen – válaszolom. – Majd kiderítem,

mire jobban előrehaladunk a nyomozásban.
– De e percben nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mennyi

ideje halott. És ez nagy gond, mert az anyja válaszokat követel majd.
Nem olyan fajta, aki beéri találgatásokkal.

– Én nem találgatok, hanem megbecsülöm. Ez esetben tizenkét
óránál többet, negyvennyolcnál kevesebbet számolok – válaszolom. –
Ennél pontosabban most nem lehet megmondani.

– Egy olyan hatalmasságnak, mint ő? A nagy producernek, Amanda
Gilbertnek? Nem örül majd egy ilyen válasznak.

– Nem aggódom az anya miatt. – Kezd bosszantani ez a Hollywood
így, Hollywood úgy. – De nyugtalanít, hogy mi is történt itt valójában,
mert amit látok, az nem tűnik logikusnak. A halál időpontja „aki kapja,
marja”. A részletek ellentmondanak egymásnak. Nem biztos, hogy
láttam valaha is ennyire megtévesztő helyszínt, és talán pontosan ez a
cél.

– Kinek a célja?
– Nem tudom.
– Tegnap harminchárom fok volt a legmagasabb hőmérséklet. Múlt



éjjel a legalacsonyabb huszonhét fok volt. – Érzem magamon Marino
tekintetét, ahogy hozzáteszi: –
A házvezetőnő esküszik, hogy tegnap délután négy körül látta utoljára
Chanel Gilbertet.

– Hyde-nak esküdött meg, aztán elment – emlékeztetem.
Ha lehet, nem szokásunk elfogadni más kijelentését bármivel

kapcsolatban is. Marinónak beszélnie kellett volna a házvezetőnővel.
Biztos, hogy meg is teszi, még a nap vége előtt.

– Azt mondta, hogy Chanel elment mellette a felhajtón abban a piros
Range Roverben, ami most kint áll – ismétli el Marino, amit meséltek
neki. – Tegyük fel, hogy valamikor tegnap délután négy után halt meg,
és ma háromnegyed nyolckor már erősen bomlásnak indult? Egybevág
a becslésével? Tizenkét óra vagy annál korábban.

– Nem vág össze – válaszolom, és a telefonomat nézem. – És miért
hivatkozik továbbra is arra, hogy az éjszaka közepén halt meg?

– Az öltözéke alapján – válaszolja Marino. – Meztelen volt, csak egy
selyemköntöst viselt. Mintha lefeküdni készült volna.

– Se hálóing, se pizsama?
– Sok nő alszik meztelenül.
– Igen?
– Talán ő is így aludt, és mi a fenét néz a telefonján? – Szokásos

nyers módján esik nekem, ami az esetek többségében egyszerűen
durva. – Mióta tapad a telefonjára egy bűncselekmény helyszínén?
Minden rendben?

– Gond lehet Lucyval.
– És ez újdonság?
– Remélem, nincs semmi baj.
– Általában van.



– Utána kell néznem.
– Ez sem újság.
– Kérem, ne bagatellizálja. – A telefonomat nézem, nem őt.
– A gond az, hogy nem tudom, mi az az ez. Mi az ördög van?
– Még nem tudom. De valami baj van.
– Ahogy gondolja. – Úgy mondja, mintha nem érdekelné Lucy,

pedig mi sem áll távolabb az igazságtól.
Marino tekinthető leginkább Lucy apjának. Ő tanította vezetni, lőni,

arról nem is szólva, hogy megtanította, miként bánjon a bigott
suttyókkal, mert Marino az volt, amikor réges-rég megismerkedtünk
Virginiában. Hímsoviniszta, homofób alak volt, aki megpróbálta
elcsábítani Lucy barátnőit, amíg végül be nem látta, hogy rossz úton
jár. Ócsárlásai és sértései ellenére is most – tegyen bármit is, amivel az
ellenkezőjét akarja bizonyítani – ő kel leghevesebben Lucy védelmére.
A maga módján szereti Lucyt.

– Tegyen meg nekem valamit. Értesítse Bryce-t, hogy szükségem
van Rustyra és Haroldra, jöjjenek ide rögtön. És vigyék el a testet a
boncterembe. – Félrefordítom a telefont, hogy Marino ne lássa a rajta
menő videót, az üres FBI-os kollégiumi szobát a kis zöld
plüssmackóval, amelyre biztosan ráismerne.

– De a kisteherautóval jött. – Marino vádaskodva beszél, mintha
eltitkolnék előle valamit, ami így is van.

– Szeretném, ha a szállítócsapatom kezelné az ügyet – válaszolom,
és ez nem kérés. – Nem én akarom bevinni, és nem is a boncterembe
megyek egyenesen, ahogy maga sem. Szükségem van a segítségére
Lucy kapcsán.

Marino a test mellé guggol, de vigyáz, hogy ne érjen a ragacsos,
sötét vérhez, a legyeket hajtja, amelyek őrjítően, szünet nélkül



dönögnek.
– Ha tényleg fontosabb Lucy, mint ez az ügy… Miért nem kéri meg

Luke-ot, hogy végezze el a boncolást?
– Több lehetőség is van?
– Csak nem értem, mit művel, doki.
Közlöm vele, hogy vagy a helyettesem, Luke Zenner végzi el a

boncolást vagy én, ha végre visszamegyek a munkahelyemre. De ez
csak ma délután lesz, inkább a délután derekán vagy a nap végén.

– Mi az ördög? – Marino egyre harsányabb lesz. – Nem értem. Miért
nem szállítja el maga a boncterembe a testet, hogy megtudjuk, mi
történt vele, mielőtt a hollywoodi anyja ránk ront?

– El kell mennem, és vissza kell érnem.
– Nem látom be, miért nem tudja előbb elvinni a testet.
– Mint már mondtam, nem megyek egyenesen a törvényszéki

központba. Ki kell mennünk Concordba, és nyilvánvalóan nem
autózhatok egy holttesttel a teherautó rakterében. Azonnal a hűtőházba
kell vinni. – Ismét kihangsúlyozom. – És Haroldnak meg Rustynak
most azonnal ide kell jönnie.

– Nem értem – szajkózza ismét, most már bosszús ábrázattal. – Egy
kibaszott dupla szélessel vitorlázik ki innét, és nem megy egyenesen a
törvényszéki központba? Talán a fodrász várja? Vagy a manikűrös?
Lucyval a spába készülnek?

– Nem hiszem el, hogy ez hagyta el a száját.
– Csak viccelek. Elég, ha bárki magára néz, és tudja, hogy csak

tréfálok. Hónapok óta szart sem foglalkozik magával. – Marino hangja
kemény a dühtől, attól, hogy elítél, és érzem, hogy kezdődik elölről az
egész.

Hibáztassa az áldozatot. Büntessenek azért, hogy majdnem



meghaltam. Varrja az én nyakamba.
– És ez mégis mit jelentsen? – kérdezem.
– Azt, hogy bizonyos szempontból elengedte magát. Nem mintha

nem érteném meg. Biztos, hogy nem könnyű így közlekedni,
legalábbis nem olyan egyszerű, mint volt. Bizonyára nehéz
öltözködnie, ápolnia magát.

– Igen, kicsit nehéz ápolnom magam – válaszolom szárazon, mert
való igaz, hogy a hajamra ráférne egy igazítás.

A körmöm rövid és nincs rajta lakk. Nem vettem a fáradságot, hogy
kifessem magam reggel. Soványabb is vagyok, mint mielőtt rám lőttek.
De nem most van itt az ideje és a helye, hogy piszkáljon, ám ez sosem
akadályozta meg semmiben Marinót; amióta csak ismerem, mindig ezt
csinálta. De soha nem tapasztalt hitványságra vetemedik most, amikor
egy haláleset helyszínén kritizál, miközben betegre aggódom magam
az unokahúgom miatt. Látatlanban hinnie kellene nekem: most az a
legfontosabb, hogy odamenjünk hozzá. Nem bízik bennem úgy, mint
egykor. És ez gond.

– Jesszusom, hova lett a humorérzéke? – teszi fel a kérdést egyik
hosszúra nyúló hallgatásom után.

– Nem hoztam magammal. – Annyira feszült vagyok, hogy képtelen
vagyok másra, mint visszafogni a hangomat, és a márványpadló
mintha a cipőmön keresztül sugározna, és merevvé tenné a jobb
lábamat.

A lábam úgy lüktet és fáj, mint egy tályogos fog. Szinte képtelen
vagyok behajlítani a térdem, és minél tovább állok itt, annál rosszabb
lesz.

– Elnézést. Nem akartam felbosszantani, de átgondolatlanul
viselkedik, doki – mondja Marino. – Feltételezem, hogy azonnal



elvégzi a boncolást. Mielőtt az anyja ideér, ezer kérdést tesz fel, és
követelésekkel áll elő. Hajszálnyival nem fontosabb, mint Concord
felé kerülni, hogy megnézzük Lucyt? Hacsak nem beteg vagy nem
sérült meg, vagy ilyesmi. Tudja egyáltalán, mi a baj?

– Nem. Ezért kell megnéznünk.
– Átkozottul semmi szükség, hogy kihúzzuk a gyufát Amanda

Gilbertnél, ő pedig pontosan az a típus, aki szeret zűrt kavarni. És
éppen most. Nem kell most a kellemetlenség, doki. Csak azért
figyelmeztetem, mert nem kell, hogy…

– Tökéletesen tisztában vagyok, hogy mire nincs szükségem. –
Nézem a telefonomat, és nem pillantok rá.

Marino így faggat és leckéztet, mert megteheti. Korábban ő volt a fő
nyomozóm, amíg úgy nem döntött, hogy senkinek sem akar dolgozni.
Ismeri a hivatali rutinomat és a protokollt. Tisztában van a
gondolatmenetemmel. Tudja, hogyan végzem a dolgom, és mit miért
teszek. Most mégis rejtéllyé válok. Egy másik bolygóról csöppentem
ide, és ez folyik június óta.

– Szeretném most elszállíttatni, és én nem vihetem magammal –
szögezem le. – Concordba kell mennem. Amint lehet, indulnunk kell.

– Rendben. – Feláll, és hosszan lenéz a testre, miközben a telefonom
kijelzőjét bámulom.

Már rég lefutott a cím. Elhallgatott a zene. Továbbra is Lucy üres, a
fél életemmel korábbi kollégiumi szobáját látom, és nő bennem a
feszültség és a csalódottság. Cukkolnak, felpiszkálnak, kínoznak, és
átfut a fejemen, hogy Carrie milyen jól szórakozna, ha most látna, ha
megleshetne most, ahogy akkor Lucyval tette.

– Elismerem, hogy rossz bőrben van ahhoz képest, hogy honnan is
esett le? Még egy méter nyolcvannál is alacsonyabbról? – mondja



Marino. – Drogokkal és mindenféle okkult marhasággal van tele ez a
hely. Nem tudni, milyen emberekkel járt össze. Egyetértek magával,
hogy ennek az ügynek vannak olyan vonatkozásai, amelyek nem
állnak teljesen össze.

– Kérem, most hívja fel őket – mondom a szememet a telefonra
szegezve.

Valahol öntudatlanul sejtem, hogy arrább megy, a beosztottaim
főnökével, Bryce Clarkkal beszél, én meg közben nézem, hogy
peregnek a másodpercek. Tíz perce nézem Carrie filmművészeti
remekművét, és már tudom, hogy zaklatnak és befolyásolnak, hogy
Carrie szadista módon szórakozik az én rovásomra. De nem tehetek
ellene semmit.

Nem tudom, mi mást tehetnék a videó nézésén kívül, és átadom
magam neki, mialatt az előcsarnokban téblábolok, érzem Chanel
Gilbert morbid jelenlétét, és a lábamból sugárzó fájdalmat. Lenézek a
mobilomra, és figyelem, ahogy az unokahúgom múltjának egy
szakasza zajlik. Orromban az oszló test és a lebomló vér szaga.
Izzadok és borzongok a videó közben, és arra gondolok, hogy ez nem
lehet valóságos.

Pedig az. Kétség sem férhet hozzá, ahogy ráismerek a kollégiumi
szoba csupasz falaira, az ablakot az ágyak két oldalán, és
természetesen Mister Pickle-re a párnán. Látom a csukott ajtót, amely
a kollégium harmadik emeleti folyosójára nyílik, és fény világít be
jobbról, ahol a fürdőszoba van. Csak a VIP vendégszobáknak volt saját
fürdőszobájuk. Lucy az én VIP vendégem volt, és én hagytam meg,
hogy így bánjanak vele a szövetségiek.

1995 és 1998 között lakott ebben a szobában, de nem állandó
jelleggel. Hol itt lakott, hol nem, miközben befejezte a Virginiai



Egyetemet, és majdnem egész idő alatt az FBI Mérnöki Kutatási
Központjában dolgozott. Quantico a második otthona volt. Carrie
Grethen lett a mentora. Az FBI a lányomként nevelt unokahúgomat
egy pszichopata szörnyeteg gondjaira bízta, és ez a döntés
megváltoztatta az életünket. Szinte minden tekintetben.



Ötödik fejezet

CARRIE SÉTÁL BE A SZOBÁBA, a vállára könnyű géppisztolyt akasztott. A
laposan a derekára simuló Heckler & Koch egy MP5K. A K, a német
kurz, rövidet jelent.

A géppisztolyt arra tervezték, hogy beférjen egy hordozótáskába, és
az ismerős dolog láttán valami motoszkálni kezd bennem. Ismerem ezt
a fegyvert. Láttam valahol. Összeszorul a szívem, amikor Carrie
közelebb hajol a kamerához, tágra nyílt szemmel egyenesen
belebámul, a tekintete hideg és ragyogó, mint a téli égbolt. A haja
fehérre szőkített tüsifrizura, keskeny, finom vonalú arca olyan
figyelemfelkeltő, mint egy machete, ujjatlan trikója, tornasortja,
edzőcipője és zoknija mind egyöntetűen fehér.

1997-ben a húszas évei közepén járt, bár akkoriban nem voltam
biztos a korában. Sovány, izmos testével és a hangulata szerint egy
változékony óceánhoz hasonlóan gyorsan színt változtató kék
szemével sokkal idősebbnek vagy fiatalabbnak, vagy kortalannak vagy
öregnek látszott. Nagyon sápadt a bőre, mintha sosem érné nap. Ez a
fehér bőr világít, mint egy lámpaernyő, és élesen elüt a nyakába
akasztott fekete átalvetőtől, amelyen a rövid kis fekete fegyver lóg,
ami most egészen közel van a kamerához.

A fegyver korai modell, fa markolattal, valószínűleg az 1980-as
években gyártották, feltehetően még korábban, de nem ugrik be
biztosan, honnan tudom ezt. Látom a hüvelykujjnál a három tüzelési
mód vésetét fehérrel. Az E félautomata módot jelöl, a F teljesen
automatát. Az S, amelyen most áll, azt jelenti, hogy a fegyvert



kibiztosították. Valahonnan ismerem ezt a fegyvert, a fenébe is! De hol
láttam?

– Üdvözlet a múltból. – Carrie szeme sötétkék. Mosolyog, az
alsókarja a gépfegyver csövén pihen. – De tudja, mit szoktak mondani.
A múltnak sosincs vége. Még csak nem is múlt. Ha a filmtörténeti
remekművemet nézi, akkor gratulálnom kell. Még ebben az életben
van, főnök. – Furcsán hangzik, ahogy a főnököt mondja, talán itt
megvágták a filmet. – Ebből azt vonhatja le, hogy még nem akarom a
távozását. Máskülönben már nem lenne itt. – Mire ezt nézi, el tudja
képzelni, hány esélyem kínálkozott arra, hogy golyót röpítsek a fejébe.
– Carrie a kamerára szegezi a gépfegyver rövid csövét. – Vagy ami
még jobb: pontosan ide – érinti meg a tarkóját a koponya tövében, a
C2-es csigolyánál, a találkozási pontnál, amelynél a gerincvelő
átvágása azonnali halált okoz.

Nem lepődöm meg azon, amit leír. Pontosan ilyen sebesülést
tapasztaltam a New Jersey-ben, Massachusettsben és Floridában
orvlövész által elkövetett eseteknél. Egy lopakodó bérgyilkos, akit a
sajtó Rezesfejűnek hív, tömör rézgolyókat röpített négy áldozat
tarkójába. Az egyikük Bob Rosado volt, az Egyesült Államok
kongresszusi képviselője, aki Fort Lauderdale-ben könnyűbúvárkodott
a hajójáról, amikor most júniusban meggyilkolták. Tinédzser fiának,
Troynak, egy erőszakos pszichopatának, a gyilkossággal egy időben
nyoma veszett, és lehet, hogy ő is meghalt. Nem találtuk meg. Nem
tudjuk, hol van. Utoljára vele látták. Rezesfejűvel, Carrie Grethennel.

– Ha valaki szakértő, sokféleképpen tud halált okozni. – Lassan,
kimérten beszél a felvételen. – És nem vagyok biztos benne, hogy
magának melyik felelne meg a legjobban. Gyors halált válasszunk,
hogy fogalma se legyen róla, mi történik? Vagy elnyújtottat és



fájdalmasat, hogy mindennel tisztában legyen? Tudni akarja, hogy
meghal, vagy sem? Ez itt a kérdés. Hm.

Felnéz a fehér, hangelnyelő csempével kirakott mennyezetre,
amelyen most sötétek a szürke neoncsövek. – Valószínűleg még
alaposan megfontolom. Vajon milyen közel jutok ahhoz, hogy
végezzek magával, mire ezt nézi? De kezdjük el, míg magunk
vagyunk. Lucy hamarosan visszajön. Ez maradjon kettőnk között.
Pszt! – Az ujját a szája elé teszi. – A mi kis titkunk.

– Részletesen leírtam egy ismertetőben, amely elmagyarázza, amit
lát és hall. – Forgatókönyv formájában gépelt papírlapokat tart fel.

Henceg. Figyelmet akar. De kiét? Ezt a videóklipet nekem küldte.
Az ösztöneim mégis azt súgják, hogy nem nekem szánta. Talán már
képtelen vagy tárgyilagos maradni.

– Hat rejtett kamera van a négy tizenegyben, Lucy meghitt
kollégiumi szobájában, a fiatalkori tárgyai között.

A gépfegyverrel a falon lévő moziplakátokra mutat.
A bárányok hallgatnak és a Komputerkémek. Egy másik falhoz sétál,
ahol egy zabolátlan Tyrannosaurus rex fekete sziluettje rajzolódik ki a
kápráztató narancs háttér elé. Jurassic Park. Lucy kedvenc filmjei. Sok
munkámba került felhajtani ezeket a plakátokat, amikor megkezdte a
szakmai gyakorlatát az FBI-nál.

Carrie az ágyhoz megy, és a fegyver csövét Mister Pickle
reményvesztett szőrös képébe nyomja. A mackó tágra nyílt
üvegszeméből süt a pánik, mintha tudná, hogy mindjárt meghal, és
azon kapom magam, hogy érzelmeket vetítek ki egy élettelen tárgyra,
egy kis plüssmackóra.

– Gyerek még. – Beszéd közben Carrie állandó mozgásban van. –
Lehet, hogy kétszázat is meghaladó IQ-ja van, ami a szuperzseni még



feltérképezetlen légterében lebeg, de mindig is egy totyogó csöppség
érzelmi érettsége jellemezte. Visszamaradt a fejlődésben.
Reménytelenül. Fogalma sincs, milyen varázslatos dolgok vannak a
szobájában, amik láthatatlanul minden szögből mutatják.

– Képzelje el, hogy töltöm az időmet, amikor nincs velem. Mindig
figyelem. – Két ujjával a szemére mutat. – Mint
A nagy Gatsby plakátján. Dr. T. J. Eckleburg szeme, ahogy a
szemüvegén át a Hamu Völgyét, az amerikai társadalom erkölcsi
senkiföldjét fürkészi, amelyet egy vak, mohó, hazug kormány vezet.

Felpillantok a telefonomról Haroldra és Rustyra. Fehér Tyvek
kapucnis kezeslábasukban, kék nitrilkesztyűjükben, szájuk és orruk
előtt légzőmaszkkal úgy festenek, mint a szellemirtók. Marinóval
vitatják meg, hogy lehetne legegyszerűbben a zsákba tenni a halott nőt,
és vajon jó lenne-e zsákot húzni a fejére. Talán fontos mikronyomok
ragadtak a hajába. A koponyáján egy nyitott törésen át agyszövet
szivárog. Esetleg meglazult pár foga. Egyet ki is vertek, az egyik
metszőfogát a padlóra folyt vérben találtam meg.

– Nem akarjuk, hogy bármi is elkeveredjen. Nem lehet tudni, mi
ragad a vérbe, főleg a hajába – mondja Marino, miközben a fülemben
Carrie hangja cseng.

HOL VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER EGY KOLLÉGIUMI SZOBA,
amely apró volt és rend uralkodott benne – olvassa a forgatókönyvből,
Marino pedig ez alatt kinyit egy hordágyat, kattanásig széthajtogatja az
alumíniumlábakat. – Az íróasztalt egy gégecsöves lámpa világította
meg, a hozzáillő szék, szekrény, öltözőasztal és franciaágy olcsó
anyagból, fa dekorlappal borított rétegelt furnérból készült.

Carrie körbesétál a szobában, és vezetést tart, én pedig nem nézek



fel a telefonról, amikor meghagyom Marinónak, Rustynak és
Haroldnak, hogy húzzanak zsákot Chanel Gilbert fejére, kezére és
lábára, aztán bugyolálják eldobható lepedőkbe a testét. Szinte bizonyos
vagyok benne, hogy mindent összegyűjtöttem, ami esetleg nem bírná
ki az utat a halottasházig, de legyünk inkább kínosan pedánsak. Semmi
se maradjon itt. Ne vesszen el semmi. Egy hajszál sem. Egy fog sem.

– Aztán emeljék be egy zsákba, és vigyék ki – mondom nekik,
mialatt Carrie így folytatja a felvételen:

– A szállodához méltón nagy hűtőn kívül egy Mr. Coffee
kávéfőzőgép van, egy üveg márkanév nélküli fehérítőpor, egy zacskó
Starbuck’s gyártmányú otthoni kávékeverék, három FBI-os bögre, egy
kicsorbult kerámia söröskorsó a richmondi rendőrség emblémájával –
felemeli, hogy megmutassa a csorbulást –, egy svájci katonai bicska,
hat doboz Speer Gold Dot 9 milliméteres lőszer, amely abba az MP5K
gépfegyverbe való, amit Lucy Benton Wesley-től lopott, és ebben a
szobában rejtett el.

Van valami különös abban, ahogy Benton nevét megemlíti. De nem
tudom sem megállítani, sem visszajátszani a felvételt. Ha Carrie nekem
szánta ezt a videót, miért említi Benton vezetéknevét is, mintha az, aki
a felvételt hallgatja, ezt nem tudná? Nem értem, mi történik, de kétlem,
hogy Lucy ellopna Bentontól egy fegyvert, vagy akármi mást.

Carrie hazudik a MP5K-ról, és közben megörökíti a felvételen azt a
felvetést, miszerint Lucy és Benton megszegte a nemzeti
lőfegyvertörvényt. Ezt a bűncselekményt súlyos börtönbüntetéssel
sújtják. Mostanra azonban már el kellett hogy évüljön. De az attól
függ. Minden sok mindenen múlik. Valószínűleg mindenesetre nagyon
rossz, és tudatában vagyok, hogy tőlem alig három méterre papír
zörög.



Harold kinyit egy sima papír bevásárlószatyornak tűnő zacskót,
aminek nincs füle. Aztán bölcsen úgy dönt, mégsem ezt használja.
Chanel Gilbert feje véres massza. A nejlonzacskó sokkal jobban
megfelel, ha a test gyorsan hűtőbe kerül, és ezt közlöm is anélkül, hogy
felnéznék.

– Amint beérnek vele az épületbe, tegyék rögtön a hűtőbe –
hangsúlyozom, mert a műanyag és a nyirkosság rossz kombináció,
főleg az előrehaladott bomlás esetében.

– Egyetértek – hagyja rám Harold. – Pontosan ezt tesszük majd,
főnök.

Egy temetkezési vállalkozásnál dolgozott, és megfordul a fejemben,
vajon aludni is öltönyben, nyakkendőben, sötét zokniban és fényes,
fekete bőrcipőben szokott-e. Az ő gondolkodása szerint, mivel amúgy
is védőöltözetet visel, így akár elegáns és illendően öltözött lehet a
Tyvek alatt.

– Van valami a hajában. Talán üveg. – Fény csillan fekete keretes
szemüvegén, barna szemét felnagyítja az orvos által felírt lencse, és
olyan lesz a szeme, mint egy bagolyé.

– Magától értődik – mondja Rusty. Amikor ideért, úgy festett, mint
egy egykorvolt Beach Boy, aki ma bő, derékban összehúzott
vászonnadrágot visel és kapucnis felsőt, hosszú őszülő haját lófarokba
kötötte. – Mindenütt törött üveg van.

– Csak óvatos vagyok. Nem tűnt villanykörte szilánkjának. De csak
megvillant, és most már nem látom.

– Csak alaposan csomagolják be, és vigyázzanak, ne vesszen el
semmi – válaszolom, miközben Carrie belép a jellegtelen kis
fürdőszobába, és felkapcsolja a villanyt.

– Egyszerűen csak nem látom. – Harold a vértől összetapadt hajra



bámul, és végigszántja kesztyűs ujjaival. – Láttam valamit, most meg
nem látom.

– Majd később gondosan átvizsgálom. Nem vettem észre semmi
üvegszerűt a hajában – mondom.

– De nem gondolja, hogy lehet benne? – Harold felpillant a
mennyezeti világítótestre, az üres foglalatokra, ahova korábban két
körtét csavartak be.

Körülnéz a padlón szétszórt törött szilánkokra, és eljátssza az
elképzelt jelenetet, mialatt a videón Carrie adja elő a maga kis
drámáját. Harold bemutatja, hogy valaki körtét cserél, és hirtelen
hanyatt esik a létráról.

– Ha volt nála villanykörte, a kezében meg a csillár üveggömbje, és
vele egy időben értek földet, az olyan lehetett, mint egy felrobbant
üvegbomba. Nem kellene, hogy mindenütt üveg borítsa? – kérdezi,
Carrie pedig a fürdőszobai mosdó fölötti tükörbe bámul, széles
mosollyal néz farkasszemet a tükörképével, aztán összeborzolja
tüskésre nyírt fehérarany haját.

– Csak bugyolálják be gondosan – ismétlem meg az utasításomat –,
és kerüljön azonnal a hűtőbe, aztán majd nekilátok a boncolásnak.

Nem állíthatom meg a videót. Olyan, mintha Carrie a lehető
legalkalmatlanabb pillanatban, egy gyanúra okot adó haláleset
színhelyén térítette volna el a telefonomat, miközben a legnagyobb
odafigyelésemre lenne szükség.



Hatodik fejezet

CSAKIS ÚGY TUDNÁM MEGÁLLÍTANI A FELVÉTELT, ha kikapcsolnám
telefonomat. De ezt nem teszem, és homályosan felsejlik bennem,
hogy később még kísérteni fog az, ami most történik. Ha a rendőrség
panasszal él, hogy a helyszínen telefonáltam, egy filmet néztem, sms-
eztem vagy isten tudja, mit műveltem, az nagyon rossz fényt vetne
rám.

– Az egyetlen ajtó egyik oldalán, amelyen keresztül be és ki lehet
jutni Lucy szobájából, a fürdőszoba nyílik. – Carrie széles mozdulattal
körbemutat, mintha Vanna White lenne a Szerencsekerékben, és Rusty
műanyag zacskókat ráz ki, és kezdi ráhúzni Chanel Gilbert meztelen
lábára.

– És a kiképzésen részt vevő új ügynökök nem részesülnek ilyen
fényűzésben. – Carrie lepillant a forgatókönyvre, aztán a rejtett
kamerába néz, és ezt többször is megteszi. – Mindenkinek van
szobatársa. A folyosó végén közös vécé, öltözőasztal és zuhanyozó. De
a fiatal, ám koravén Lucy nem vegyül el az alacsonyabb rendű nők
között, akik mind idősebbek nála, néhányuknak jogi diplomája és
PhD-je van. Egyikük egy felkent presbiteriánus lelkész. Egy másik
szépségkirálynő volt.

– Egy rendkívüli, művelt csoport, amelynek nem jó az
ítélőképessége, nem elég dörzsölt, és mire ezt látja… – Hirtelen,
esetlenül harapja el a mondat végét, és már nem kétséges, hogy a
felvételt megvágták. – Kíváncsi vagyok, hányan halnak meg közülük.
Lucyval korábban jóslatokba bocsátkoztunk. Ugyanis kémkedett az



emeletén lakók után. De senkit sem szólított a nevén. Amikor elment
mellettük, nem szólt hozzájuk, és a tartózkodását helyesen értelmezték
arroganciaként, hogy feljogosítva érzi magát mindenre. Lucy
elkényeztetett volt. Kay nénikéje gyalázatosan elrontotta.

Carrie úgy hivatkozik rád, mintha valaki mással beszélgetne.
Lapoz a forgatókönyvben.
– Egy különleges adottságokkal és kivételes kapcsolatokkal

megáldott tizenéves civilként Lucy kiváltságos helyzetet élvezett az
FBI-akadémián, ami felért egy tanúvédelmi programba bevont
tanúéval, egy látogatóba érkezett rendőrfőnökével, egy ügynökség
igazgatójával, a főtitkárral, más szóval egy fontos közéleti
személyiségével, ami Lucy csakis a kapcsolatai, és nem a teljesítménye
révén lett.

– Kay nénikéje meghagyta jó előre, hogy nagybecsű unokahúgának
a kiképzése alatt, amíg be nem tölti a huszonegyet, saját szobát kell
kapnia, fürdőszobával, kilátással és takarodóval. Állandó felügyelet
alatt lesz, és látszólag és hivatalosan így is volt. Pontosan
körülhatárolták az aktájában, egy vékony, jelentéktelen aktában,
miközben ezt felvettem. De idővel az akta bizonyára vastagabb lesz,
ahogy a szövetségi kormány kiismeri Lucy Farinellit, és ráébred, hogy
meg kell állítani.

Hol ez az akta? A kérdés felúszik a gondolataimba, mint egy
buborék, amelybe a képregényekben a szöveget írják. Bentonnak
tudnia kell róla.

– De ezen az 1997-es ragyogó júliusi délutánon… – Carrie komor
arccal jön-megy és beszél, elmélázik, mint egy igazi bűnügyi műsor
vezetője – …az akadémia karának és alkalmazottainak sejtelmük sincs,
hogy a fiatal Lucy gardedámja, azaz én, gyakori éjszakai vendég



voltam, és nem az az ártalmatlan kocka, aki kitűnően megfelelt az
alapos háttérellenőrzésen és a hazugságvizsgáláskor, mielőtt felvették,
hogy nagyjavítást végezzen az FBI számítógépes és ügyviteli
rendszerén.

– Még a viselkedéstudományi egység pszichológiai profilozói,
köztük legendás vezetőjük is elsiklott a felett, hogy pszichopata
vagyok. – A legendás vezetőt furcsán mondja. – Ahogy előttem az
apám és annak az apja is. – A szeme kobaltkék a kamerában. – Ami azt
illeti, ritkaságszámba megyek. A női lakosság alig egy százaléka
pszichopata. És most már tudják a pszichopátia evolúciós célját, nem?
Mi vagyunk a kiválasztottak, akik majd életben maradnak.

– Ne feledjék ezt, amikor majd azt hiszik, elmentem. Hoppá! Abba
kell hagynom a csodás kis történetem olvasását. Társaságot kapunk.

EGY HOSSZÚ MŰANYAG CIPZÁR SURROGÁSÁRA pillantok fel Marinóra,
ahogy guggolásból feláll. A holttest fekete gubó a padlón, és Marino,
Harold és Rusty lerántják piszkos kesztyűjüket, és beledobják egy
veszélyeshulladék-gyűjtő piros zsákba.

Tiszta kesztyűt húznak. A test ernyedt, amikor felemelik. Már el is
múlt a hullamerevség, a test petyhüdt. Ehhez más tényezőkön kívül,
mint a környezeti hőmérséklet, ami rendkívül forró, a test öltözöttsége
és mérete, ami meztelen és kidolgozott, izmos és karcsú, legkevesebb
nyolc óra szükséges.

Chanel Gilbert hatvanöt kiló és százhatvanhét centi magas, és úgy
vélem, hogy sportos és fitt. Barnulási csíkok a testén, a fürdőruha
nyomai, de deréktól lefelé fehér a bőre, a hasa, a csípője és a lába nem
volt kitéve napsütésnek. A búvárruha viselése hasonló nyomokat hagy,
és eszembe juttatja, mit szoktunk Bentonnal csinálni a merülések



között. Levesszük a zokninkat, a búvárruhát lehúzzuk, és az ujjait
megkötjük a derekunkon. Az arcunk, vállunk, mellkasunk, karunk és a
lábfejünk napbarnított lesz, de más nemigen.

– Tudjuk-e, hogy Chanel Gilbert sportolt-e? – kérdezem Marinótól,
és megriaszt, amikor rájövök, hogy Carrie Grethennel külsőre
hasonlítanak egymásra. – Izmos a válla és a karja, a lába erős. Biztosak
vagyunk benne, hogy ki ez? – pillantok Marinóra. – Kikérdezte valaki
a szomszédokat?

– Mi az ördög? – Marino a homlokát ráncolva néz rám, mintha azt
mondtam volna, hogy lapos a föld. – Mire gondol?

– Arra, hogy ránézésre nem azonosítható, és nem árt az óvatosság.
– Úgy érti, hogy felpuffadt, az arcát szétverték és oszlik a teste?
– Biztosan kell tudnunk, kicsoda. Nem tételezhetjük fel, hogy az a

nő, aki ebben a házban élt. – Nem említem meg, hogy a padlón fekvő
halott nő akár Carrie Grethen ikertestvérének is elmenne.

Erre gondolok, amikor nemrégiben Carrie meglőtt Floridában, és
összehasonlítom a Chanel jogosítványán lévő fényképpel. A két nő
kísértetiesen hasonlít, és ha erre utalni mernék, rögeszmésnek és
őrültnek tartanának. Marino rögtön azt firtatná, miért jutott éppen most
ez az eszembe, és nem árulhatom el, hogy Carrie-t nézem a
telefonomon. Marino nem tudhat erről. Senki más sem. Nem vagyok
biztos abban, mik a jogi következményei, de tartok tőle, hogy a videó
kelepce.

– Miért gyanakszik arra, hogy nem az a nő, aki itt lakott? – kérdezi
Harold, aki a helyszínelő táskája mellett guggol, és csomagol.

Kérdéssel válaszolok.
– Van okunk azt hinni, hogy Chanel esetleg könnyűbúvár?
– Sehol sem találkoztam búvárfelszereléssel – jegyzi meg Marino,



miközben Lucy fesztelenül, mit sem sejtve megjelenik a videón. – De a
folyosó végén láttam pár víz alatti fényképet. Körülnézek még egyszer,
amint betesszük a kocsiba.

Nézem, ahogy Lucy körbejár a magánlakrészében, amelybe Carrie
betolakodott, és amelyet megsértett.

– Szükségem lesz Chanel DNS-ére, esetleg egy fogkefére vagy
hajszálra a hajkeféből – emlékeztetem Marinót, de nehéz
összpontosítanom, mialatt az unokahúgomat figyelem. – És járjunk
utána, ki a fogorvosa, szerezzük meg a fogorvosi kartonját. Addig nem
közöljük a kilétét még az anyjával sem, amíg nem vagyunk biztosak.

– Ezzel lesz némi gond – mondja Marino, de már nem nézek rá. –
Valaki értesítette az anyját, emlékszik? Már a Los Angelesből idetartó
gépen ül, emlékszik? Így ha bármi oka van, hogy azt gondolja, nem a
lánya…Nos, az igazi zűrzavar majd csak akkor tör ki, ha a mama
befut.

– Megtudta, ki értesítette? – kérdezem.
– Nem.
– Mert mi nem – ismétlem, amit az előbb mondtam. – Kifejezetten

arra utasítottam Bryce-t, hogy semmit se közöljön, amíg nem adok rá
engedélyt.

– Valaki mégis megtette – mondja Marino.
– A házvezetőnő is lehetett, miután megtalálta a holttestet – veti fel

Rusty, és ez észszerűen hangzik. – Talán ő értesítette az anyát.
Elképzelhető, nem?

– Meglehet – hagyja rá Marino. – Hadd találgassak. Biztos a mama
fizetett mindent, még a házvezetőnőt is. De utána kell járnunk, ki hívta
fel, és közölte vele a rossz hírt.

– Előbb azt kell tudnunk, mégpedig biztosan, hogy ki a halott nő. –



Felpillantok Marino véreres szemébe, aztán ismét a telefonomra siklik
a tekintetem és Lucyra, aki edzőruhában van, vöröses szőke haja fiúsan
rövidre vágva.

Tizenhatnak látszik, pedig három évvel idősebb volt, amikor ez a
felvétel készült, és leírhatatlan érzés lesz úrrá rajtam, ahogy nézem.
Felháborodott vagyok, és a rosszullét kerülget. Egyre arra biztatom
magam, hogy ne érezzek semmit, és rá sem nézek Rustyra és Haroldra,
akik kitolják a hordágyat a bejárati ajtón. Összecsomagolom a
helyszínelő táskámat, és pakolok, miközben a telefonomon a videót
nézem, és a vezeték nélküli fülhallgatóban hallgatom.

Megosztott figyelem. Nem kéne ezt tennem.
Marino nekifog, hogy ismét körbejárja a házat, ellenőrzi az

ablakokat, ajtókat, megnézi, hogy minden csukva-e, mielőtt bezárunk
és elmegyünk. Én még nem végeztem. De nem maradok. Visszajövök,
miután megbizonyosodtam, hogy Lucy rendben van, és miután a
végére jártam, hogy nem ő küldte ezt a videót.



Hetedik fejezet

ISMEREM AZ UNOKAHÚGOMAT. Meg tudom állapítani, mikor biztos
benne, hogy amit mond és tesz, az négyszemközt marad és senki sem
figyeli.

Lucy úgy érzi, hogy a Carrie-vel folytatott beszélgetését senki sem
hallja. Pedig nem így van. El sem tudom képzelni, Lucy hogy érezné
magát, ha tudná, hogy bizonyos értelemben velük voltam abban a
szobában. Akár ott is lehettem volna, mert most ott vagyok, és ezt
árulásnak érzem. Úgy érzem, hogy elárulom a saját húsom és vérem.

– Milyen volt az edzőteremben? – Carrie tekintete körbejár a
szobában, és megkeresi a kamerákat, amiket Lucy nem lát. – Zsúfolt
volt?

– Súlyt emelhettél volna, míg volt rá mód.
– Mondtam, hogy dolgom van, egyebek között egy meglepetést

kellett előkészítenem.
Carrie ugyanabban a futóruhában van, de nincs már nála a

gépfegyver. A felvételen nem szerepel az időpont, csak az, hogy
mennyi ideje pereg – most már csaknem húsz perce –, és figyelem,
ahogy kinyitja a kis hűtőt.

– Ajándékot hoztam neked. – Kikap két St. Pauli Girl sört,
lepattintja a kupakokat, és az egyik zöld üveget Lucy felé nyújtja.

Lucy rámered, de nem iszik az üvegből.
– Nem kérem.
– Ihatunk egyet kettesben, nem? – Carrie végighúzza az ujjait

hidrogén-peroxiddal szőkített haján.



– Nem lett volna szabad sört hoznod ide. És nem is kértelek rá.
– Nem kellett megkérned. Nagyon figyelmes vagyok. – Carrie

felkapja a svájci bicskát a hűtő tetejéről, a vastag piros nyelet a
tenyerébe veszi, a hüvelykujjával kipattintja a pengét, és megvillan a
rozsdamentes acél.

– Nem csinálhattad volna anélkül, hogy megkérdeznél. – Lucy
levetkőzik, csak a sportmelltartó és a keskeny bugyi marad rajta, az
erőfeszítéstől izzad és kipirult a bőre. – Ha megtalálják a szobámban
az alkoholt, iszonyúan megszívom. – Egy bambusz szennyestartóba
dobja a ruháját, amit én vettem neki, felkap egy törülközőt, és kezdi
felitatni az izzadtságot.

– Csak abban reménykedj, hogy ne jöjjenek rá, hogy fegyver van a
szobádban – mondja komoran Carrie, és a hatás kedvéért a vékonyan
és élesen csillogó pengét tanulmányozza. – Egy nagyon illegális
fegyver.

– Nem illegális.
– Talán most lesz az.
– Mit tettél? Valamit bizonyosan!
– Bűncselekmény lenne, ha elveszne. De különben is mi az ördög

illegális? Könnyen tévedő emberek önkényes szabályai. Benton
jóformán a nagybátyád. Talán nem is lopás, ha a nagybátyádtól veszed
el.

Lucy a szekrényhez megy, kinyitja az ajtót, és benéz.
– Hol van? Mi a csudát tettél vele?
– Hát semmit sem tanultál, amióta együtt vagyunk? Semmiben sem

akadályozhatsz meg, amit tenni akarok, és nincs szükségem az
engedélyedre. – Carrie egyenesen a kamerába néz és mosolyog.

Figyelem, ahogy Lucy felül az íróasztal sarkára, és lebarnult, izmos



lába a levegőben lóg. Láthatóan egyre feldúltabb.

MÁS A FÉNY a leeresztett redőny léceinek szélénél, és Lucyn percekkel
korábban még futócipő és zokni volt. Most már levette. Mezítláb van.
A videót jelentősen, ügyesen megvágták; vajon mit töröltek és
ragasztottak össze Carrie propagandája és manipulációja kedvéért?

– Mindig megszerzed, amit akarsz – mondja neki Lucy. –
Megpróbálsz olyasmikre rávenni, ami helytelen, ami rossz nekem.

– Nem veszlek rá semmire. – Carrie közel megy hozzá,
megsimogatja a haját, de Lucy elrántja a fejét. – Ne utasíts el! – Carrie
közel tolja az arcát, az orruk szinte összeér, és Lucy szemébe bámul. –
Soha ne utasíts vissza.

Megcsókolja Lucyt, aki nem reagál. Sztoikusan és mereven ül, mint
egy szobor.

– Tudod, mi történik, ha így viselkedsz – mondja Carrie olyan éllel,
ami utal arra, hogy mi mindenre képes. – Semmi jó, és tényleg fel kell
hagynod vele, hogy mindenki mást hibáztass a viselkedésedért.

– Hol az a kibaszott fegyver? – Lucy feláll az íróasztalról. –
Szeretnéd, ha bajba kerülnék, mi? Szándékosan bele akarsz ugrasztani.
De miért? Mert ha lejáratsz, akkor senki sem fogja elhinni, amit
mondok vagy teszek. Nem jutok semmihez, amit kiérdemlek, és ami
jár nekem. Soha. Borzalmas élet várna rám.

– Mennyire borzalmas? Mondd el. – Carrie szeme csillogóan ezüstös
kék.

– Beteg vagy – mondja Lucy. – Menj a pokolba.
– Ne aggódj. Eltüntetem a bizonyítékot, kiviszem az üres

sörösüvegeket és megszabadulok tőlük. – Carrie belekortyol a világos
német sörbe. – Hogy ne citáljanak az igazgatói irodába.



– Szarok a sörre! Hol a fegyver? Nem a tiéd!
– Tudod, mit szoktak mondani: a birtoklás a törvény kilenctizede.

Elintézhető. Az az MP5K aranyosan fog lőni.
– Felfogod, mi történhet? Hogyne fognád. És éppen ez a lényeg,

nem? Minden, amit az életben teszel arról szól, hogy gyakorolj
nyomást, hogy találj valami mocskot, amivel előnyt szerezhetsz, és
kezdettől így jártál el. Add ide a fegyvert. Hol van?

– Mindent a maga idején. – Carrie hanghordozása szirupos, lekezelő.
– Ígérem, hogy előkerül, amikor a legkevésbé várod. Mit szólnál egy
masszázshoz? Hadd mélyesszem beléd az ujjaimat. Pontosan tudom,
hogy gyógyítsam meg, ami fájdalmat okoz.

– Nem iszom ezt meg. – Lucy elveszi a St. Pauli Girlt az
íróasztalról.

Mezítláb kimegy a fürdőszobába, és ott is van egy rejtett kamera. A
videón figyelem, hogy önti ki a sörét. Hallom, ahogy csobog a
mosdóban, és amikor a tükörbe néz, éles vonású, csinos arca szomorú,
megbántott és dühös, de főleg szomorú és sértett. Lucy szerette Carrie-
t. Carrie volt az első szerelme. És bizonyos szempontból az utolsó is.

– Nem bízom semmiben, amit adsz, vagy amit teszel. – Lucy
felemeli a hangját, amikor teljesen kinyitja a csapot, és lemossa a sört.

Ismét felpillant a tükörbe, az arca fiatal és gyermeki, a szeme
könnyes. Igyekszik bátor lenni, uralkodni hullámzó érzésein. Vizet
lötyköl az arcára, aztán megtörli. Visszamegy a szobába, és akkor
ébredek rá, hogy Carrie bizonyára mozgásérzékelő kamerák hálózatát
telepítette mindenhova, úgy programozva be őket, hogy kioltsák
egymást, ha valaki egyik helyiségből a másikba megy. Láttam, mit
csinál Lucy a fürdőszobában, de azt nem, hogy Carrie mivel
foglalkozik. Most már megint látom. Ismét mindkettejüket



figyelhetem.
– Pazarlás volt. És hálátlanság. – Carrie a St. Pauli Girl söre

karimájához érinti a nyelvét, és könnyedén végighúzza a fazettált
üvegen.

A kamerába bámul, és lassan megnyalja az alsó ajkát.
A tekintete homályos. Berlini kék most a szeme; a hangulatai szerint
változik.

– Kérlek, távozz – mondja Lucy. – Nem akarok veszekedni.
Kibaszott harc nélkül kell befejeznünk.

Carrie leveszi a futócipőjét és a zokniját.
– Kérlek, add ide a testápolót. – A bokája természetellenesen fakó,

kiugró kék vénák szabdalják, a bőre majdnem áttetsző, mint a
méhviasz.

– Itt nem zuhanyozhatsz! El kell menned. Készülnöm kell a
vacsorára.

– Ahova engem nem hívtak meg.
– Nagyon jól tudod, miért. – Lucy levesz az öltözőasztalról egy

katonai mintás neszesszert.
Egy címke nélküli műanyag üveget kotor elő, és Carrie-nek dobja,

aki úgy szedi le a levegőből, mint egy rögbilabdát.
– Tartsd meg, én már nem használom. Semmiképpen sem nyúlnék

többet hozzá. – Lucy visszakuporodik az íróasztal sarkára. – A réz-
peptid, illetve más fémek és ásványi anyagok hosszan tartó bőrbe
dörzsölésének mellékhatásai nem ismertek. Más szóval baszottul nem
próbálták ki. Nézz csak utána. De az köztudott, hogy a túl sok réz
mérgező. Ennek is utána nézhetsz, ha már baszottul a témánál vagy.

– Úgy beszélsz, mint az az idegesítő nagynénéd. – Carrie tekintete
elsötétedik, és továbbra is sértőnek találom, amikor úgy említ, mintha



nem is én nézném ezt a videót.
– Szó sincs róla – ellenkezik Lucy. – Kay néni közel sem mondja

ennyiszer a b betűs szót, mint én. És bár méltányolom, hogy hülye
kollagéntermelő alapozót keversz nekem…

– Alapozó? Aligha. – Carrie úgy fújja fel magát, mint egy komodói
varánusz. – Ez egy bőrregeneráló készítmény – mondja leereszkedőn.
– A réz elengedhetetlen a jó egészséghez.

– Egyúttal elősegíti a vörösvérsejt-képződést, és erre van a
legkevésbé szükséged.

– Milyen megható. Törődsz velem.
– E pillanatban szarok rád. És mi a fenéért dörzsölsz be magadba

rezet? Megkérdeztél egyetlen orvost is, hogy a te rendellenességeddel
a bőrödre kenheted-e az aktuális réztartalmú testápolót? Ha ilyen szart
használsz, előbb-utóbb lassan vérpuding hömpölyög majd az ereidben.
Stroke-ban fogsz meghalni.

– Jézusom, olyan lesz, mint ő! Az ifjabb kis Kay. Szia, ifjabb Kay.
– Kay nénit hagyd ki ebből.
– Lehetetlen bármiből is kihagyni, Lucy. Mit gondolsz, ha nem

lennétek vérrokonok, szeretők lennétek? Mert azt megérteném. Én
biztos lecsapnék rá. Tuti. Kipróbálnám. – Carrie a sörösüveg
nyílásához érinti a nyelvét, aztán beledugja. – Sosem állna vissza, arra
megesküdhetek.

– Fogd be a pofád.
– Csak az igazat mondom. Olyan jó érzéshez juttatnám. Elevennek

érezné magát.
– Pofa be!
Carrie leteszi a sört, aztán lecsavarja a kupakot a testápolóról,

megszagolja és ájuldozást imitál. – Ó, de fiiiinom! Biztos vagy benne?



Egy picit se azokra a nehezen elérhető helyekre?
– Csak hogy tudd – ken ajakírt a szájára Lucy –, sajnálom, hogy

megismertelek.
– Mindezt azért, mert Miss Szépségkirálynő a sárga téglás úton{2}

futott, amikor mi is?… Véletlen egybeesés. Mire te dührohamot kapsz.
– A fenét volt véletlen.
– Az volt. Esküszöm, Lucy.
– Baromság!
– A Bibliára esküszöm, hogy nem mondtam Erinnek, hogy délután

háromkor kint leszünk. És voilà! – csettint Carrie az ujjával. –
Véletlenül felbukkan.

– Ott fut egyedül, mi is ott vagyunk, erre csatlakozik. Átnéz rajtam,
mintha ott sem lennék. Csak rád koncentrál. Persze. Véletlen.

– Nem az én hibám volt.
– Ahogy az sem, hogy mindenütt ott terem, ahol ti ketten basztatok,

Carrie.
– Egészségi kockázatra vagy kíváncsi?
– Mármint rád?
– A féltékenységre. Mérgező!
– És a hazugság, ami neked második természeted. Újra meg újra

hazudsz.
– Fel kell ezt kenned minden alkalommal, amikor csak a szabadba

mész, még télvíz idején, felhős időben is. – A nyúlós, áttetsző testápoló
Carrie tenyerébe folyik, és ondóra emlékeztet. – És túl sokat mondod a
baszni szót. A trágárság fordítottan arányos az intelligenciával és a
nyelvtehetséggel. A sűrű káromkodás általában az alacsony IQ-val, a
korlátozott szókinccsel és a fékevesztett ellenségességgel van
összefüggésben.



– Figyelsz rám egyáltalán? Mert nem viccelek. – Lucy szinte remeg
a dühtől és fájdalomtól.

– Mit szólnál egy hátbedörzsöléshez? Hidd el, jobban leszel.
– Elegem van a hazudozásodból! A félrelépéseidből és lopásaidból!

– Lucy most már sír. – A rohadt dolgok, amikre vetemedsz! Nem
tudod, mit jelent szeretni! Képtelen vagy rá!

Carrie tökéletesen nyugodt, mindegy, mi hangzik el, vagy mi
történik, a figyelme egyik rejtett kameráról a másikra siklik, mint egy
egzotikus hüllőé, amely villás nyelvével érzékeli a levegőt.

– Egy félrelépő, csaló kurva vagy!
– Egy nap emlékeztetlek rá, mit mondtál. És azt kívánod majd,

bárcsak ne tetted volna. – Carrie egy adag testápolóval tartja fel a
kezét, és élénken mosolyog.

– Halálra vagyok rémülve. – Lucy dühösen mered rá, a nyakán
kidudorodnak az erek.

Carrie érzékien kezdi felkenni magára a krémet, lassan dörzsöli az
arcára, nyakára. Úgy csettint Lucynak a nyelvével, mint egy kutyának,
és meglengeti előtte a testápolós üveget, mint egy csontot.

– Gyere, felkenem rád. Úgy masszírozom be, ahogy szereted. –
Gyorsan összedörzsöli a tenyerét. – Megmelegítem a kezem, és
bedörzsölöm a varázskencémet a bőrödbe. Mint egyfajta rögtönzött
nanotechnológiát.

– Tartsd távol magad tőlem! – Lucy felpaprikázva törli le a
kézfejével a könnyeit, és hirtelen abbamarad a videó.

Próbálom visszatekerni, de nem tudom. Visszajátszani sem.
Egyáltalán semmit sem tudok vele kezdeni.



Nyolcadik fejezet

AZ IKONOK MOZDULATLANOK, és amikor az sms-eim között a linkre
kattintok, semmi sem történik.

Aztán épp oly hirtelen már a link sincs ott, mintha minden nyomát
kitöröltem volna az üzeneteimből. Pedig semmi ilyet nem tettem. A
felvétel úgy tűnt el a szemem elől, mint egy nyugtalanító álom. Nyoma
sincs, mintha csak képzeltem volna, és körülnézek az előcsarnokban, a
sötét alvadt véren, a törött üvegen, a földön a vérrel szennyezett
területen, ahol a holttest feküdt. A tekintetem megpihen az álló létrán.

Üvegszálas, gumis tapadó talp, négy fok, fent egy állóhely,
tökéletesen középre egyensúlyozott, és a látvány zavarni kezd, mint
ebben az ügyben sok más részlet. A létrát pontosan a csillár alá
állították, amely egy ponton összetört a márványpadlón. Ha Chanel
valóban elvesztette volna az egyensúlyát, akkor arra számítanék, hogy
a létra elcsúszott, esetleg megbillent, és Chanel esése közben feldőlt. A
leheletkönnyű nyomokat vizsgálom, amiket a véres haja hagyott annak
a bűzös, bomlásnak indult, feketés mocsoknak a közepén, amelyben a
felsőteste feküdt. Úgy tűnik, hogy bizonyos ponton megmozdította a
fejét.

Vagy valaki megmozdította.
Nem találtunk lábnyomokat, tenyérlenyomatot, semmit, ami egy

másik személy jelenlétére utalt volna, beleértve a testet felfedező
házvezetőnőt is. Emlékszem, hogy Chanel meztelen talpa teljesen
tiszta volt. Amikor földre került, ott is maradt. Nem lépett bele a saját
vérébe. És úgy fest, hogy más sem, és ekkor kezdem alaposabban



szemügyre venni a helyszínt, amely egyre gyanúsabb, miközben
várom, hogy Marino visszajöjjön, és megnézzük, hogy van Lucy.
Félig-meddig a telefonom jelzését is várom, hátha érkezik egy újabb
videólink, és egyfolytában reménykedem, hogy Lucy felhív. Miközben
gondosan végigpásztázom az előcsarnokot, üzenetet küldök Lucynak, a
tiszta fehér márványt vizsgálom, annak nyomát keresem, hogy valaki
esetleg felmosott, hogy megváltoztassa, beállítsa a helyszínt.

Még nem kerestünk rejtett vért, olyan nyommaradványt, amely
olyankor marad, amikor a vért felmossák, és ezt már vegyszer nélkül
nem is láthatjuk. Nem vagyok biztos benne, hogy a rendőrség veszi a
fáradságot, mivel meggyőződésük, hogy baleset történt. Leguggolok a
helyszínelő táskám mellé, és ismét kinyitom.

Megtalálom a flakont. Megrázom, és kezdem befújni a padló
tisztának tűnő részeit. Azonnal élénk kék fénnyel kezd fluoreszkálni
egy téglalap alakú terület, és húzás nyomait is látom, centikre attól a
helytől, ahol a test feküdt.
A foltot valami tárgy hagyhatta, és most jövök rá, hogy talán egy
vödör, és ezek, valamint más nyomok is kísértetiesen élénken
rajzolódnak ki a fehér márványon.

Ehhez a vegyszerhez nem kell sötétség, és a szellőztetőablakon
beáradó napfény és a környező megvilágítás nem zavarja a zafírkék
foszforeszkálást. Tisztán látom, miközben észreveszem a megnyúlt
cseppek mintáját – egyik-másik olyan pici, mint egy gombostűfej –,
ami az éles szögben történő becsapódáskor visszafröccsent. Közepes
sebesség. Ebből verésre asszociálok.

Közelről veszem szemügyre a fej korábbi helye körüli kék permetet.
Valószínűleg kilehelt vér, és a hiányzó metszőfogra gondolok, amelyet
akkor találtam meg, amikor ideértem. Chanelnek vérezhetett belül a



szája, és amikor eszméletét vesztve és haldokolva a padlóra esett,
levegővel vegyes vért lélegzett ki. Úgy tűnik, valaki feltörölte ezt a
részt a padlón, próbált eltüntetni mindent, ami nem utalt baleset miatt
bekövetkező halálra.

Ez az elképzelésem, de óvatosnak és körültekintőnek kell lennem.
Más magyarázat is lehet, például egy téves pozitív kémiai reakció más
anyagra, mint a vérre. Vagy akár szemmel nem látható vérnyom, ami
már egy ideje itt lehet a padlón. És ami teljesen független Chanel
Gilbert halálától. De ezt nem hiszem.

Következőként elvégzek egy gyors és könnyű tesztet: benedvesítek
egy fültisztító pálcikát desztillált vízzel, finoman megdörzsölöm vele a
téglalap formájú alakzat kéken fluoreszkáló kis részét. Aztán
fenolftalein oldatot és hidrogén-peroxidot csöpögtetek a tamponra, és
az rögtön rózsaszín lesz, ami azt jelenti, hogy vérre pozitív.
Mérőeszközként egy műanyag vonalzót teszek a padlóra, és
fényképeket készítek.

– Marino?
A ház üres, csak mi ketten maradtunk. Hyde, az ősz hajú cambridge-

i rendőr és a motoros rendőr már úton vannak a Dunkin’ Donutsba
vagy isten tudja, hova. Aztán zajokat hallok a konyha felől, majd
ajtócsukódást, a csapódás távoli és nagy robajjal jár, talán lentről jön,
és ez zavarba ejtő. Biztos voltam benne, hogy már mindenki elment,
hogy Marinón és rajtam kívül nem maradt más a házban. Talán
tévedtem, ezért a fülem hegyezem. Megint mozgást hallok a konyha
felől.

– Marino? – kiáltom hangosan. – Maga az?
– Nem, a mumus. – Nem látom, csak hallom, és a hangok most a

lépcsőn túli folyosó felől érkeznek.



– Biztos, hogy senki sincs a házban rajtunk kívül? – teszem fel a
kérdést az üres, bűzös térnek.

– Miért? – Közelednek a lassú, súlyos léptek.
– Mintha egy ajtót hallottam volna csukódni. Valami becsapódott.

Úgy hangzott, mintha az alagsorból jött volna.
Semmi válasz.
– Marino? – Több fluoreszkáló foltból is kenetet veszek, és a

valószínűsített teszt minden esetben vérre pozitív. – Marino?
Csend.
– Marino! Halló!
Még többször szólongatom, de nem válaszol, és most ismét üzenetet

küldök Lucynak. Aztán felhívom a vészhelyzeti számát, ami azonnal
hangpostára kapcsol, majd a mobilját, amelyen általában el szoktam
érni. Azon sem veszi fel. Amikor beütöm a titkos, hivatalosan sehol
sem szereplő otthoni számát, téves hívásjelzést hallok és egy gépi
hangot.

Az ön által hívott szám többé nem elérhető…
Megint egy távoli és tompa dörej, egy ajtócsukódás. Nem egyszerű

ajtónak hangzik. Ahhoz túl nehéz.
Mintha egy fémajtó döndülne.
– Halló? – kiáltok arra. – Halló!
Senki sem válaszol.
– Marino?
Körülnézek. Moccanatlanul állok és hallgatódzom. A ház néma,

csak a legyek szüntelen dönögése hallatszik. A vérben mászkálnak, és
lustán köröznek, mint a kis keresőgépek, ahogy a bomló sebeket és
testnyílásokat keresik, ahova a petéiket tették. Zümmögésük dühösnek
és ragadozónak tűnik, mintha megfosztották volna őket meg nem



született utódaiktól, és elvettek volna tőlük egy tetemet, az őket jog
szerint megillető élelemforrást. Bár kevesebben vannak, a legyek
mintha hangosabban zümmögnének, és a bűz olyan orrfacsaró, mint
amikor a test még itt volt, ami lehetetlen.

Az érzékszerveim feszülten, túlpörögve működnek, és ugyanaz az
érzés tölt el, mintha mérgező pára telepedne rám. Valaminek a
jelenlétét érzem. Valami gonosz és dermesztő van ebben a házban,
aztán eszembe jut, amit Marino mondott. Chanel Gilbert okkult
szarságokkal foglalkozott, és nem tudom, Marino mit értett ezen.
Chanel talán a sötét oldallal kacérkodott, feltéve, hogy ennek
létezésében tényleg van valami, és emlékeztetem magam, hogy ez
érthető, hiszen Lucy után is kémkedtek. Éppen most voltam a tanúja.

– Marino? – próbálkozom újra. – Marino, itt van? Halló?

ELKÉPZELEM AZ AJTÓT, amely az alagsorba nyílik, ahol még nem
jártam.

Még nem volt módom rá, hogy átvizsgáljam a házat, de szinte
bizonyosra veszem, hogy a konyhából le lehet jutni az alagsorba. Én is
a konyhán át jutottam be a házba, amikor ideértem. Azon az úton
jöttem, ahogy korábban a házvezetőnő, és emlékszem, hogy feltűnt a
kamrával szemközti csukott ajtó. Át is futott a fejemen, hogy
valószínűleg egy mosókonyhába vezet, egy pincébe, vagy a
személyzeti konyhába még századokkal ezelőtt.

Fülelek, és most már eleget vártam. Elhatározom, hogy megkeresem
Marinót, amikor ismét lépteket hallok. Nagy, súlyos dobbanásokat. A
helyemen maradok, és hallgatódzom, miközben egyre közelebbről
hallom őket. Aztán megpillantom a lépcső mellett.

– Hála az égnek – motyogom.



– Mi baj? – kérdezi. Bejön az előcsarnokba, és a tekintete rögtön
megállapodik a kék fluoreszkáló alakokon a padlón. – Mink van?

– Talán valaki megbabrálta a helyszínt.
– Igen, látok valamit. Nem tudom, mit, de valamit. Jó ötlet lefújni,

csak hogy biztosak legyünk.
– Azt hittem, eltűnt.
– Ellenőriztem az alagsort, és nyoma sincs senkinek – mondja

Marino, és különböző szögből nézi a fluoreszkáló foltokat. – De a
szabadba vezető ajtó nem volt zárva, pedig tudom, hogy bezártam,
miután korábban körülnéztem.

– Talán az egyik zsaru hagyta nyitva?
– Meglehet. És nem sokat kell találgatnom, melyik lehetett. Lássuk,

mi az ördöggel van dolgunk. – Vaskos hüvelykujjával sebesen pötyög
a telefonján, és üzenetet küld. – Nagy ostobaság, piszok nagy
gondatlanság lenne. Biztos Vogel volt. Máris megkérdezem. Lássuk,
mit válaszol.

– Kicsoda?
– A motoros rendőr. Tudja, a köhögős. Megvan? Nem tud rendesen

gondolkodni, biztosan szamárköhögése van, ahogy maga mondta, haza
kéne mennie és otthon is kéne maradnia.

– Egyáltalán mit keresett itt? – kérdezem.
– Nem volt jobb dolga. Plusz kiderült, hogy Hyde haverja, aki biztos

elejtett pár szót az áldozat anyjáról. Tudja, milyenek lesznek az
emberek, amikor csak Hollywood képbe kerül. Mindenki fel akar
ugrani a celebvonatra. Szerencse, hogy megnéztem az alagsori ajtót.
Valaki betör ide, mert nem zártunk be egy ajtót, aztán pokoli nagy árat
fizetünk. – Ellenőrzi a telefonját. – Oké, lássuk, mi van. Vogel
válaszolt. Azt mondja, ezer százalék, hogy zárva volt az ajtó. Belülről



bereteszelte. Azt mondja, zárva kéne, hogy legyen. De nincs. – Marino
választ gépel.

– Gyerünk innen. – A helyszínelő táskámmal elmegyek a lépcső
mellett, egy rövid összekötő, sötét faborítású folyosón át azon az úton
távozom, amelyen bejöttem. – Amint ellenőriztük Lucyt, visszajövünk.
Alaposan körülnézünk. Aztán a többit bent intézzük, a központban.
Megtesszük, amit kell.

– Semmi válasz Lucytól?
– Semmi.
– Küldhetnék egy… – kezdi, de nem fejezi be.
Nincs értelme. Marino mindenki másnál jobban tudja, hogy nem

küldünk rendőri erőket, hogy Lucy hogyléte felől informálódjunk. Ha
otthon van és semmi baja, akkor nem fog kaput nyitni, és ha a
rendőrség a segítsége nélkül jut be, riasztóberendezések sorát indítja
be. Ráadásul Lucynak rengeteg fegyvere van.

– Biztos semmi baja – jegyzi meg Marino, és már a konyhában is
vagyunk.

Az elmúlt húsz-egynéhány évben átalakították, az eredeti falapokat
csomós fenyőlapra cserélték ki, ami világosabb a széles padlódeszkák
színénél. Megjegyzem, hogy fehérek a háztartási gépek, minimalista
rozsdamentes acél függőlámpák vannak a mennyezeten, és a puritán
Shaker stílusú tölgyfa asztalon egy teríték van: tányér, borospohár és
evőeszköz a ház oldalára néző ablakkal szemközt.

Közelebb megyek az egy személyre terített asztalhoz, és miközben
tiszta kesztyűt halászom elő a zsebemből, és felhúzom, megint elfog az
az érzés. Felemelem a nagy lapostányért, aminek színes mintája van:
Arthur király vörösben, fehér lovon, mögötte a kerekasztal lovagjai
ügetnek, a háttérben egy kastély. Megfordítom a tányért, és a hátára a



következő felirat van pecsételve: Wedgwood bone china, Made in
England. Körbepillantok a konyhában, és észreveszek egy üres
tányértartót a falon a szabadba vezető ajtó egyik oldalán.

– Hát ez különös. – Visszateszem a tányért az asztalra. – Ez
Wedgwood, más szóval gyűjtői darab. – Az üres tányérakasztóhoz
lépek. – Úgy látszik, mintha itt lógott volna. – Kinyitom a
szekrényeket, a polcokon egyszerű fehér kőedényeket találok, ami
praktikus, tartós, mosogatógépben mosható és mikrohullámú sütőbe is
betehető. Semmi nyoma Wedgwoodnak vagy más hasonlónak. – Miért
venne el valaki egy dísztányért a falról, és terítene meg azzal?

Marino vállat vont.
– Fogalmam sincs.
A mosogatóhoz megy, amely alatt nyitva a szekrényajtó. A

metróban szokásos fekete-fehér csempéhez hasonló lapon egy
rozsdamentes szemetesvödör áll. Marino megnyomja a lábával a
pedált, és felpattintja a fedelet, belenéz a vödörbe, és meglepetten
dühös kifejezés jelenik meg az arcán.

– Mi az ördög? – morogja a bajusza alatt.
– Most meg mi történt? – kérdezem.
– Az a félnótás Hyde. Biztos elvitte a szemetet, amikor távozott. Az

egész zsákot, és előtte át sem nézte. Mi a fene ütött bele? Az ember
nem visz el egy teljes szemeteszsákot a laborba, és legjobb tudomásom
szerint Hyde nem nyomozó. Látja, mit kell eltűrnöm tőle?

Marino a telefonjával bíbelődik, miközben kinyitom a kertbe vezető
ajtót, amelyen ma 8.33-kor bejöttem. Emlékszem a pontos időre. Ezt
mindig megjegyzem.

– Mi a fenét művelt? – kérdezi undok hangon Marino, a
fülhallgatója kéken villog, és feltartja a mobilját, hogy lássam Hyde



rendőr nevét a kijelzőn. – Mit ért azon, hogy nem vitte el és nem tudja?
– Marino hangos, vádló hangon beszél. – Azt állítja, nincs magánál,
sem a laborban? Hogy valaki más vitte el a konyhai szemetet, és
fogalma sincs, ki? Sejti, mi lehet abban az istenverte szemétben?

– Kezdjük ezzel, maga seggfej. Úgy fest, hogy megterített egy
személyre, saját magának, vagyis valószínűleg a halála előtt nem
sokkal érhetett haza, aztán történt valami, mert nem jutott el az evésig.
– Marino arca rákvörös. – Plusz a doki arra utaló jelet talált, hogy
valaki megpróbálta feltörölni a vért az előcsarnokban, esetleg
igyekezett megmásítani a helyszínt. Szóval ez azt jelenti, hogy szedje a
lábát, és húzzon vissza ide, és biztosítsa úgy a helyszínt, ahogy azt
tisztességesen kell. A francba, fütyülök rá, hogy mit gondolnak a
szomszédok, ha egy nagy sárga masnival zárjuk le a helyet! Csak
csinálja!

– Kérje meg, hogy a legjobb tudomása szerint mondja el, mi volt a
szemétben – utasítom, miközben Hyde-ot hordja le a telefonban.

– Nem tudja. – Marino rám néz, amikor bontja a vonalat. – Azt
mondja, még nem nyúlt a szeméthez. Nem vette el, és fogalma sincs,
mi volt benne. Ezt mesélte.

– Úgy látszik, valaki mégis elvitte.
– Azt mondta, hogy utánajár. Vagy Vogelnél van, vagy Lapinnál. A

rohadt életbe!
Vogel a motoros rendőr. Lapin meg biztos az ősz hajú, cambridge-i

zsaru, akit láttam, hogy a környéken cédulákat tölt ki, és aki
tanfolyamra járt, és most vérfolt-specialistának képzeli magát.

– Esetleg ellenőrizze Lapint – kérem. – Derítse ki, mit kezdett a
szeméttel. Mert ez igencsak nyugtalanító.

– Elképzelni sem tudom, hogy magával vitte volna. – Marino őt



hívja most.
A konyhai szemétről kérdezgeti. Felnéz rám, és rázza a fejét, közben

elővesz egy napszemüveget a nadrágja egyik zsebéből. Retró
drótkeretes katonai repülős Ray-Ban napszemüveg, a múlt hónapban
vettem neki a születésnapjára. Felveszi, így eltakarja a szemét.
Befejezi a beszélgetést.

– Semmi – mondja, és a szabadba nyíló ajtóhoz megy. – Azt
mondja, nem tudja, hogy bárki kezdett volna bármit is a szeméttel, és ő
nem nyúlt hozzá. Még csak nem is látta. És akár meg is esküdne rá,
hogy nem vitte magával. Valaki mégis elvitte, mert nem így volt,
amikor először ideérkeztem.

Kimegyünk a rekkenő nyári délelőttbe, meleg és könnyű szél fúj, és
motoz a ház oldalában lévő udvar öreg fái között.

– Talán a házvezetőnő kivitte a szemetet, mielőtt elment. – Az
egyetlen lehetőséget vetem fel, ami eszembe jut. – Látta valaki
elmenni, és felfigyelt-e arra, hogy volt valami a kezében?

– Jó kérdés – mondja Marino. Lemegyünk három falépcsőn,
amelynek végében a téglával kirakott régi felhajtó van.

A ház mellett besüllyesztve két hatalmas szemétgyűjtő áll. Marino
felnyitja a súlyos sötétzöld műanyag fedelet.

– Üres – jelenti.
– Hetente viszik el a szemetet, itt Cambridge közepén valószínűleg

szerdánként, és ma péntek van – válaszolom. – Szóval Chanel Gilbert
napok óta semmit sem tett a szemetesekbe? Kicsit furcsállom. Nem
tűnt fel magának valami, ami esetleg arra utal, hogy nem volt a
városban, és csak most érkezett vissza?

– Eddig nem. – Marino a sortjába törli a tenyerét. – De észszerűen
hangzik. Hazajön, észreveszi, hogy egy-két körte kiégett, és úgy dönt,



kicseréli.
– Vagy egyáltalán nem ez történt. Ha más bizonyítékot is tekintetbe

veszünk, akkor a történet kezd megváltozni. – Emlékeztetem arra, mit
fedeztem fel, amikor a vegyszert szétfújtam az előcsarnokban. –
Nézzük meg, hogy Lucyval minden rendben van-e, aztán visszajövünk
ide, és befejezzük a munkát. Ha Hyde és mások biztosítják a házat és a
környékét, esetleg javasolja nekik, hogy ne kutassák át a házat, míg
vissza nem érünk.

– Még jó, hogy elő kell írnia nekem, hogyan végezzem a munkámat.
– Üzenetet küldtem a munkahelyemre. Rögtön elvégzik a CT-

vizsgálatot, és megtudjuk, elárul-e valamit.
A téglafelhajtón a teherautóm előtt a Chanel Gilbert nevére

regisztrált Land Rover áll. Anélkül, hogy bármihez is hozzányúlnék,
benézek a sofőr felőli ablakon. A hátsó ülésen egy szatyor üres üveg
van, mindegyik ugyanolyan, címke nélküli, a műszerfal poros, a
terepjáró virágportól és szeméttől mocskos. A motorháztető és a
szélvédő között vastag rétegben állnak a fenyőtűk és a levelek. A
kocsik nem fénylenek errefelé a tisztaságtól. Ha az embereknek
garázsuk van, tárolásra szokták használni.

– Úgy látszik, régóta áll idekint. De ez nem jelenti, hogy
mostanában nem voltak vele sehol – kezdem mondani, de halk és
egyre közeledő dohogás szakít félbe.

– Egen. – Marino figyelme elkalandozik, a jobb lábamat nézi. –
Csak hogy tudja, sokkal nehezebben jár, mint korábban. Hetek óta
talán ma biceg legjobban.

– Jó, hogy mondja.
– Csak megemlítettem.
– Köszönöm, hogy szokott jól neveltségével felhívta rá a figyelmem.



– Ne legyen rám pipa, doki.
– Miért lennék?
A helikopter egy gömbölyű, fekete kétmotoros, úgy négyszázötven

méter magasan és nyugaton pár mérföldnyire repül a Charles folyó
mentén. Nem Lucy Agustája a Ferrari kék-ezüst festésével.
Kihalászom a kulcsaimat a táskámból, és próbálok simán, merevség
vagy sántikálás nélkül gyalogolni, mert Marino megjegyzései fájnak,
és növelik a zavaromat.

– Talán inkább nekem kéne vezetnem – figyel szkeptikusan.
– Nem.
– Ma túl sokat volt talpon. Pihennie kell.
– Arra nem kerülhet sor – mondom neki.



Kilencedik fejezet

CAMBRIDGE-TŐL tizenöt mérföldre északnyugatra az út éppen csak
olyan széles, hogy a nagy szögletes teherkocsim elfér.

A kocsi karosszériája fehér, sötétített ablakai vannak és egy Chevy
G 4500-as alvázra építették, tehát gyakorlatilag egy mentőautó kék
caduceusszal és az igazság mérlegével az ajtókon. Nincs villogó
lámpa, sziréna vagy megafon. Nem foglalkozom elsősegélynyújtással.
Enyhén szólva késő már, amikor engem hívnak, és nem szükséges
agresszívan, mindent kockára téve hajtanom. Semmiképpen sem itt, a
nemzet büszke és illendő születési helyén, ahol a lövést a függetlenségi
háború idején a világ minden táján hallották.

A massachusettsi Concord olyan néhai hírességekről ismert, mint
Hawthorne, Thoreaux és Emerson, kirándulni, lovagolni lehet, és
persze itt van Walden Pond. Az itt lakók maguknak való emberek,
gyakran nagyon sznobok, és a dudálás, a villanó fényjelzés, a villódzó
kék-piros lámpák, a sebességkorlátozás megszegése és a piroson
áthajtás nem megszokott vagy szívesen látott. És semmi esetre sem egy
orvos szakértő szabályszerű eljárásának része.

De ha most volna szirénám, biztos üvöltetném. Minden úton járót
arra sarkallnék, hogy takarodjon előlem. A furgonban ez az, ami
átkozottul kellemetlen. Ülnék inkább egy kevésbé feltűnő autóban,
akár egy Cambridge-i Törvényszéki Központnál rendszeresített kisebb
furgonban vagy egy terepjáróban. Bármiben, csak ebben nem.
Mindenki megbámulja a Nagykaszás-mobilt, vagy ahogy Marino
nevezi a duplaszélest. Olyan látvány errefelé, a világ bűnözéstől



megkímélt vidékén, ahol Lucy káprázatos birtoka van, mint egy repülő
csészealj. Nem mintha errefelé nem halnának meg az emberek. Itt is
előfordulnak balesetek, hirtelen szívhalál, és ahogy másutt is, itt is
végeznek néha magukkal az emberek. De az ilyen típusú esetekhez
ritkán jönnek ki mozgó helyszínelő egységek, és én sem ebben ülnék,
ha nem egyenesen Chanel Gilbert házától indultam volna.

Észszerű lett volna járművet cserélni, de nincs rá idő. Nem
engedhettem meg magamnak azt a fényűzést, hogy lezuhanyozzam,
vagy ruhát cseréljek. Az aggodalmam egykettőre maró félelemmé
változik, és ez még jobban felpörget. Máris megkezdtem a
mozgósítást, ami sztoicizmussal elegy elszánt, kőkemény hozzáállással
párosul, ami tör-zúz maga előtt. Többször is próbáltam hívni Lucyt, de
nem veszi fel. Hívtam a partnerét, Janetet is. Ő sem veszi fel, és az
otthoni telefonjuk továbbra is ki van kapcsolva.

– Nem szívesen említem, de érzem a szagát. – Marino résnyire
leengedi az ablakot, és beszivárog a forró, nyirkos levegő.

– Minek? – kérdezem, de a vezetésre koncentrálok.
– A bűzt, amit magával hozott a házból, és ami beszorult ebbe az

istenverte kocsiba – legyez az orra előtt.
– Nem érzek semmit.
– Tudja, mit szoktak mondani. A róka sem érzi a saját szagát. –

Marino rendszeresen vágja agyon a közmondásokat, és szerinte egy
idióma ostoba embert jelent.

– Mindenki a maga szagát érzi, így szól helyesen – válaszolom.
Teljesen letekeri az ablakát, és a levegő lágyan árad be, mert lassan

haladunk. Hallom a helikoptert. Azóta hallom, hogy elhagytuk
Cambridge-et, és már éppen arra a következtetésre jutnék, hogy
követnek, esetleg egy híradós tévéstáb. Talán a média már



megneszelte, ki a halott nő anyja, feltéve, hogy a nő valóban Chanel
Gilbert.

– Meg tudja állapítani, hogy híradós helikopter-e? Logikus lenne, de
nagyobbnak hangzik – kérdezem Marinót.

– Nem tudom megállapítani – nyújtogatja a nyakát, és amennyire
tud, felnéz, fényes, kopaszra nyírt fején harmatcseppként csillog az
izzadság. – Nem látom. – Kibámul az oldalablakon a nagy fákra,
elburjánzott sövény és egy ütött-kopott levélláda suhan el.

Egy rőtfarkú ölyv köröz a távolban. A ragadozó madarakat mindig is
jó jelnek, pozitív hírvivőnek tekintettem. Arra emlékeztetnek, hogy
tartsam magam távol a küzdelemtől, éberen figyeljek és hallgassak az
ösztöneimre. Újabb fájdalom hasít késként a combomba, és mindegy,
hányszor szedem ízekre, ami történt, nem bírok rájönni, hogy hol
számítottam el magam, mi az, amit nem vettem észre, vagy amit
máshogy kellett volna csinálnom. Ölyv voltam, akit galambként
vadásztak le. Valójában könnyű célpontot jelentettem.

– Az a helyzet, hogy nem vall rá – mondja Marino, és most jövök rá,
hogy nem hallottam, mit mondott előtte. – És magára sem, doki.
Muszáj erre felhívnom a figyelmét.

– Bocs, de miről is beszéltünk?
– Lucyról és az úgynevezett vészhelyzetéről. Nem tudom, nem

értett-e félre valamit, doki. Mert ez nem jellemző Lucyra. Nem tetszik,
hogy fogtuk magunkat, és elhagytuk egy bűnügy helyszínét, ráadásul
kiderülhet, hogy nem is baleset.

– Nem jellemző Lucyra, hogy vészhelyzetbe kerül? – pillantok rá. –
Bárkivel előfordulhat.

– De ezt most nem értem, pedig esküszöm, hogy nagyon igyekszem.
Üzenetet küld a vész esetén elérendő számáról, és ennyi? Mert mint



mondtam, ez nem vall rá.
Még nem mondtam meg, mi volt az üzenet. Mert nem volt üzenet.

Hanem egy videólink. Ennyi. Ami mostanra nyomtalanul eltűnt, és
Marinónak sejtelme sincs semmiről.

– Hadd nézzem az üzenetet – nyújtja elém hatalmas tenyerét. –
Szeretném látni, pontosan mit írt.

– Nem, amíg vezetek. – Egyre mélyebbre ásom magam a
hazugságokban, és nincs ínyemre ez az érzés.

Utálom a helyzetet, amelybe kényszerítettek, és nem találom belőle
a kiutat. De embereket védelmezek vagy legalábbis ez a szándékom.

– És mit is mondott pontosan? – zaklat a kérdéseivel Marino. –
Ismételje el szó szerint.

– Problémára utalt – fogalmazok óvatosan. – És most nem veszi fel
egyik telefonját sem. Janet sem – ismétlem meg önmagam.

– Mint mondtam, nem szokott ilyesmit tenni. Lucy sosem jelzi, hogy
probléma lenne, vagy hogy szüksége van valakire – mondja, és ez igaz
is. – Talán valaki ellopta a telefonját. Vagy nem ő küldte az üzenetet.
Honnan tudja, doki, hogy nem csalnak minket kelepcébe, hogy a
birtokára menjünk és rajtunk üssenek?

– Ki tenne ilyet? – Tüzetesen figyelek a hanghordozásomra.
Nyugodtnak tűnök, mint aki ura önmagának. A hangom nyomokban

sem árulja el az érzéseimet.
– Tudja jól, ki. Carrie Grethenre nagyon is jellemző az ilyesmi.

Hogy lecsapjon ránk, és odacsaljon, ahova szeretne. Ha meglátom,
azon nyomban lelövöm. – Ez nem üres fenyegetődzés a részéről.
Teljesen komolyan gondolja. – Nem teszek fel kérdéseket.

– Ezt meg sem hallottam. Nem mondott ilyet, és meg ne ismételje –
válaszolom, és a dízelmotor természetellenesen hangos.



Nehezen férek el ezen az úton. Nem kéne itt lennem, nem kellene
orvosszakértői teherautót vezetnem, és arra gondolok, hogy ha
meglátnám, és nem tudnám, miért tart Lucy környékére…

Miért nem veszi fel a telefonját? Mi történt?
Nem gondolok rá. Nem bírom elviselni, hogy ezen jár az eszem, és

olyan képek zaklatnak, amelyeket azon a videón láttam, amelyet nem
is lett volna szabad megnéznem. Mindamellett azon töröm a fejem,
hogy mit is néztem valójában. A felvételeken mennyit ragadott ki
Carrie az összefüggésből? Hogyan tekinthetett rám úgy, mint jövőbeni
közönségére? Vagy így történt-e?

Honnan tudhatta akkor, hogy mit tesz majd csaknem két évtizeddel
később? Nem tartom lehetségesnek. Vagy csak nem akarom elhinni,
hogy képes ennyire előre gondolkodva véghezvinni a terveit. Ez ijesztő
lenne, és ő máris elég ijesztő, én pedig rögeszmésen veszem elő, és
vizsgálom át a ma történteket. A délelőttömet úgy fürkészem, mint egy
bűnügyi helyszínt, egyik apró részletet vizsgálom a másik után,
másodpercet másodperc után, ások, kotrok és újjáépítek, miközben két
kézzel a kormányt markolva vezetek.

A videólink pontosan 9.33-kor érkezett a telefonomra, valamivel
több mint egy órája. Felismertem Lucy vészhelyzeti számának
csipogását: úgy hangzik, mint egy elektromos gitár ciszje, és rögtön
lehúztam a piszkos kesztyűmet, és odább léptem a holttesttől.
Figyeltem a felvételt, és az már nincs meg. Visszahozhatatlanul nyoma
veszett. Ez történt. Ezt szeretném elmondani Marinónak. De képtelen
vagyok rá, és ez még jobban megnehezíti a dolgokat.

Marino nem bízik meg bennem maradéktalanul. A floridai majdnem
végzetes esetem óta érzem ezt.

Áldozathibáztatás.



Csakhogy ezúttal én vagyok az áldozat, és Marino elméjében
minden az én hibám, ami azt sugallja, hogy már nem vagyok a régi. Az
ő szemében semmi esetre sem. Marino máshogy bánik velem. Nehéz
pontosan rávilágítani és meghatározni, alig megfogható, mint egy
árnyék, amely korábban nem volt ott. Látom magam előtt,
valahányszor a közelemben van, mint a hullámverésben a kék és a
szürke változó árnyalatai. Eltakarja előlem a napot. Amikor csak
megjelenik, Marino miatt eltolódik a valóság.

Kétely.
Nagyjából összefoglalható ezzel a szóval. Marino kételkedik

bennem. Nem kedvelt mindig, a pályám kezdetén talán gyűlölt is,
aztán meg sokáig túlságosan is szeretett. De mindeközben egyszer sem
kételkedett az ítélőképességemben. Sok mindent kritizál, gyakran
panaszkodik, de a felsorolásban sosem szerepelt a bizonytalan,
észszerűtlen vagy megbízhatatlan. Újdonság, hogy nem szakemberként
nem bízik bennem, és ez nem jó érzés. Átkozottul borzalmas.

– Minél többet gondolkodom rajta, doki, annál inkább egyetértek
magával – folytatja Marino, miközben vezetek. – Chanel Gilbert nem
olyan régen halott, hogy ilyen rossz állapotban legyen. Nem tudom,
hogy magyarázzuk meg az anyjának. Ezt meg azt is, ami kéken
világított a padlón. Egy eset, ami nem nagy ügynek indult, aztán most
kérdések vetődnek fel, fontos kérdések. És nem tudunk rájuk
válaszolni. És miért? Először is, mert itt vagyunk Concordban, és nem
Cambridge-ben ásunk le a dolgok mélyére. Hogy magyarázom meg
Amanda Gilbertnek, hogy maga privát értesítést kapott, és otthagyta a
lányát a padlón, aztán egyszerűen kisétált?

– Nem hagytam a padlón – válaszolom.
– Képletesen értem.



– A holttest biztonságban van a boncteremben, én pedig nem
sétáltam ki. Ebben nincs semmi képletes. Mindent úgy hagytunk,
ahogy kellett, és hamarosan visszamegyünk a helyszínre. És nem
magának kell magyarázkodnia, Marino, e pillanatban pedig nem
szándékozom a részleteket megvitatni Amanda Gilberttel. Arról nem
beszélve, hogy előbb meg kell állapítanunk a halott nő kilétét.

– A vita kedvéért tegyük fel, hogy az illető Chanel Gilbert – mondja
Marino –, mert ki más lenne. Az anyja egy rakás kérdést fog feltenni.

– Egyszerű a válasz. Azt mondom majd, hogy meg kell állapítanunk
a személyazonosságot. Több részletet kell ismernünk, megbízható
tanúvallomásokkal kell alátámasztanunk. Vitathatatlan tényekre van
szükségünk, hogy tudjuk, mikor látták utoljára életben a lányát, mikor
e-mailezett vagy telefonált utoljára. Ez a hiányzó láncszem.
Megszerezzük ezt az információt, és jobb esélyünk van kideríteni,
mikor halt meg. A házvezetőnő is fontos. Ő az, aki a legfontosabb
felvilágosítással szolgálhat.

Hallom, ahogy a megbízható, tény és vitathatatlan szavak elhagyják
a számat. Védekező álláspontra helyezkedtem a Marino részéről
tapasztaltak miatt. Érzem a kételyeit. Olyan, mintha egy fenyegető
hegy tornyosulna fölém.

– Az igazat megvallva gyanakszom a házvezetőnőre – jegyzi meg
Marino. – Mi van, ha ő is benne van, és ő kapcsolta ki a klímát?

– Kikérdezték erről?
– Hyde azt mondja, hogy már akkor így volt, amikor ő a házhoz ért.

A nőnek fogalma sem volt, miért van olyan meleg.
– Le kell ülnünk vele. Mi a neve?
– Elsa Mulligan. Harmincéves, New Jersey-ből származik.

Kétségkívül akkor költözött ide, amikor Chanel Gilbert felajánlotta



neki ezt az állást.
– Miért New Jersey-ben?
– Ott ismerkedtek meg.
– Mikor?
– Számít?
– E percben olyan sok kérdésünk van, hogy minden számít.
– Az volt a benyomásom, hogy Elsa Mulligan nem dolgozott olyan

régen Chanel Gilbertnek. Pár éve talán? Nem vagyok biztos benne.
Kábé ennyit tudok, mert már nem volt a házban, amikor odaértem.
Csak azt mondom el, amit Hyde mesélt. A nő azt mondta, amikor a
saját kulcsával bejött a konyhaajtón, érezte azt a borzalmas szagot,
mintha valami elpusztult volna, és igen, valami tényleg meghalt. A
házban rohadtul meleg volt, a nőt megcsapta a szag, és követte a
forrásáig az előcsarnokban.

– Mit érzett Hyde, igazat mond? Magának mit súg az ösztöne?
– Nem vagyok biztos semmiben és senkiben – mondja Marino. –

Általában leginkább a holttestre számíthatunk, hogy elárulja az
igazságot. A halottak nem hazudnak. Csak az élők. De Chanel Gilbert
teste rohadtul hallgat, mert a meleg felgyorsította a bomlást,
összezavart mindent, és kérdés, hogy a házvezetőnő tud-e ilyesmiket.

– Ha nézi a helyszínelő műsorokat, tudhat.
– Talán igen – hagyja rám. – És nem bízom benne. És egyre

rosszabb érzésem van az üggyel kapcsolatban. Bárcsak ne hagytuk
volna faképnél a helyszínt.

– Nem hagytuk faképnél, és maga jelent problémát, ha továbbra is
ezt hajtogatja.

– Tényleg? – néz rám. – Mikor tett utoljára hasonlót?
A válasz az, hogy soha. Nem fogadok magánhívást egy bűnügyi



helyszínen, és nem szakítom félbe, amit csinálok. De most más.
Hallottam Lucy vészhívójának jelzését, és ő nem az a típus, aki
túlreagál valamit, vagy vaklármát csap. Nem volt más választásom,
mint ellenőrizni, hogy nem történt-e valami szörnyűség.

– Mi a helyzet a riasztóval, amely be volt kapcsolva, amikor a
házvezetőnő megérkezett? – kérdezem Marinót. – Azt mondta, hogy a
nő kapcsolta ki. Biztos, hogy be volt kapcsolva, amikor kinyitotta az
ajtót?

– Hét negyvennégykor kapcsolták ki, és Hyde-nak azt mondta,
akkor ért oda. Pontosan hét negyvenötöt mondott. – Marino leveszi a
napszemüvegét, és törölgetni kezdi a pólója aljával. – A távfelügyeleti
cég munkanaplója alátámasztja, hogy a riasztót ma reggel ebben az
időpontban kapcsolták ki.

– És tegnap éjjel?
– Többször is bekapcsolták, kikapcsolták, és újra beállították. Tíz

felé járt, amikor utoljára bekapcsolták. Bepötyögték a kódot, és aztán
egyetlen ajtón sem történt behatolás. Más szóval nem úgy fest, hogy
bárki is bekapcsolta volna a riasztót, és aztán távozott volna. Úgy
tűnik, az illető a házban töltötte az éjszakát. Tehát Chanel Gilbert
akkor még talán életben volt.

– Tegyük fel, hogy ő állította be újra a riasztót. Van olyan kódja,
amelyet csak ő használ?

– Nincs. Csak egy van, az közös. A házvezetőnő és Chanel ugyanazt
a gáz kódot használja. Egy-kettő-három-négy. Úgy fest, Chanel nem
volt különösebben biztonságmániás.

– A hollywoodi hátterével nagyon meglepne. Nem gondolnám, hogy
vakon bízott volna. Az egy-kettő-három-négy az alapértelmezett kód
szokott lenni, amit a riasztóberendezés felszerelésekor állítanak be. Ezt



aztán rendszerint megváltoztatják egy nehezebben kitalálható
számsorra.

– Úgy látszik, nem fáradt ezzel.
– Utána kell járnunk annak, mennyi ideje lakik itt, milyen gyakran

tartózkodott Cambridge-ben. Bár nem volt alkalmam körülnézni, az
volt a benyomásom, hogy a ház nem tűnik otthonosnak. – Miközben
ezt magyarázom, kétségbeesetten vágyom rá, hogy elmondhassam az
igazságot, hogy miért rohanunk Lucy házához.

Szeretném megmutatni a videót, de nem tehetem. Még ha meglenne
is, akkor sem hagyhatom, hogy lássa. Jogi szempontból. Nem
bizonyítható, hogy ki küldte és miért. A videó kelepce lehet, csapda,
esetleg olyasmi, amit a saját kormányunk talált ki. Lucy egy felvételen
vallja be, hogy törvényellenesen volt egy lőfegyver a birtokában, egy
automata gépfegyver, amelyet Carrie vádja szerint Lucy a férjemtől,
Bentontól lopott el, aki FBI-ügynök. A nemzeti lőfegyvertörvény által
III. osztályba sorolt fegyverrel kapcsolatos bármilyen jogsértés nagy
bajba sodorhatja Lucyt, olyasmibe, amire nincs szüksége. Kiváltképp
most.

Lucyt az elmúlt hónapokban a rendőrség és a szövetségiek is
megfigyelik. Nem tudom, mennyire szigorúan.
A Carrie-hez fűződő korábbi kapcsolata miatt mindenkit az
nyugtalanít, hogy Lucy milyen szorosan kötődött hozzá. Vagy hogy
Carrie él-e még. Ez a legfelháborítóbb kérdés, amelyet most nyáron
hallok. Carrie talán tényleg meghalt. Lehet, hogy a történéseket csak az
unokahúgom agyalja ki, és ez a gondolat visszavezet Marinóhoz.
Bárcsak megmutathatnám neki a videót!

Folytatom a belső párbeszédemet, hogy lehetne-e, és bölcs lépés
lenne-e, akkor sincs értelme. Tudom jól, hogy reagálna.



Meggyőződése lenne, hogy zaklat valaki, valószínűleg Carrie. Azt
mondaná, hogy Carrie pontosan tudja, mit kell tennie, hogy
gombnyomásra működjem, és hogy annál ostobábban nem is
viselkedhetnék, mint ahogy most teszem. Meg sem lett volna szabad
mozdulnom. Nem lett volna szabad reagálnom. Hagytam, hogy Carrie
felülkerekedjen, és csúnya trükköknek nézek még elébe.

Hadd kezdődjön a játék, képzelem el Marino megjegyzését, és
eltűnődöm, mit szólna, ha tudná, hogy a dátumot filmre vették.

1997. július 11-ét. Marino tizenhét évvel ezelőtti születésnapját.



Tizedik fejezet

NEM EMLÉKSZEM RÁ. De a születésnapok fontos pillanatok, és biztosan
vacsorát főztem neki, az egyik kedvencét, bármit, amit kívánt.

Régen történt, amikor Lucy még az FBI-akadémiára járt, és a
kollégiumi szobájában épp Carrie-vel szakított. Tegyük fel, hogy
helyes a dátum a videón, ők ketten az FBI akadályversenyén vettek
részt, amelyet sárga téglás útnak neveznek. Aztán Lucy súlyt emelt az
edzőteremben. Nem tudom, én hol voltam, vagy Marino hol lehetett
vagy mit csinált. Ezért meg is kérdezem.

– Hát ez tényleg váratlan kérdés – válaszolja. – Miért kíváncsi az
1997-es születésnapomra?

– Csak arra válaszoljon, emlékszik-e rá.
– Igen. – Rám néz, én meg egyenesen előre. – Meglep, hogy maga

nem.
– Segítsen ki. Sejtelmem sincs.
– Quanticóba mentünk kocsival. Felvettük Lucyt és Bentont, és

elmentünk a Globe és Laurelbe.
A legendás tengerészgyalogsági törzshely hirtelen élénken jelenik

meg lelki szemem előtt. Látom a fényes fapulton a söröskorsókat, a
világ minden sarkából származó rendvédelmi és katonai jelvényekkel
borított mennyezet. Jó étel, jó ital és egy hatalmas pecsét az ajtón, a
semper fidelisszel ellátott sas, földgömb és horgony. Tagjai voltunk a
mindig odaadóknak, a mindig hűségeseknek, és ami ott történt, az ott
is maradt. Évek óta nem jártam ott, aztán váratlanul megjelenik
előttem egy kép. Marino részeg. Csúnya jelenet volt. Látom vad



tekintettel, mereven leszorított karral állni a parkoló majdnem teljes
sötétségében, Lucyval kiabál, káromkodik, a kezét ökölbe szorítja,
mintha meg akarná ütni.

– Valami baj volt azon az estén Lucyval – fogalmazok szándékosan
homályosan. – Összezördültek, össze is kaptak valamin. Ennyit tudok
felidézni.

– Hadd frissítsem fel az emlékezetét – mondja. – Nem tudott semmit
sem enni. Fájt a hasa. Azt hittem, megjött neki.

– Amit a fejéhez is vágott mindenki előtt.
– Azt hittem, menzesz előtti görcsei vannak. Erre emlékszem az

1997-es születésnapomról. Már nagyon vártam a Globe-ot, de Lucy
kibaszottul elrontotta az estémet.

– Mintha azt mondta volna, hogy meghúzta egy hasizmát az
akadálypályán. – Tudom, hogy Lucynak fájdalmai voltak, és
emlékszem, nem hagyta, hogy megvizsgáljam.

– Furán viselkedett, mint akinek totál elmentek otthonról. A
szokottnál is rémesebb volt.

Emlékszem, ahogy egymással ordibáltak a kocsi mellett. Lucy nem
akart beszállni. Azzal fenyegetődzött, hogy gyalog megy vissza a
kollégiumba, dühös volt és sírt, és most már tudom is, hogy miért.
Carrie-vel aznap reggel futni voltak a sárga téglás úton, és nem éppen
véletlenül egy kiképzésen ott lévő új ügynökkel találkoztak, egy Erin
nevű volt szépségkirálynővel. Lucy úgy gondolta, hogy Carrie
megcsalja Erinnel, és mindez ott volt a videón.

Újabb kirakós darabok a múltból, és ismét visszakanyarodom a
kérdésemhez. Honnan tudhatta akkor Carrie, hogy egy nap páholyból
nézetheti velem az unokahúgom magánéletét? Vajon Carrie arra is
előre számított-e, hogy már menet közben értelmezem, és bizonyos



tekintetben kiszínezem a videót? Minden másodperce eltemetett és
blokkolt ismeretet hozott elő. Vannak más részletek, amelyek újak, de
éppen olyan nyugtalanítók. Mi mást nem tudunk még Carrie
Grethenről?

A környezetszennyezés és a nap káros hatásaival kapcsolatos
rögeszméire gondolok. Fogalmam sem volt a mágikus hiedelmeiről és
a beteges hiúságáról. Tudomásom szerint soha senki nem említette,
hogy vérképzőszervi betegsége van, és mindez nagyon rossz helyzetbe
hozza Lucyt a hatóságok előtt. Lucy tudott ezekről a részletekről.
Kétségkívül így volt, mert beszél róluk a felvételen, amelyet láttam. De
nem tudok róla, hogy tovább adta-e bárkinek is az információt, és a
hangulatom még mélyebbre süllyed a bűntudat sötét bugyrába.

Én szorgalmaztam, hogy Lucy kiképzést kapjon Quanticóban. Carrie
igazat mondott, amikor megemlítette, hogy nagy részem volt ennek
megszervezésében, és szigorú irányvonalakat határoztam meg, hogy az
FBI hogyan bánjon a tizenéves unokahúgommal. Szóval azt hiszem,
helyesen állíthatjuk, hogy az én hibám, hogy Lucy valaha is
megismerkedett a mentorával, a felügyelőjével, Carrie-vel. A rémálom,
amely kibontakozott, miattam van. És most tovább alakul. És nem
számítottam rá. És őszintén szólva nem tudom, mit tegyek, azonkívül,
hogy mielőbb elérjem Lucyt, és megbizonyosodjam arról, hogy
biztonságban van.

Marino a zsebeit lapogatja, cigarettát keres. Harmadszor gyújt rá,
amióta elhagytuk Cambridge-et. Ha adódik egy negyedik alkalom is,
akkor talán beadom a derekam. Most nekem is nagyon jólesne egy
cigaretta. Kegyetlenül vágyom rá. Próbálom kizárni az elmémből a
videón látott képeket. Igyekszem túljutni a közben felbukkanó
érzéseimen, hogy kémnek, árulónak, alávaló nagynéninek éreztem



magam, miközben Lucy és Carrie intim, lengén öltözött együttlétét
figyeltem, és Carrie velem kapcsolatos tiszteletlen, becsmérlő
megjegyzéseit hallgattam. Azon töprengek, amin mindig is. Ebből
mennyi, amit megérdemlek? Mennyire pontos képet fest ez arról, aki
és ami valóban vagyok?

Olyan feszült vagyok, hogy egy érintésre felrobbannék, a jobb
lábam lüktet, a fájdalom a combomból a vádlimba sugárzik ki. Súlyos
árat fizetek a gázpedál legcsekélyebb érintésével is. Amikor
megnyomom a féket, ahogy az előbb tettem, meg is fizetek, Marino
előreejti a vállát, és megszagolja a pólóját, hogy megbizonyosodjon,
nem ő bűzlik.

– Nem belőlem árad – szögezi le. – Bocs, doki, de úgy bűzlik, mint
egy háromnapos hulla, és nem árt, ha távol tartja magát Lucy
kutyájától.

LASSAN HAJTOK BE a beláthatatlan kanyarokba, ahol kerek, domború
tükröket szereltek fel a vastag, öreg fákra. Nézem, és a fülemet
hegyezem, nem jön-e valaki.

A nap a vastag lombkoronán át süt, fény- és árnyékfoltokat fest,
amelyek felhőkként alakulnak át. Heves szélrohamok borzolják a
leveleket, amelyek úgy lengenek, mint a pomponok, és a
karbolsavfoltos villanypóznákon a megereszkedett fekete vezetékek
láttán egy kis zenére vágyom. A régi házak, amelyek mellett
elsuhanunk, fáradt arcukat mutatják, a New England-i fenyők és
keményfák áttekinthetetlenül, összevissza nőnek, a föld egymásba
tekeredett indák, elszáradt gyomok és rothadó levelek sűrű
komposztja.

A házak faláról hámlik a festék, az épületek megdőltek és



roskadoznak. Sosem fogom megérteni, miért nem érdekel szinte senkit
sem, mennyire lepusztult és boldogtalan külsejű itt minden. Kevés
concordi lakos bajlódik a parkosítással vagy a gyeppel, sehol egy kapu
vagy kerítés, kivéve Lucy birtokán. A kutyák-macskák szabadon
kószálnak, és ha erre vezetek, mindig külön oda kell figyelnem rájuk.
Ez általában havonta egyszer-kétszer vacsorát, villásreggelit,
gyalogtúrát jelent, és ha Benton elutazik, akkor ott is alszom a
vendégapartmanban, amelyet Lucy számomra tervezett és rendezett be.

Egy élénk smaragdzöld kígyó nyúlik el előttünk egy napsütötte
útszakaszon, a fejét felemeli, mert az út remegésén érzi, hogy
közeledünk. Lassítok, amikor hullámmozgással elindul, és eltűnik a
sűrű, zöld nyári levélzetben. Aztán egy mókus miatt lassítok megint; a
kövérkés szürke jószág hátsó lábára emelkedik, a bajsza reszket,
mintha megróna, mielőtt eliszkol.

Legközelebb akkor kell teljesen megállnom, amikor elengedek egy
faburkolatos kombit, ami szintén megáll, és egy pillanatra patthelyzet
alakul ki. De nem tolatok vissza. Nem tehetem. A kocsi végül nagy
nehezen elaraszol mellettem. Érzem magamon a sofőr gondterhelt
tekintetét.

– Elrontotta a környéken élők napját – jegyzi meg Marino. – Most
azon törik a fejüket, kit gyilkoltak meg.

– Reméljük, senkit. – A telefonomra pillantok, hogy jött-e újabb
vészhelyzeti üzenet Lucytól, de miközben továbbmegyek az úton, egy
sem érkezik. Az út Lucyhoz vezet. Nagyon jól ismerem, és meg is
gyűlöltem.

Az aszfalt két szélén nyakig érő a fű és a gaz, a súlyos faágak
alacsonyan belógnak, amitől még rosszabbul lehet látni. Gyér a
közvilágítás, és valahányszor erre járok, mindig egy szegény jószág



kerül veszélybe. Én azonban mindig megállok. Átterelek egy teknőst,
ha kell, felveszem, és leteszem a biztonságos erdőben. Folyamatosan
figyelem, nem jön-e nyúl, róka, őz, otthonról megszökött díszbaromfi.

Lesem a kis mosómedvéket is, amelyek kitotyognak az erdőből, és a
nap melengette út közepén henyélnek ártatlanul és édesen, mint a
rajzfilmekben. A minap egy nagy eső után egy rakás zöld békát vettem
rá, hogy hagyják ott az őrhelyüket. Miközben noszogattam őket,
mintha morgolódtak volna. Szemernyi hálát sem mutattak, hogy
megmentettem az életüket. Igaz, a pácienseim sem szoktak köszönetet
mondani.

Az aszfalt olyan repedezett és morzsálódó, mint egy száraz süti
széle, olyan mély kátyúkat kerülgetek, ami kidurrantaná a gumikat és
deformálná a felniket, és elképzelem az alacsony fekvésű szuper
sportkocsikat, amikkel Lucy jár. Csodálom, ahogy máskor is, hogy
képes ilyen útviszonyok között Ferrarikkal és Aston Martinokkal
közlekedni. De Lucy olyan fürge, mint egy középhátvéd,
villámsebesen kerül ki mindent, ami kárt tehetne benne vagy az útjába
vetődik. Szlalomozik, cikázik az én minden hájjal megkent, lopakodó
unokahúgom.

Csakhogy most valami mégis elkapta. Azonnal feltűnik, amikor egy
éles kanyar után az ötvenholdas birtoka bejáratához érünk. A magas,
fekete vaskapu nyitott állapotban maradt, és egy jelzés nélküli, fehér
Ford terepjáró állja el a felhajtóját.

– A francba – morogja Marino. – Na, tessék!
Lassan megállok. Egy khaki nadrágos, sötét pólóinges FBI-ügynök

száll ki a terepjáróból, és felénk indul. Nem ismerem. Nem is látszik
ismerősnek. A válltáskámba nyúlok, az ujjam hozzáér kilenc
milliméteres, védőtokos Rohrbaugh pisztolyomhoz. Megkeresem a



vékony fekete bőrtárcámat, amelyben a rézjelvényem és az irataim
vannak. Leengedem az ablakom, és rögtön meghallom a helikopter – a
nagy gép – hangos dobbanásait. Valószínűleg ugyanaz a dupla motoros
jármű, amelyet már egy ideje hallok, csak most lejjebb ereszkedett és
lassúbb. És sokkal közelebb van.

Az ügynök a húszas évei végén, harmincas évei elején járhat,
pókerarca van, kidagadt erek hálózzák be a karját, kezét. Bizonyára
spanyol ajkú, és egészen biztosan nem a környékről származik. A New
England-i lakosok általában visszafogottak, de jó megfigyelők. Amint
rájönnek, hogy az illető nem ellenség, igyekeznek segítőkészen
viselkedni. Ez a férfi nem lesz kedves vagy szolgálatkész, és nagyon
jól tudja, ki vagyok, még ha én nem ismerem is.

Kétségem sincs afelől, hogy tudja, Benton Wesley felesége vagyok.
A férjem a bostoni részlegnél dolgozik. Bizonyára ismerik is egymást,
és talán még baráti viszonyban is vannak. Azt kéne hinnem, hogy
mindez semmit sem jelent a kemény fickó számára, aki az
unokahúgom birtokát őrzi. De az üzenet, amit sugall, pontosan az
ellenkezője a szándékának. A tiszteletlenség a gyengeség,
kicsinyesség, létfenntartási probléma jele. Amikor udvariatlanul bánik
velem, valójában azt árulja el, mit gondol saját magáról.

Nem adok esélyt, hogy megtegye az első lépést. Kinyitom a
tárcámat, és megmutatom, mi van benne. Kay Scarpetta, az
orvostudományok és a jogtudományok doktora, Massachusetts állam
hivatalosan kinevezett fő orvos szakértője, a Cambridge-i
Törvényszéki Központ igazgatója.
A massachusettsi általános törvénykönyv harmincnyolcadik szakasza
és a védelmi minisztérium 5154.30-as utasítása értelmében
kötelességem kivizsgálni a halál okát.



Nem veszi a fáradságot, hogy ezt elolvassa. Anélkül, hogy
megnézné az irataimat, visszaadja a tárcámat, és a tekintete elsiklik
mellettem, és megállapodik Marinón. Aztán rám mered, de nem a
szemembe néz, hanem a két szemem közti pontra. Nem eredeti trükk.
Ugyanezt szoktam a bíróságon is csinálni, amikor rosszakaratú
védőügyvéddel van dolgom. Egészen jól értek hozzá, hogy úgy nézzek
emberekre, hogy nem nézek rájuk. Az ügynök nem olyan tehetséges
ebben.

– Meg kell fordulnia, asszonyom – mondja olyan kifejezéstelen
hangon, mint amilyen az arca.

– Az unokahúgomhoz, Lucy Farinellihez jöttem – jelentem ki
higgadtan és nyájasan.

– Az ingatlan az FBI fennhatósága alatt áll.
– Az egész?
– Távoznia kell, asszonyom.
– Az egész ingatlan? – ismétlem meg. – Felettébb meglepő.
– Azonnal távoznia kell, asszonyom.
Minél többet mondja, hogy „asszonyom”, annál jobban megkötöm

magam, és amikor kimondja, hogy „azonnal”, túl messzire megy.
Nincs visszaút. De ezt nem mutatom, és kerülöm Marino tekintetét.
Érzem az harciasságát, és nem vagyok hajlandó ránézni. Ha
megteszem, rögtön kiugrik a kocsiból, és az ügynök képébe mászik.

– Van bírói végzésük az egész birtokra, és hogy szabadon
körülnézzenek? – kérdezem. – Ha a válasz nemleges, és nincs
végzésük az egész ingatlanra, akkor vigye arrább a kocsiját, és
engedjen be. Ha nemet mond, felhívom a fő államügyészt, és nem a
massachusettsit, hanem az Egyesült Államok igazságügy-miniszterét
értem ezen.



– Van házkutatási engedélyünk – válaszolja kifejezéstelen hangon,
de az állán remeg az izom.

– Ötven holdra szóló engedélyük, beleértve a felhajtót, az erdőket, a
partot, a kikötőt és a birtokot körülvevő vizet is? – Tudom, hogy az
FBI-nak nincs ilyenje.

Nem mond semmit, én pedig ismét Lucy vészhelyzeti számát hívom.
Majdhogynem arra számítok, hogy Carrie veszi fel, de hála istennek
nem így történik, és nem viselnék el más eshetőséget, ami ennél
rosszabb. Mi van akkor, ha Lucy küldte a videót? Mi a csodát akarna
az jelenteni?

– Hát itt vagy – lep meg Lucy azzal, hogy felveszi a telefont, és
eszembe jut, hogy a technovarázsló unokahúgomnak mindenütt vannak
megfigyelő kamerái.

– Igen, a kapudban állunk – válaszolom. – Egy órája hívlak. Minden
rendben?

– Jól vagyok – válaszolja, és ez valóban az ő hangja.
Csendes és szelíd. Félelmet nem érzek a hangjában, viszont harci

nyugalmat igen. Eldöntötte, hogy megvédi magát és a családját az
ellenségtől, ami ebben az esetben a szövetségi kormány.

– Igen, igyekeztünk ide, amilyen gyorsan csak tudtunk. Hiszen ezt
akartad. – Ennyi célzást akarok csak tenni
a telefonomra került videólinkre. – Örülök, hogy szóltál.

– Tessék? – Csak ennyit mond, de a burkolt célzás világosan és
tisztán érthető.

Nem tud az sms-ről. Nem ő küldte. Nem számított arra, hogy így
ideállítunk.

– Marino is itt van velem – mondom érthetően. – Megengeded, hogy
az ingatlanodra lépjen, Lucy?



– Igen.
– Helyes. Lucy, most adtál Pete Marino cambridge-i

rendőrnyomozónak engedélyt. És engedélyt adtál a nagynénédnek, a
vezető orvos szakértőnek is. Mindketten engedéllyel tartózkodunk az
ingatlanodon – válaszolom. – Az FBI a házadban van?

– Igen.
– És hol van Janet és Desi? – Nyugtalankodom Lucy partnere és a

kisfiuk miatt. Éppen elég dolgon mentek keresztül.
– Itt vannak.
– Az FBI nem enged most be a házadba – tájékoztatom arról, amit

már úgyis bizonyára tud.
– Sajnálom.
– Ne sajnáld. Nekik kellene. Nem neked. – Az ügynökre szegezem a

tekintetem, a szeme közötti pontra, és felbátorít, hogy egy olyan
embert védek, akit jobban szeretek, mint azt szavakba tudnám önteni. –
Találkozzunk idekint, Lucy.

– Nem fognak örülni neki.
– Nem érdekel. – Keményen meredek az ügynök szemébe. – Nem

vagy letartóztatva. Ugye, nem tartóztattak le?
– Csak az okot keresik. Nyilván azt hiszik, valamivel, bármivel

megfoghatnak. Szemeteléssel. Szabálytalan közlekedéssel. A közrend
megzavarásával. Hazaárulással.

– Felvilágosítottak a jogaidról?
– Még nem jutottunk olyan messzire.
– Azért nem, mert nincs alapos gyanújuk, és nem vehetnek őrizetbe,

ha nem vagy letartóztatás alatt. Gyere ki most. Találkozzunk a
felhajtón – mondom, és bontjuk a vonalat.

Megkezdődik a „csirkecsata”{3}. Egy tapodtat sem mozdulok, tovább



ülök az irdatlan fehér orvos szakértői teherautómban, az ügynök meg a
mellette eltörpülő FBI-os terepjárónál áll. El akarja zárni a felhajtót, én
pedig várok. Két perc, három perc, és amikor semmi sem változik,
sebességbe teszem a sebváltót.

– Mit művel? – Marino úgy néz rám, mintha elment volna az eszem.
– Arrább állok, hogy elmehessen a forgalom. – Nem igaz. A

teherautó jó hat méterrel távolabb áll az utcától.
Lassan és a kis mozgástér miatt éles szögben fordítom be a kereket.

Ferdén, a terepjáróval merőlegesen parkolok, még tíz centire sem a
hátsó lökhárítójától. Ha az ügynök tolatni akar, az oldalával ütközik
nekem. Nem jár jobban, ha előre indul el, és megfordul.

– Menjünk – fordítom el a slusszkulcsot.
Marinóval kikászálódunk, és bezárom az ajtót. Kattanás. A kulcsot a

válltáskámba dobom.
– Hé! – elevenedik meg az ügynök. Most egyenesen a szemembe

néz, úgy süt a tekintete, mint egy veszett kutyának. – Hé! Elzárta az
utat!

– Most már tudja, milyen érzés – mosolygok rá, és besétálunk a
nyitott kapun. Lucy háza negyedmérföldnyire van innen.



Tizenegyedik fejezet

EL SEM HISZEM, HOGY EZT TETTE – kommentálja Marino.
– Miért nem? – A helikopter lapátjainak szüntelen forgása kezd az

idegeimre menni.
Lucy háza magasan a Sudbury folyó fölött egy dombon van, és a

felhajtó meredek ezen az oldalon. Nem könnyű a gyaloglás.
Képtelenség lépést tartanom Marino nemtörődöm, gyors járásával.
Úgy látszik, elfelejtette, pedig nem is olyan régen történt. Talán azért,
mert hitegeti önmagát. Rávallana, ha azt feltételezné, hogy
megmenthetett volna, és inkább arra összpontosít, hogy mi maradt az
eset után, és hogy hogyan érzem magam.

– Egy dolog biztos. Nem akad egész Massachusettsben egyetlen
zsaru sem, aki elvontatná az orvos szakértő teherautóját – mondja ezek
után.

– Csaknem öt tonnát nyom, és holttestek is lehetnek benne. Nem
lenne jó ötlet. – Beletörődöm, hogy jó pár méterrel mögötte
gyalogolok, ezzel lassításra kényszerítem, és hogy megforduljon, ha
hozzám szól.

– Nem vicc – néz rám vissza, aztán fel a helikopterre. – Mi a fene?
Ez az, amit Cambridge óta hallunk? Maga szerint ugyanaz a
helikopter?

– Igen.
– Az egyszer biztos, hogy nem híradós stáb. Az istenverte

szövetségiek, és a tett helyszínétől idáig követtek. De miért? Miért
érdeklődnek Chanel Gilbert vagy mi irántunk?



– Majd maga megmondja. – Fájdalom nyilall a combomba.
– Kétségtelenül tudták, hogy ide tartunk.
– Nem tudom, mit tudtak.
– Mintha elkísértek volna minket Lucy házához.
– Nem hiszem, hogy ezt tennék. Egy perce az a határozott

benyomásom volt, hogy itt nem fogadnak minket szívesen. Talán
követtek minket. De egészen biztosan nem kísértek. – Meg kell állnom
egy pillanatra.

A bal lábamra helyezem át a testsúlyomat, és a jobb combomban
tomboló fájdalomszimfónia halk dobszólóvá csendesül, egy cselló
lassú zenéjére. Elmúlnak a magas hangok, és mindaz, ami
elviselhetetlen. A többivel, a fájdalom csendesebb, mélyebb tónusú
ritmusával már megtanultam együtt élni.

– Jesszus, doki. Jól van? – áll meg Marino.
– Ugyanúgy vagyok.
Előrenéz, és továbbindulunk.
– Valami kibaszottul furcsa folyik itt – dönti el.
Fogalma sincs, milyen furcsa, gondolom.
– Fontos dolog, ez egyszer biztos.
A helikopter egy zömök, kétmotoros Bell 429-es. Teljesen

elsötétített, az Apache-re hasonlítón baljós, és feltűnik az orr alatt a
giroszkópra szerelt, stabilizált kamera, a hőképes rendszer vagy az
infravörös kamera, amely olyan a gép hasa alatt, mint egy radarkupola.
Ráismerek a teherszállító állványként emlegetett különleges
hadműveleti rácsra, amelyet arra terveztek, hogy a SWAT vagy az FBI
elit túszmentő csapatának tagjait szállítsák rajta. A fedélzeti padokon
legalább fél tucat ügynök ülhet, készen arra, hogy kötélen
leereszkedjenek, és parancsra ellepjék a birtokot.



– Talán maga után kémkednek – veti fel Marino, és a megjegyzése
más jellegű kémkedésre emlékeztet, ami körül a gondolataim
forognak.

Egy pillanatig magam előtt látom Carrie-t Lucy kollégiumi
szobájában. Látom átható tekintetét, és feltűnően szőkített, rövid haját.
Érzem hidegvérű erőszakosságát. Úgy érzékelem, mintha
karnyújtásnyira lenne, és lehet, hogy így is van.

– Akkor valami kevésbé kézenfekvőre gondolhatnának, mint egy
harcászati helikopter – válaszolok, miközben a gondolataim másutt
járnak, és felfelé haladunk a kocogásra is alkalmas körkörös felhajtón.

Középen többholdnyi rét van, amelyen foltokban vadvirágok
nyílnak, és a fantasztikus lényeket ábrázoló hatalmas gránitszobrok
mintha barangolnának és otthonra találnának. Elhagytunk egy
sárkányt, egy elefántot, egy bölényt, egy rinocéroszt, és éppen most
megyünk el egy anyamedve és a bocsai mellett, amiket helyi kőből
faragtak valahol nyugaton, és daruval emeltek be a helyére. Lucynak
nem kell aggódnia, hogy bárki is ellopja a több tonnás művészeti
alkotásokat. A tekintetem őt keresi, miközben felettünk ott a monoton
zümmögés, a levegőt kavaró lapátok hangja. Dübb-dübb-dübb-dübb.

Melegem van, ragadok az izzadságtól, és járás közben fájdalmak
gyötörnek, a hang pedig megőrjít. DÜBB-DÜBB-DÜBB-DÜBB!
Szeretem a helikoptereket, ezt az egyet leszámítva. Gyűlölöm, mintha
élne és lélegezne, és személyes ellenségek lennénk. Aztán magamon is
elvégzek egy rendszerellenőrzést: hallás, látás, lélegzés, a lépésenként,
minden egyensúlyváltozásnál lábamba nyilalló fájdalom.

Az összpontosítás segít megőriznem a nyugalmamat és a lényegre
figyelni, a bokacipőm talpán át érzem a forró aszfaltot, a nap melege
beleivódik katonai pamutpólóm puha anyagába. Az izzadság hűs,



ahogy lecsorog a mellemen, hasamon, a combom belső oldalán.
Folyamatosan érzem a nehézségi erő vonzását, ahogy küszködve
felfelé kapaszkodom, a testem mintha kétszer annyit nyomna, mint
valójában. A mozgás a szárazföldön nehézkes és lassú, és amikor víz
alatt voltam, súlytalan volt a testem. Lebegtem.

Lebegtem és lebegtem, egyre mélyebbre süllyedtem a feketeségbe,
és nem igaz, amit mondanak, hogy az ember mindig a fény felé
törekszik. Nem láttam a fényt, se ragyogót, se a legapróbb fénypettyet.
A sötétség követel magának, és elvarázsol, mint egy bódító álom.
Szerettem volna megadni magam. Ez volt az a pillanat, amire mindig
vártam, amiért éltem, és ami mellett bármi másnál jobban képtelen
vagyok elmenni.

A tenger fenekén találkoztam a halállal, körülöttem felhőként
hordalék gomolygott, és egy sötét szál emelkedett a magasba belőlem,
hogy aztán feloldódjon a buborékaim között. Rájöttem, hogy vérzem,
és rám tört egy esztelen érzés, hogy kivegyem a számból a regulátort.
Benton azt mondja, meg is tettem, és valahányszor visszatette, én
mindannyiszor kitéptem. Végül oda kellett szorítania a számhoz. Meg
kellett küzdenie kapkodó kezemmel, és kényszerítenie kellett, hogy
levegőt vegyek, hogy éljek.

Azóta elmagyarázta, hogy a regulátor eltávolítása tipikus reakció,
amikor az ember a víz alatt pánikba esik. De nem emlékszem pánikra,
csak arra, hogy le akartam vetni az úszásszabályozó eszközömet, a
regulátoromat és a palackomat, hogy mindentől megszabaduljak, és
ennek volt oka. Szeretném tudni, hogy mi volt az. Állandóan ez jár a
fejemben. Egyetlen nap sem múlik el, hogy ne gondolnék rá, hogy
miért tűnt a halál életem legjobb ötletének.



AZ EGYIK KANYARBÓL Lucy bukkan elő.
Szapora léptekkel igyekszik felénk, és a dübörgő hang hirtelen még

hangosabb lesz. Természetesen csak a képzeletem játszik velem. De
az, amit Lucy visel, valóságos. Egy kinyúlt régi szürke edzősortot, és
egy pólót, amelyre szembeötlő betűkkel rányomták, hogy FBI-
akadémia, és ez olyan szándékosan kihívó, mint egy harci zászlót
lobogtatni. Olyan, mintha egyenruhában jelenne meg a hadbírósági
tárgyalás után vagy egy olimpiai érmet viselni azok után, hogy
megfosztották tőle. Megfricskázza az FBI-t, és talán még valami más
is megbújik a viselkedése mögött.

Úgy meredek rá, mint egy múltból felbukkanó kísértetre. Éppen
most néztem tinédzser kori önmagát az FBI-kollégiumi szobájában, és
arra gondolok, hogy a szemem talán megtéveszt. De ugyanúgy
öltözködik, és akár olyan fiatalnak is lehetne nézni. Olyan érzés,
mintha a videón látható Lucy a való idősíkban sétálna felém egy
harmincas évei derekán járó Lucy képében. De nem látszik ilyen
idősnek. Kétlem, hogy valaha is annyinak látszana, mint ahány éves.

Az energiája féktelenül gyermeki, a teste valóban semmit sem
változott, és nem a hiúság táplálja a fegyelmét, hogy fitt és eleven
maradjon. Lucy úgy él, mint egy veszélyeztetett faj tagja, amely
összerezzen a legkisebb mozgásra, zajra, és alig alszik. Szeszélyes, de
józan gondolkodású. Acélosan logikus és racionális, és ahogy
meggyorsítom a lépteimet, hogy elébe menjek, a perzselő fájdalom
emlékeztet, hogy nem vagyok halott.

– Rosszabb lett a bicegésed. – Vörösesszőke haját lángra lobbantja a
napfény, és egy nemrégiben Bermudára tett utazás emléke a barnasága.

– Jól vagyok.
– Dehogy vagy.



Csinos, finom metszésű arcán nehezen megfejthető kifejezés ül, de
határozottan összeszorított szája feszültségről árulkodik. Érzem sötét
kedvét, amely elnyeli az őt körülvevő ragyogó fényt. Ragad az
izzadságtól, amikor megölelem.

– Jól vagy? Valóban? – Egy pillanattal hosszabban ölelem
magamhoz, és megkönnyebbülést érzek, hogy nem sérült meg és nincs
megbilincselve.

– Mit keresel itt, Kay néni?
Megszagolom a haját, bőrét, és a stressz mocsári szagát érzem rajta.

Ujjai nyomásában, állandóan cikázó tekintetében, ahogy a szeme
mindent figyel, a maximális készenlét állapotát tapasztalom. Carrie-t
keresi. Tudom. De nem fogunk erről beszélni. Nem kérdezhetem meg,
hogy tud-e a telefonomra küldött videólinkről, és azt sem mondhatom
el, hogy úgy tűnik, ő küldte. Nem árulhatom el, hogy láttam egy Carrie
által titkon felvett klipet. Más szóval most már Carrie Grethen
kémkedésének és ki tudja, még minek a bűntársa lettem.

– Miért van itt az FBI? – kérdezem e helyett Lucyt.
– És te? – Ki fogja kényszeríteni a választ. – Benton talán célzott rá,

mi lesz? Kedves tőle. Hogy a francba képes tükörbe nézni?
– Egy szóval sem említette. És mi ez a káromkodás? Miért muszáj

neked és Marinónak annyit átkozódnotok?
– Micsoda?
– Csak felfigyeltem erre a sok trágárságra. Minden második szó b

betűs – válaszolom, ahogy egy érzelmi hullám átcsap fölöttem.
Mintha a Lucy, aki velem szemben áll, megint tizenkilenc volna.

Egyszer csak remegni kezd a bensőm, az eltelt idő okozta veszteség
legyűr; micsoda árulás a természettől, hogy amint megajándékoz az
élettel, máris kezdi visszavenni. A napokból hónapok lesznek, az



évekből évtized vagy még hosszabb idő, én meg itt állok az
unokahúgom felhajtóján, és emlékszem, milyen voltam az ő korában.
Jóval kevesebbet tudtam az életről, mint amennyit a halálról.

Csak hittem, hogy annyit tudok, és sejtem, hogy festek, ahogy
végigbicegek Lucy birtokán egy FBI-razzia idején, mindössze két
hónappal az után, hogy meglőttek egy szigonypuskával. Soványabb
lettem, a hajam régen látott ollót. Lassú vagyok, küzdök a
tehetetlenség és a nehézkedési erő ellen. Képtelen vagyok
elhallgattatni Carrie hangját a fejemben, pedig nem akarom hallani.
Belém hasít a fájdalom, és hirtelen mérges leszek.

– Hé, minden rendben? – néz fürkésző tekintettel Lucy.
– Igen. Bocsáss meg. – Felpillantok a helikopterre, és nyugalmat

erőltetve magamra mély levegőt veszek. – Csak igyekszem megérteni,
mi folyik itt.

– Miért vagy itt? Honnan tudtad, hogy ide kell jönnöd?
– Mert sürgős üzenetet küldtél? – Most Marino válaszol. –

Máshonnan hogy tudhattuk volna?
– Fogalmam sincs, miről beszélsz.
– Tudod te azt. – Retró Ray-Banje mögül áthatóan fürkészi. –

Tudattad velünk, hogy valami vészhelyzet áll fenn, ezért félbehagytuk,
amit éppen csináltunk. Szó szerint egy istenverte holttestet hagytunk a
padlón.

– Nem egészen – szúrom közbe.
– Micsoda? – Őszintén elképed, és nem érti az egészet.
– Egy sms érkezett a telefonomra – magyarázom. – A vészhelyzeti

számodról.
– Esküszöm, hogy nem én küldtem. Talán ők tették – utal az FBI-ra.
– Hogyan?



– Állítom, hogy nem én voltam. Szóval üzenetet kaptál? És ezért
döntöttél váratlanul úgy, hogy iderohansz egy helyszínelő kocsival? –
Nem hisz nekünk. – Mi az ördögért vagy itt valójában?

– Koncentráljunk inkább arra, hogy ők miért vannak itt – pillantok
fel a helikopterre.

– Benton – vádaskodik megint. – Azért vagy itt, mert ő
figyelmeztetett.

– Nem! Esküszöm. – Megállok a felhajtón, és egy percig
megpihenek. – Egyikünknek sem szólt. Semmi köze ahhoz, hogy miért
rohantam ide, Lucy.

– Mit tettél? – Marino úgy szokott viselkedni, mintha mindenki
bűnös lenne valamiben.

– Nem vagyok biztos abban, hogy miért jöttek ide – válaszolja Lucy.
– Semmiben sem vagyok biztos, kivéve azt, hogy kora reggel
gyanakodni kezdtem, hogy valami nem stimmel.

– Minek az alapján? – firtatja Marino.
– Valaki itt járt a birtokon.
– Ki?
– Nem láttam, ki volt az. A kamerák senkit sem mutattak. De a

mozgásérzékelők jeleztek.
– Talán egy kis állat – kezdek bele nagyon lassan.
– Nem. Semmi sem volt ott, és mégis volt valami. Ráadásul valaki

be-behatol a számítógépembe. Ez már egy hete folyik. Persze nem
kéne azt mondanom, hogy valaki. Ki tudjuk találni, ki lehet az.

– Hadd találgassak. Tekintettel arra, hogy ki ugrott be egy váratlan
látogatásra. – Marino nem rejti véka alá, mennyire gyűlöli az FBI-t.

– Programok indulnak el és záródnak be maguktól, vagy túl sokáig
töltődnek le – meséli Lucy. – A kurzor mozog, amikor meg sem



érintem. Ezenkívül a számítógépem lassan működik, és a minap össze
is omlott. Nem nagy ügy. Mindent elmentettem. Minden lényeges
dolog kódolt. Biztos ők tették. Nem csinálják fű alatt.

– Kiszivárgott valami? Vagy belenyúltak bármibe? – kérdezem.
– Úgy tűnik, hogy nem. Egy elég intelligens, de nem zseniális

személy létrehozott egy jogosulatlan felhasználói fiókot, és ezt
ellenőrizni tudom, ahogy a szokatlan belépéseket, a teljes e-mail-
forgalmat, hogy a végére járjak, mit akar a hacker vagy hackerek. Nem
egy kifinomult támadás, mert ha az lenne, csak akkor szereznénk
tudomást róla, amikor már késő.

– De egészen biztosan az FBI tette? – kérdezi Marino. – Logikus
lenne, hiszen bírói végzéssel bukkantak fel itt.

– Nem lehetek biztos benne, hogy ki lép be hozzám. De
valószínűleg ők vagy aki velük van kapcsolatban. Az FBI gyakran
használ külsős szervereket, amikor kiber-bűncselekményekben
nyomoznak. És az állítólagos kiberbűnözés jó ok a kémkedésre. Ha
például okkal gyanítják, hogy pénzt mosok vagy gyerekpornóoldalakat
üzemeltetek, meg hasonló szarságok. Szóval, ha ők csinálják, azt
mondják majd, hogy valami teljesen légből kapott dolog miatt
nyomoznak utánam, hogy kémkedhessenek.

– És mi a helyzet az én irodámmal? – vetem fel a
legproblematikusabb változatot. – Biztonságos vajon? Van rá esély,
hogy behatoltak a számítógépeinkbe?

Lucy a törvényszéki központ rendszergazdája és IT-adminisztrátora.
Ő programoz. Törvényszéki szempontból vizsgálja át az összes
elektronikai és adattároló készüléket, amit bizonyítékként nyújtunk be.
Jóllehet ő a tűzfal, ami a halálesetekkel kapcsolatos legérzékenyebb
információt védi, egyben ő a leggyengébb pontunk is.



Ha Lucyt megkerülve egy nem megfelelő ember férkőzik be a
rendszerbe, az katasztrófa lenne. Az esetek kompromittálódnának még
az előtt, hogy bíróság elé kerülnének. Ejteni kellene vádakat. Ítéleteket
kellene megváltoztatni. Több ezer gyilkos, erőszaktevő, drogdíler és
tolvaj kerülne ki a börtönből Massachusettsben és másutt.

– Miért most hirtelen? – kérdezem. – Mi ez váratlan érdeklődés,
feltéve, hogy az FBI-ról van szó?

– Akkor kezdődött, amikor visszajöttem Bermudáról – válaszolja.
– Mi a francot műveltél? – kérdezi szokott tapintatosságával Marino.
– Semmit – feleli Lucy. – De elhatározták, hogy kitalálnak ellenem

valamit, ami megáll.
– Mit?
– Valamit – mondja. – Bármit. Nem lepne meg, ha már

összeállították volna a vádesküdtszéket. Mi több, meggyőződésem,
hogy így van. A szövetségieknek megvan az a ronda szokásuk, hogy
rajtaütnek egy helyen, miután megvan a vádesküdtszék, amely vádat
emel az illető ellen. Az ügyet nem a bizonyítékra alapozzák. A
bizonyítékot alapozzák az ügyre, amit akkor is eltökélten védenek, ha
rossz. Még akkor is, ha egy hazugság. Tudod, milyen ritkán fordul elő,
hogy egy vádesküdtszék nem emel vádat valaki ellen? Alkalmanként
egy százaléknál is kevesebb. Szeretnek az ügyész kedvében járni. A
történetnek csak az egyik oldalára kíváncsiak.

– Hol beszélhetnénk? – Nem akarom a felhajtóján folytatni ezt a
beszélgetést.

– Nem hallanak minket. Most kapcsoltam ki a hangot abban a
lámpában, és abban meg a következőben is. – A réz lámpaoszlopokra
mutat. – De menjünk valahova, ahol nem kell emiatt
nyugtalankodnunk. A saját Bermuda-háromszögembe. Biztos



figyelnek, és hirtelen eltűnünk a radarjukról.
A házát átkutató ügynökök ellenőriznek minket Lucy biztonsági

kameráin, és hirtelen erős nyugtalanságot érzek. Lucy harca az FBI-jal
olyan régi háború, mint amely a Közel-Keleten folyik. Hatalmi harc.
Az összecsapás olyan régen zajlik, hogy nem biztos, hogy bárki is
emlékszik arra, mi indította el. Lucy valószínűleg az FBI
legzseniálisabb ügynökeinek az egyike volt, és amikor végül
elüldözték, a dolognak vége kellett volna, hogy legyen. De nem lett.
Soha nem szokott lenni.

– Kövessetek – mondja.



Tizenkettedik fejezet

VÉRVÖRÖS PIPACSOKKAL PETTYEZETT smaragdzöld fűben bandukolunk,
amelyet hetyke aranysárga napraforgók, fehér százszorszépek, narancs
gumós selyemkóró és lila őszirózsa tarkít.

Mintha egy Monet-képen gázolnék át, és az árnyékot adó, illatos
lucliget mögött egy alacsony fekvésű mélyedéshez érünk, amelyet még
sosem láttam. Meditációra szánt hely lehet vagy egy szabadtéri
templom kőlapokból emelt padokkal és faragott sziklahalmokkal,
amelyek egy kis folyóvíz táplálta, folyómederben lévő kövekkel
kirakott tavat idéznek. Innen nem látom a házat, sem a felhajtót, csak a
hullámzó zöld mezőt, a virágokat, fákat és csak a helikopter állandó
dübörgését hallani.

Lucy egy nagy kőre telepszik le, én meg egy kőpadot választok,
amit foltosra fest a sombokrokon átsütő napfény. Mostanában nem a
kemény és szilárd felületekre esik a választásom, és óvatosan
ereszkedem le, hogy lehetőleg minél inkább csökkentsem a
kellemetlen érzéseket.

– Ez mindig is itt volt? – kérdezem, és a nap az arcomat süti, amikor
a szél meglebbenti az ágakat. – Mert sosem láttam.

– Mostanában került ide – mondja Lucy, és nem kérdezem, hogy ez
pontosan mit takar.

Gyanítom, hogy június közepe óta. Amikor majdnem meghaltam.
Körülnézek, és semmi nyomát nem látom a kameráknak. A sziklakertet
egy másik sárkányszobor őrzi; ez kicsi és komikus, egy hatalmas
rózsakvarc tetején terpeszkedik, vörös gránát szeme egyenesen rám



mered. Marino a velem szemközti paddal próbálkozik, de többször is
helyet változtat.

– A fenébe – morogja. – Mégis mik vagyunk? Kőkorszakiak? Miért
nincsenek itt fapadok vagy párnával bélelt székek? Gondoltál már
erre? – A meleg és párás levegőn folyik róla az izzadság, ingerülten
csapkodja magán a bogarakat, és kullancsot keres a zoknijában. –
Jézusom! Elfelejtettetek idekint szúnyogot irtani? – fordítja sötét
szemüvegét Lucy felé. – Minden tele istenverte vérszívókkal.

– Fokhagymaspray-t használok, ami nem veszélyes az állatokra és a
gyerekekre. A szúnyogok meg nem bírják.

– Tényleg? Akkor ezek valami átkozott olasz szúnyogok. Mert azok
imádják. – Odacsap valamire.

– A szteroidok, a koleszterin, a nagydarab emberek, akik több szén-
dioxiodot bocsátanak ki, mint mi, többiek – magyarázza neki Lucy. –
Azonkívül sokat izzadsz. Biztos nem segítene, ha fokhagymakoszorút
kötnél a nyakadba.

– Mit akar az FBI? – nézek fel a háromszáz méteren lebegő
helikopterre. – Pontosan mi az, amit akarnak? A végére kell járnunk,
amíg van pár percünk, hogy hatszemközt beszélgessünk.

– Az első, ahova mentek, a fegyverszéfem volt – válaszolja Lucy. –
Becsomagolták az összes lőfegyveremet és vadászpuskámat.

Hirtelen megint eszembe jut Carrie. Látom a kollégiumi szobában, a
nyakában az MP5K-val.

– Van olyan fegyvered, ami iránt különösen érdeklődtek?
– Nincs.
– Valószínűleg egy bizonyos érdekli őket.
– Minden törvényes, amim csak van, és semmi közük a Rezesfejű-

gyilkosságokhoz – mondja Lucy –, amelyekről nagyon jól tudják, hogy



a Bob Rosado jachtjáról visszaszerzett mesterlövészpuskával követték
el. Két hónappal ezelőtt megerősítették, hogy ezzel követték el, akkor
miért keresnék még mindig? Ha bárkit keresnek, akkor az a drágalátos
kis rohadék fia, Troy. Ő szabad. És Carrie is szabadon van. Troy
valószínűleg a legfrissebb adalék a Bonnie és Clyde párosukhoz, és
ilyenkor hol az FBI? Itt, a birtokomon. Ez zaklatás. Itt egészen másról
van szó.

– Van pár puskám, amit kölcsönvehetsz – ajánlja Marino. – És egy
nagyszerű negyvenötös Bushmaster.

– Rendben. Több van a birtokomban, mint amennyire számítanak –
mondja Lucy. – Fogalmuk sincs, mi fölött siklanak el, mi mellett
sétálnak el.

– Kérlek, ne ingereld őket – figyelmeztetem. – Ne adj nekik okot,
hogy árthassanak neked.

– Ártsanak? Szerintem éppen ez a lényeg, és már el is kezdődött –
néz rám ragyogó zöld szemével. – Kárt akarnak okozni nekem. Azt
szeretnék, ha védelem nélkül maradnék, hogy ne gondoskodhassak a
családomról, az otthonomról. Remélik, hogy mindegyikünket
legyőznek, megsemmisítenek, összeugrasztanak bennünket. Sőt még
jobb, ha meghalunk. Meg akarnak gyilkolni minket.

– Ha bármire szükséged van, csak kérned kell – mondja Marino. – A
Carrie-hez hasonló szabadon császkálókhoz nagyobb tűzerőre van
szükséged, mint csak a kézifegyvereid.

– Azokat szedik össze legközelebb, ha még nem tették meg –
válaszolja Lucy, és tényleg felháborító, hogy a végzésen felsorolták a
kézifegyvereket is. – Ráadásul összegyűjtik a konyhai vágóeszközöket,
a Shun Fuji santoku késeket, amiket tőled kaptunk – mondja nekem,
újabb aljassággal bővítve az FBI bűnlajstromát.



Amennyire tudjuk, Carrie Grethen nemrégiben történt halálos
tombolása közben egy katonai késsel történő szurkálásra is sor került.
Nincs bizonyíték, még csak célzás sem arra, hogy Lucynak bármi köze
lenne hozzá, és a lőfegyverek meg a késkészlet ellentmondásban
vannak a gyilkos fegyverek jellemzőivel. Abszurd, hogy kiürítik a
fegyverszéfjét és a konyháját.

Egy pillanatig az emlékezetem felsorakoztatja Carrie Grethen
legfrissebb áldozatait, ezeket a látszólag találomra kiválasztott
embereket, amíg rá nem ébredek, hogy – még ha közvetve is, de –
mindnek köze volt hozzám,. Fogalmuk sem volt, mi csapott le rájuk,
Rand Bloomot, a mocskos biztosítási ügynököt kivéve, akit Carrie
leszúrt, és egy úszómedence alján hagyott. Ő bizonyára egy vagy több
pillanatot is átélt még, amely tele volt rémülettel, pánikkal és
fájdalommal.

De Julie Eastman, Jack Segal, Jamal Nari és Rosado képviselő nem
szenvedett. Az egyik pillanatban még élték az életüket, a következőben
már semmi sem volt, megsemmisültek. Elképzelem a videón látott
Carrie-t, ahogy megérinti az első és második nyaki csigolya közti
bemélyedést. Carrie már akkor tudott az úgynevezett Hangman-, azaz
akasztásos törésnél arról az optimális pontról és arról, hogy egy ilyen
katasztrofális sérülés azonnali halált okoz.

Visszatért. Él és veszélyesebb, mint valaha, és miközben ezen jár az
eszem, kétség hasít belém. Mi a helyzet, ha valamennyiünket
megtévesztenek? Nem tudom bizonyítani, hogy az 1990-es évektől
fogva hallottam-e Carrie Grethen felől, vagy láttam-e. Nem hagyott
kézzelfogható nyomot, ami a tavaly év végén kezdődött gyilkossági
szériával összekötné. És ha nem ő küldte nekem a videót Lucy
telefonjáról?



Az unokahúgomra nézek.
– Halljam elölről – mondom neki. – Mi történt?

LUCY A NAGY KÖVÖN ÜL, és elmeséli, hogy ma reggel pontosan kilenc
óra öt perckor megszólalt az otthoni telefonja.

A szám titkosított, nem szerepel sehol, de ez nem akadályozta meg
az FBI-t abban, hogy megszerezze, és Lucyt sem abban, hogy
meghiúsítsa a próbálkozásukat, meg még mást is csináljon. Olyan
kommunikációs eszközparkja van, amely könnyen túljár bárki eszén,
aki arra vetemedik, hogy meglepje, és Lucy másodpercek alatt
kiderítette, hogy a hívó Erin Loria különleges ügynök, akit nemrégiben
helyeztek át az FBI bostoni részlegéhez. Harmincnyolc éves, fekete
hajú, barna szemű, százhetvenöt centi magas, hetven kilós nő, aki a
Tennessee állambeli Nashville-ben született, és miközben Lucy ezt
sorolja, igyekszem leplezni, mennyire megdöbbent a dolog.

Nem árulom el, hogy tudom, kicsoda Erin Loria. Nem reagálok,
Lucy pedig tovább magyarázza, hogy amikor Erint kezdték felvenni a
biztonsági kamerák, az arcfelismerő szoftver megerősítette, hogy
valóban ő Erin Loria, a korábbi szépségkirálynő, aki a Duke
Egyetemen, majd annak jogi karán végzett, mielőtt 1997-ben belépett
az FBI-hoz. Egy ideig járőrözött, férjhez ment egy túsztárgyalóhoz, aki
végül otthagyta az FBI-t, és egy ügyvédi irodánál helyezkedett el.
Észak-Virginiában éltek, nem született gyerekük, 2010-ben váltak el,
és Loria nem sokkal később hozzáment egy nála huszonegy évvel
idősebb szövetségi bíróhoz.

– Melyikhez? – kérdezi Marino.
– Zeb Chase-hez – válaszolja Lucy.
– Na ne!



Emlékszem súlyos szemhéja alól kivillanó apró ragadozószemére,
ahogy félig lecsúszva, mellére ejtett állal trónolt a bírói pulpituson,
mint egy valaki halálára váró keselyű. Könnyen fesztelenségnek vagy
félálomnak lehetett nézni a testtartását, holott a valóságban nem is
lehetett volna éberebb vagy agresszívabb, és csak azt leste, hogy az
ügyvédek vagy az előtte tanúskodó szakértők egy rossz lépést
tegyenek. Akkor aztán lecsapott rájuk, mint a villám, felkapta őket, és
elevenen felfalta.

A Virginiában töltött első éveimben, amikor Chase még csak
államügyész volt, sok ügyön dolgoztunk együtt. Bár az eredményeim
általában a vádat erősítették, mi ketten gyakran ütköztünk össze. Úgy
tűnt, hogy bosszantom, és amikor bírónak nevezték ki, még
ellenségesebb lett. A mai napig fogalmam sincs róla, hogy miért, és
homályosan emlékszem, hogy ő tartotta a rekordot a bíróság
megsértéséért engem elítélő bírók sorában. Most pedig Erin Loria
férje, akinek szintén van közös múltja Lucyval, és ezzel párhuzamosan
velem. A belső iránytűm megrezzen. De nem tudom értelmezni. Talán
nem is akarom tudni.

– Szóval Loria különleges ügynök Bostonba került, bíró férje pedig
Virginiában maradt – mondja Marino.

– Nem teheti meg, hogy felszedje a horgonyt, és utána jöjjön –
válaszolja Lucy, és igaza van.

Chase bírót a szolgálat Virginia keleti kerületéhez köti, ahol addig
végzi a dolgát, míg nyugdíjba nem vonul, meg nem hal, vagy el nem
küldik. Nem állhat fel és költözhet át Massachusettsbe, habár a
felesége ezt tette. Ezért legalább hálásnak kell lennem.

– Biztos vagy az évben, amikor Erin Loria az FBI-nál kezdett? –
kérdezem Lucyt. – 1997? Abban az évben, amikor te is ott voltál?



– Nem csak abban az évben voltam ott – mondja, miközben arra
gondolok, hogy Erin Loria felesége egy szövetségi hivatalnoknak, akit
a Fehér Ház nevezett ki.

Nem jó. Egyáltalán nem. Arra hivatkozik majd, hogy a férjének
nincs több befolyása az ügyeire, mint Bentonnak az enyéimre.
Megesküszik majd, hogy a tisztelt bíró úr és ő hivatalosan más-más
területen működnek, és teljes mértékben megmaradnak a jogi
előírásokon és irányvonalakon belül. Ami természetesen nem igaz.
Sosem az.

– Tisztában vagyok vele, hogy 1997 előtt és után is Quanticóban
voltál – jegyzem meg Lucynak, és közben egymásnak csapódnak a
gondolataim, mint a biliárdgolyók. – És hogy amint beléptél, attól
fogva sosem távoztál igazán.

– Amíg sürgősen el nem zavartak onnét – mondja, mintha nem
jelentene semmit, hogy gyakorlatilag bármilyen szempontból nézzük,
kirúgták onnan. – Mielőtt ügynök lettem, már ott töltöttem a nyarakat,
ünnepeket, a legtöbb hétvégét és minden szabad percemet. Biztosan
emlékszel. Úgy igazítottam az órarendemet, hogy csütörtök délelőtt
már korán el tudjam hagyni Charlottesville-t, és vasárnap késő
délutánig ne kelljen visszajönnöm. Többet voltam Quanticóban, mint a
főiskolán.

– Jézusom – mormolja Marino. – Erin Loria veled egy időben volt
ott. És Quantico nem éppen nagy hely.

– Úgy van – ért egyet vele Lucy.
– Újabb bomba a múltból. Mint amilyen Carrie is. Mibe léptél bele

életed elhatározó éveiben, he? Valami pillanatragasztós kutyaszarba,
amit képtelen vagy letakarítani?

Meghatározót akar mondani, de Lucyval elsiklunk felette. El sem



mosolyodunk. Most semmi esetre sem, amikor a kemény, gyötrelmes
ülőhelyeken gubbasztunk Lucy meditációs helyén, a templomában.

– Valami különleges fajtába léptél bele? – erőlteti Marino. – És
nemcsak ott van még a cipőd talpán, de mindenhova széthurcolod,
hogy mi is mind belelépjünk.

– Melyik szemeszterben? – El sem hiszem, hogy ez történik.
– Egybeesett – mondja. – Igen, Erin Quanticóban volt, míg én

bentlakó hallgató voltam a Mérnöki Kutatási Központban, egy időben
Carrie-vel. Ez igaz. És ismerik egymást.

– Mennyire? – kérdezem faarccal.
– Éppen eléggé. – Lucynak arcizma sem rándul. – Jócskán

összemelegedtek.
– Jézusom – nyúl hátra Marino, és megvakar egy valóságos vagy

képzelt viszkető pontot. – A történtek fényében nehéz elhinni, hogy
mindez véletlen egybeesés. Bármit permeteztél is szét, nem vált be.
Csak hogy tudd. Csípéseim vannak. Nagyok. Az űrállomásról is látni
őket, úgy feldagadtak.

– A Washington Kollégiumban Erinnel egy emeleten laktunk, de
nem emlékszem rá jól, csak azt tudom, hogy lekezelőn viselkedett
velem – folytatja Lucy, miközben Marino tovább vakarja magát,
csapkod és morog. – Személyesen nem ismertem. Nem barátkoztam
össze a kiképzésen részt vevő új ügynökökkel, abban az évfolyamon
biztosan nem, csak a sajátomban, ami két évvel később volt. Jobbára
csak arra emlékszem, hogy Miss Tennessee volt. Eddig jutott a
szépségkirálynői pályáján, totálisan lebőgött a Miss America
versenyen, aztán jelentkezett a jogra, és onnan az FBI-akadémiára.
Gondolom, remekül lehet fedett, beépített munkát végezni, ha az
ember úgy néz ki, mint egy Barbie baba. De legalábbis így legalább



hozzá lehet menni egy bíróhoz. És meghívják a Fehér Ház karácsonyi
partijaira.

– Egy időben voltatok Quanticóban. Vagyis Erin behatóbban ismeri
a körülményeidet, mint ami a személyi aktádban van. – Carrie-re
célzok.

Lucy egy szót sem szól.
– Carrie Grethen. – Végre kimondtam. – Erin számos okból is tudhat

róla. Tisztában lehet vele, hogy kicsoda-micsoda Carrie.
– Most már igen – erősíti meg Lucy. – Az egészen biztos. De 1997-

ben senki sem sejtette, mivel van dolguk. Én sem.
Amennyire tudjuk, Carrie akkortájt még nem követett el

gyilkosságot. Még nem szerepelt a tíz legkeresettebb bűnöző között.
Nem zárták be az elmebeteg bűnözők számára fenntartott törvényszéki
pszichiátriai intézetbe, még nem szökött meg onnan, és nem halt meg
állítólag egy helikopter-balesetben Észak-Karolina partjai közelében.
Amikor még a Mérnöki Kutatási Központban dolgozott, nem volt
ismert gonosztevő, sem olyan, akiről azt feltételezték, hogy meghalt, és
Erin Loriával talán szövetségesek voltak. Esetleg barátok. Még talán
viszonyuk is lehetett, és még most is tartják a kapcsolatot. Micsoda
bizarr elképzelés, amelyen elgondolkodhatunk!

A földkerekség egyik legveszélyesebb szökevénye esetleg közeli
kapcsolatot ápol egy FBI-ügynökkel, aki egy szövetségi bíró felesége,
egy olyan bíróé, akit az Egyesült Államok elnöke nevezett ki. A
gondolataim lehetséges összefüggéseken nyargal, összeadom a kettőt
meg a kettőt, és talán négyet kapok. De lehet, hogy ötöt vagy valami
más helytelen választ. Vagy talán semmilyet, és pont.

De erősen zavar, hogy miközben Erin Loria alig két órával ezelőtt
elindult Lucy birtokára, én egy olyan üzenetet kaptam, amelyhez egy



linket csatoltak egy titokban rögzített videófelvétellel, amelyet Carrie
Lucy kollégiumi szobájában készített, miközben a korábbi Miss
Tennesseeből lett FBI-ügynök-palánta a folyosó másik végén lakott. És
ami még rosszabb: Lucy és Carrie vitatkoznak is miatta a felvételen.

– Várjunk csak egy pillanatot – mondja Marino Lucynak. – Mielőtt a
legrosszabbra gondolnánk, és mindenféle őrültségen járna a fejünk,
térjünk vissza oda, amikor is megcsörrent az otthoni telefonod. A
szoftvered kiderítette, ki keres. Rájöttél, hogy a rajtaütést Loria
különleges ügynök vezeti, és aztán hogy volt?

– Szó szerint?
– Lépésről lépésre.
– Tudtam, hogy egy olyan járműben ül, amely óránként tizennégy

mérföld sebességgel halad azon az úton, amelyen ti is jöttetek. – Lucy
felhúzza a lábát, átöleli a térdét, és a talpát a nagy kőre támasztja.

Egyikünk sem ül kényelmesen a szabadtéri templomában. Egyedül a
napsütés kellemes, még ha nyomasztóan párás is a levegő, és a
levegőmozgás enyhe ugyan, de kellemes, amikor a szellő meglegyinti
izzadt bőrömet. A nyomott és tikkasztó idő heves zivatart ígér, és ma
délutánra ilyet is jósoltak. Felnézek a dél felől közeledő vastag, sötét
felhőkre, és a zajosan lebegő helikopterre szegezem a tekintetem; úgy
lóg a levegőben, mint egy hatalmas fekete bálna, amilyet a Macy
parádéján reptetnek.

– Amikor felhívott, tudtam, hogy ötven méterre van a kaputól –
magyarázza Lucy –, és amikor megkérdeztem, hogy miben segíthetek,
közölte, hogy az FBI-nak bírói végzése van, hogy átkutassa a házamat
és a hozzá tartozó minden melléképületet. Megparancsolta, hogy
nyissam ki a kaput, és hagyjam is nyitva, és perceken belül öt FBI-os
kocsi, köztük egy kutyaszállító jelent meg a házam előtt.



– Mikor vetted észre a helikoptert? – Figyelem tovább, ahogy a
helikopter sziklaszilárdan lebeg, most éppen a sűrű erdő fölött Lucy
házától balra; a házat nem látjuk onnan, ahol ülünk.

– Akkor, amikor ideértetek.
– Tisztázzuk ezt – ráncolja a homlokát Marino. – Valamilyen oknál

fogva egy FBI-os szitakötő véletlenül éppen Cambridge-ben volt, ahol
mi egy ügyön dolgoztunk. Aztán véletlenül követett minket. Oké.
Szóval nekem itt valami nagyon gyanús, egy piszkosul rossz érzés
fogott el, amitől égnek áll a hajam…

– Nincs is hajad – vág közbe Lucy.
– Mi a francban sántikálnak? – néz fel Marino az égre, mintha az

FBI isten lenne.
– Nem fogják elárulni, az egyszer hétszentség – mondja Lucy. –

Nem tudom, merre repültek vagy mi okból, és idő sem volt arra, hogy
utánanézzek. Amint felbukkantak az autóik, egy percre sem maradtam
egyedül. Nem lett volna okos ötlet ellenőrizni a légiközlekedés-
irányításon keresztül vagy ráhangolódni a frekvenciájukra, hogy
halljam, ki zizeg és esetleg azt is, hogy miért. Azon kívül számtalan
más dolgom is volt. A kutyás kocsi – szándékosan – nagyon
felzaklatott. Ami szerintem igazi seggfejségre vall.

– Kire célzol?
– Csak arra következtetek, hogy Erin áll mögötte. Ha információt

gyűjtött rólam, akkor tudja, hogy van egy angol bulldogom, Jet
Ranger, aki olyan öreg, hogy alig bír járni, és nem is lát rendesen, és
ha egy belga juhászkutyával kutatja át a házat, akkor azzal halálosan
megrémíti, arról nem is beszélve, hogy Desit is megijeszti. És Janetet
is annyira felzaklatja, hogy kész bárkit padlóra küldeni. Ez személyes
ügy.



Zöld szemét áthatóan szegezi rám, és nem ereszti a tekintetemet.
– Nem jutnék ilyen elhamarkodott következtetésre. – Óvatosan

fogalmazom meg, amit mondani akarok. – Nem venném személyes
sértésnek – tanácsolom az unokahúgomnak, miközben rajta töprengek.
– Mindnyájunknak érdemes megőriznünk a hűvös objektivitást, és
most tisztán kell gondolkodnunk.

– Olyan, mintha valaki kiegyenlítené a számlát.
– Elismerem, én is ezen töprengtem – jegyzi meg Marino.
– Ezt megtervezték – közli mély meggyőződéssel Lucy. – Már egy

ideje készülnek rá.
– Miért akarnak egyenlíteni, és ki? – kérdezem. – Carrie nem lehet.
– A francba is, dehogynem – acsarog Marino.
– Akkor egyszerűen kimondom – folytatom, de elővigyázatos

vagyok. – Carrie nem osztogat parancsokat az FBI-nak, még ha esetleg
ismerte is Erin Loriát, amikor mindhárman Quanticóban voltatok.

– Nem voltak egymás számára idegenek. – Lucy kinyújtja izmos,
vékony lábát, és hasizomgyakorlatokat kezd végezni, a tekintetét
ragyogó narancs futócipőjére szegezi, miközben le-fel emelgeti. –
Egyáltalán nem – teszi hozzá.

– A pokolba is, nehogy azt mondd, hogy ők is lefeküdtek egymással.
– Marino fészkelődik a kemény padon, és a veséje környékét
masszírozza. – A bíró tud róla?

– Nem tudom, mennyit voltak együtt – mondja Lucy, mintha ez már
cseppet sem érdekelné, de ezt nem hiszem.

– Egyet biztosan tudunk Carrie-ről, hogy az egyenlő esélyek
élharcosa – jegyzi meg Marino. – A kor, bőrszín és a nem egyike sem
tartja vissza. Ez a sztori csak egyre rosszabb lesz.

– Emlékszem, hogy egyszer bementem a menzára, és láttam, amint



egy asztalnál esznek – mondja nekem, és nem Marinónak Lucy. –
Időnként láttam őket beszélgetni az edzőteremben, és volt egy esős
délelőtt, amikor Carrie a sárga téglás úton futott, és megcsúszott,
amikor egy sziklás részen szaladt le. Nagyon csúnyán felhorzsolta a
lábát, és azt mesélte, hogy az egyik új ügynök segített neki, kimosta és
bekötötte a sebet. Erin Loria volt az. Jól emlékszem rá, és gyanítottam,
hogy Erin nem azért segített rajta, mert véletlenül ugyanakkor ugyanott
voltak. Nem csak úgy egymásba botlottak. Együtt gyakoroltak az
akadálypályán. Hogy azon túl? – vonja meg Lucy a vállát, az arcát a
nap felé fordítja, és lehunyja a szemét. – Carrie sokkal nyitottabb volt,
mint én. Ha érted, mire gondolok.

– Hallottad valaha is, hogy Erint emlegette volna, vagy kifejezetten
róla beszélt? – kérdezi Marino.

– Nem igazán. De Carrie a befolyásolás mestere. Politikus. Ezerszer
jobban ért az emberekhez, mint én valaha is fogok, és szinte bárkit rá
tud venni arra, hogy lépje át vele a határokat.

– Úgy van! És nem tudjuk, kivel tart kapcsolatot – vág vissza
Marino. – És azt sem tudjuk, hogy az FBI kivel beszél. A másokon
élősködők minden lehetséges módon és minden elképzelhető forrásból
megszerzik az információt. Az ördöggel is lepaktálnak érte.

– Egyetértek – bólint Lucy. – Valamivel beetette őket. Még ha
közvetve is.



Tizenharmadik fejezet

MIKÖZBEN BESZÉL, még több kép villan elém a videóból, amelyről nem
tud. Vagy legalábbis azt feltételezem, hogy nem tud, és aztán más
kellemetlen lehetőségek is eszembe jutnak.

Ha valóban Carrie küldte nekem sms-ben a videólinket, akkor lehet,
hogy ilyeneket küld az FBI-nak is. Elküldhette a linket Erin Loriának
is, és nem akarok arra gondolni, hogy mihez kezdhetnek vele a
szövetségiek. Milyen kínos ez Lucynak! Milyen veszélyes. És aztán
eszembe jut megint az illegális gépfegyver.

Lehet, hogy ezért vannak itt most.
– Az egyetlen, ami az ellen szól, hogy Carrie látja el információval

az FBI-t vagy bármi köze van bármihez is – kezdi Marino –, hogy
kétlem, hogy elhiszik, életben van még. De tényleg. Őszintén hisznek a
halálában, ahogyan mi is hittünk két hónappal ezelőttig. Felejtsük el a
bírót. A quanticói múltadat. Mindent, kivéve azt, hogy nincs
bizonyíték arra, hogy Carrie életben van. Nem számít a véleményünk.

– Véleményünk? – nézek rá. – Pusztán csak vélemény lenne, hogy
lelőtt egy szigonypuskával, és csoda, hogy nem véreztem el vagy nem
fulladtam meg?

– Ez a kedvence – szúrja közbe lehunyt szemmel Lucy. – Elhiteti az
emberrel, hogy nem létezik. – Az arca békés a ragyogó fényben.

Nyugodt, de a lelke mélyén biztos nem az. Nem ismerek
zárkózottabb embert az unokahúgomnál. Elképzelhetetlen, hogy
ügynökök vizsgálják át a magánélete minden centiméterét. Hirtelen
belém hasít, hogy én lehetek a következő, és hogy vajon mit tenne



Benton, ha egy rakás kollégája megjelenik a tökéletes, patinás
cambridge-i otthonunkban.

– Maradjunk annál, ami az orrunk előtt van – javasolja Marino, aki
megunja a kőpadot, feláll és nyújtózkodik. – Mit mondanak, mit
követtél el, Lucy?

– Ismered a szövetségieket – vonja meg a vállát Lucy a kő tetején. –
Nem mondják ki, hogy szerintük miben vagy bűnös, és nem
kérdeznek. Mindenfélével próbálkoznak, amíg nem akad valami, amit
rád húzhatnak. Mondjuk, nem emlékszel pontosan egy részletre.
Esetleg azt mondod, hogy szombaton a boltban jártál, de valójában
vasárnap voltál ott, így most rajtakapnak egy hamis tanúvallomáson,
ami bűncselekmény.

– Gondolom, nem hívtad fel Jill Donoghue-t. – Biztosra veszem,
hogy tudom a választ.

Jill az Egyesült Államok egyik legtöbbre tartott büntetőjogi
védőügyvédje, aki zseniálisan mocskosan harcol. És most pontosan
erre van szükségünk. Ami persze nem azt jelenti, hogy kedvelem.

– Nem vettem fel vele vagy mással a kapcsolatot – erősíti meg Lucy
azt, amit sejtettem.

– Miért nem? – kérdezem. – Azonnal őt kellett volna hívnod.
– Ugyan már, Lucy. Ennél azért több eszed lehetne – mondja

Marino. – Nem szállhatsz szembe velük ügyvéd nélkül. Mi ütött beléd?
– Én is egy voltam közülük. Tudom, hogy gondolkozzam a fejükkel

– válaszolja Lucy. – Szerettem volna addig együttműködést mutatni,
míg ki nem puhatolom, hogy mi ajzotta fel őket ennyire, mi izgatja
őket. Vagy minek kapcsán színlelik az ádáz nekibuzdulást.

– És? – nógatom.
Megint vállat von. Fogalmam sincs, nem tudja a választ, vagy csak



nem hajlandó elárulni.
– Felballagok a házhoz, hogy lássam, mi az ördögöt művelnek –

határoz Marino. – Ne aggódj. Nem megyek be. De úgy intézem, hogy
lássanak. Rohadjanak meg.

– Janet, Desi és Jet Ranger a csónakházban vannak – fordul hozzá
Lucy. – Esetleg megnézhetnéd, hogy érzik magukat. És szólj nekik,
hogy ne mozduljanak onnan.
A csónakházban kell maradniuk, és ne feledd, hogy Jet Ranger nem
tud úszni. Ne engedd a móló szélére! – teszi hozzá nyomatékosan. – A
közelébe sem! Nem vehetik le róla a szemüket! – mondja, és ekkor
látom meg.

Az arcán megrándul egy izom; egy rendkívül kellemetlen gondolat
keltette izomreakció tanúja vagyok.

– És mondd meg, hogy hamarosan ott leszek – teszi még hozzá, és
ekkor érzékelem gyilkos haragját.

Egy villanás, és már el is tünteti számos álarca alatt, mélyen lent
azon a helyen, amelyet lehetetlen elérni. Mint egy könnyűbúvár, aki
kibukkan a vízből, majd újból felszín alá merül és már nem látni.
Semmi sem marad, csak a hullámzó tenger és a vízen megcsillanó
fény, az üres láthatár lapossága.

Nem emlékszem. Csak tudom, hogy megtörtént. Úgy képzelem,
ilyen lehet megszületni, melegben lenni, alámerülni, majd hirtelen
erőszakkal világra jönni a szülőcsatornán át, átélni a megrázkódtatást,
a durva kézbe vételt, ahogy megindítják a légzést, és kényszerítenek,
hogy éljük ezt az életet. Nem emlékszem, hogy Benton felvitt a
levegőre. Nem tudom felidézni, miként értem el a csónak farát, hogyan
másztam fel rá. A létrán nem kapaszkodhattam fel.

Az első valóságos élményem, hogy valaki oxigénmaszkot szorít az



arcomra, és hogy mennyire kiszáradt a szám. Úgy éreztem, mint satuba
szorították volna a jobb combomat, de olyan erősen, hogy csaknem
összeroppantotta a combcsontomat. Nem éreztem még ehhez fogható
iszonyatos fájdalmat, legalábbis most ez róla a benyomásom. A fekete
szénszálas szigony a négyfejű combizmon hatolt be, átszakította a
középső combizmot, és közben súrolta a csontot, mielőtt átütötte a
bőrömet a túlsó oldalon. Amikor megláttam, nem hittem el.

Egy bizarr pillanatig úgy gondoltam, hogy építkezésen szenvedtem
balesetet, és a lábamat felnyársalta egy betonvas. Aztán nem hittem,
hogy amit látok, az a valóság, amíg meg nem érintettem a szigony
hegyét, és a fájdalom végigrezgett a nyélen. Vért láttam a kezemen, és
elkent vérfoltokat a csónak üvegszálas padlóján. Folyton a combom
belső oldalát tapogattam, hogy megbizonyosodjam arról, a szigony a
közelében sincs a combartériának.

Édes istenem, kérlek, ne engedd, hogy elvérezzek! El fogok vérezni.
Nem, mert ha elvéreztél volna, már nem élnél. Emlékszem, mi járt a
fejemben. A gondolatok a tudatomat átfúró szilánkok voltak,
egymással össze nem függő darabkák, aztán rám szakadt a sötétség,
majd ismét felúsztam a tudatom felszínére. Homályosan emlékeztem,
hogy a csónak alján fekszem. Vérre és sok törülközőre emlékszem, és
hogy Benton odahajolt hozzám.

Benton? Benton? Hol vagyok? Mi történt?
Gyöngéden lefogta a lábam, hogy ne mozgassam, és lélegeztetett,

miközben beszélt hozzám. Mindent elmagyarázott, de most már
egyetlen szavát sem tudom felidézni. Minden olyan ködös. Olyan
különösen elérhetetlen.

– Desinek van fogalma arról, ami itt folyik? – kérdezem Lucyt, és rá
összpontosítok, ám csak most veszem észre, hogy már nem ül.



– Jól vagy? – magasodik fölém. – Hol jártál most?
Nem mondom el, hogy amikor odamegyek, akárhol van is az az ott,

az olyan, mint egy rettenetes érzékcsalódás összefüggéstelen töredékei.
Állandóan arra gondolok, hogy meghaltam, és visszatértem, ám ezt
nem oszthatom meg senkivel. Nem említem a legváratlanabb
pillanatokban elmémbe furakodó gondolatokat, benyomásokat és
képeket. A célzások észrevehetetlenek. Egy öngyújtó sercenése, a
locsolócsőből spriccelő víz. Mozgás, amit a szemem sarkából veszek
észre.

Aztán a semmiből hirtelen egy roham hevességével egy rándulás, és
az agyamban sikolt a borzalmas fájdalom. Mintha a lábamra egy cápa
állkapcsa csattant volna rá, hogy elrántson, és elússzon velem.
Beletörődtem a sorsomba. Meg fogok fulladni. Aztán minden kiürült,
elsötétedett, mint egy áramkimaradásnál. És valóságos őrületként most
hirtelen ismét hallom.

Egy elektromos gitár cisz húrjának pendülését.
A pillantásom a szórakozottan kezemben szorongatott telefonomra

siklik, a kijelző tetején megjelenő üzenetre:
LucyICE üzenet
Beütöm a jelszót, és az üzenetekre bökök. Ez is olyan, mint az előző

volt. Egy link, semmi több. De nem érkezhet Lucytól. Hogy
érkezhetne? Lehetetlen. Alig két méterre áll tőlem. Ráismer a
jelzőhangra, és találkozik a tekintetünk.

Aztán a telefonjára néz, majd vissza rám.
– Most nem sms-eztem neked.
– Tudom. Vagy jobban mondva, nem láttam, hogy ezt tetted volna.
– Nem láttál? Az előbb hallottam az ICE-vonalam, a telefonomon

lévő második vonal jelzőhangját. – Feltartja, értetlenség és gyanakvás



ül ki az arcára. – És nem küldtem neked semmit.
– Igen. Tisztában vagyok vele, hogy nem láttam, amint hozzáértél

volna a telefonodhoz.
– Miért beszélsz így?
– Csak megjegyzést fűzök ahhoz, amit tettem vagy nem láttam –

válaszolom.
– Választottad ezt a jelzőhangot valaki másnak is?
– A csengőhangjaimat te állítottad be, és ezt azért hoztad létre

nekem, mert egyedi. A névjegyzékemben egyetlen hívó félnek sincs…
– Oké – vág közbe türelmetlenül. – Milyen számot ír ki?
– Nincs szám. Csak az áll itt, hogy LucyICE, vagyis a szerint, ahogy

a névjegyzékemben szerepel a szám. Ha most átváltok a
Kapcsolatokra, nézd csak… Tessék. – Feltartom a telefonomat, de nem
engedem közel hozzá. – Pontosan olyan, mint máskor. LucyICE. –
Felolvasom a telefonszámot. – És ez a tiéd. – Farkasszemet nézek vele.
– Lehetséges, hogy valaki rákapcsolódott? De legfőképp: az
lehetséges-e, hogy valaki megtalálta a módját, hogy elfoglalja az ICE-
vonaladat, hogy úgy tűnjön, sürgős hívást kezdeményezel, vagy ilyen
üzenetet küldesz, holott nem teszel ilyesmit?

– Kiválóan felkelthetik vele a figyelmedet. Mindent eldobsz, amit
éppen csinálsz, ahogy most is tetted. Nagyszerűen rá lehet venni, hogy
egy bizonyos okból egy adott időpontban utasítás szerint cselekedj. –
Lucy körülnéz, mintha valaki esetleg figyelhetne minket, aztán odajön
hozzá, és kinyújtja a kezét. – Hadd lássam.

Nem adom oda a telefonomat, és felállok az ülőhelyemről, aztán egy
lépést hátrálok.

– Hadd vessek rá egy pillantást. – Továbbra is a tenyerét tartja elém,
hogy adjam oda a telefonomat. – Esküszöm, hogy bármit kaptál is,



nem tőlem érkezett. Hadd nézzem, mi az.
– Nem adom oda.
– Miért nem?
– A törvény szerint nem tehetem, nem leszek ilyen meggondolatlan.

Nem tudhatom biztosan, hogy ki csinálja ezt, Lucy.
– Mit?
– Ki küldözget nekem mindenfélét, mintha tőled jönnének.
– És az nyugtalanít, hogy esetleg valójában én küldöm. –

Megbántottnak látszik.
– Nincs róla biztos tudomásom, ki küldi – ismétlem meg.
– Hogy érted, hogy törvény szerint? – Felpaprikázódott, ahogy én is.

– Olyan vagy, mint ők! Azt hiszed, csináltam valamit! Az FBI
megszállta a birtokomat, ebből rögtön az következik, hogy bűnös
vagyok valamiben?

– Nem vitatjuk ezt meg. Nem hallottál semmit, még egy
csengőhangot sem, a fenébe is, és most lépj egy kicsit hátrább. –
Megrémít a hanghordozásom, és Lucy mindjárt elveszti a fejét.

– Nem segíthetek, ha eltitkolsz előlem dolgokat, Kay néni!
– Azzal segíthetsz, ha válaszolsz egy nagyon egyszerű kérdésemre,

Lucy. Trükközhet valaki a telefonszámoddal? Rákapcsolódhatott?
– Mindenkinél jobban tudod, hogy nem adom ki senkinek a

telefonszámomat. – Dacosan összefonja a karját. – Különben is, szinte
sosem hívok senkit a vészhelyzeti telefonszámomról. Rajtad kívül
senkinek sincs meg az a szám. Illetve Bentonnak, Marinónak, és
természetesen Janetnek megvan.

– Úgy tűnik, rajtuk kívül is megvan valakinek. Kíváncsi vagyok, ez
hogy történhet meg. Elsősorban veled.

– Nem tudom. Még nem tudok eleget.



– Szinte sosem hallom tőled, hogy nem tudsz valamit. –
Elővigyázatosan, keservesen tápászkodom fel a kőpadról. – Kérlek, pár
percre hagyj magamra.

A zsebemből előásom a vezeték nélküli fülhallgatómat, és
rákattintok a linkre. A vérvörös betűkkel írt szöveg azonnal felfelé
gördül:

ELFAJZOTT SZÍV, MÁSODIK JELENET
CARRIE GRETHEN FELVÉTELE

1997. július 11.

Érzem, ahogy a kősárkány figyel a rózsakvarc kőről. Csillogó vörös
gránátszeme mintha követne, amikor minél messzebb sétálok Lucytól.

CARRIE ARCA A KÉPET BETÖLTŐN, delfinszerűen úszik elém, amikor
belebámul egy elemmel működő, drapp, műanyag ceruzahegyezőnek
álcázott minikamerába.

Felemeli a kamerát, különböző szögekből filmezi magát, aztán az
apró felvevőt a szája sötétpiros öblébe irányítja. Meglengeti a nyelvét,
ami változó tempóban, hatalmasan, duzzadtan mozog ide-oda, mint
egy obszcén metronóm. Lassan fel és le. Oldalra nagyon gyorsan.
Sebesen cuppog rózsaszín szájával, és pattogó zenei hangokat hallat.
Aztán feltartja a ceruzahegyezőt, mint a Hamletben egy koponyát, és
egyenesen hozzá beszél:

– Lenni vagy istennek nem lenni? Az itt a kérdés. / Akkor nemesb-e
a lélek, ha tűri / A gyönyör elhalasztásának önmegtartóztatását, vagy
adjam meg magam az azonnali kielégülésnek? A válasz: nem. Nem
szabad megadnom magam. Türelmesnek kell lennem, amennyire csak



szükséges, legyen bármily nehéz vagy sokat követelő. Isten
évmilliókra előre tervezi az eseményeket. És ezt meg tudom tenni én
is, főnök – mondja, és megint hallom a megvágott mondatot.

Kihez beszél, amikor főnököt emleget?
– Helló. Isten hozott megint. – Carrie az íróasztalon lévő

számítógéphez megy, leteszi a hegyezőt, kihúzza a széket, és leül.
Megfogja az egeret, kattint vele, és egy rólam és Lucyról készült

film kimerevített kockája tölti be a képernyőt. Mondat közben
gesztikulálok, Lucy pedig egy fa piknikasztalon ül, engem hallgat és
mosolyog. Ráismerek a rég tovább adott gyöngyszürke
selyemkosztümömre. Carrie ránk közelíthetett. Valószínűleg
láthatatlan maradt, és azonnal megismerem a távlatot, az időjárást, a
lombozatot.

A Mérnöki Kutatási Központ parkolója. Forró, napos idő. A nap
vége felé.

A keményfák lombja zöld, sűrű, a nyár derekán járhatunk. A levelek
még nem sárgulnak, a legcsekélyebb vörös vagy arany elszíneződés
sem látható. Bizonyosan nyár van. Július vagy augusztus. Esetleg
június második fele, de az első biztosan nem. Június közepénél vagy
végénél nem korábban. Carrie egy autóban ülhetett, onnan vett fel
kettőnket az alkalmazottak parkolóját szegélyező piknikasztaloknál, a
fás területnél, és úgy látom, érzem, szagolom, mintha ott lennék.

Egy elegáns selyemkosztüm van rajtam, amit Bentontól kaptam a
június 12-i születésnapomra, ami csaknem egy hónappal volt Marino
születésnapja előtt. Majdnem biztosra veszem, hogy 1995-ben, és meg
mernék esküdni rá, hogy csak egyszer vettem fel a kosztümöt egy
tárgyalásra, mert pokolian gyűrődött. Mire a tanúk padjára szólítottak,
a szoknya úgy összeráncolódott, mintha összegyűrve rakták volna be



egy szekrénybe, mielőtt felvettem, a ráncok a kabát hónaljától
sugároztak szét, mint a hatalmas szarkalábak. Tisztán látom a
kosztümöt. Emlékszem, hogy Lucynak el is sütöttem róla egy viccet.

Észak-virginiai ügy volt, Quanticótól nem messze, és a tárgyalás
után benéztem Lucyhoz, és együtt ebédeltünk
a piknikező helyen. Nem 1997-ben. Határozottan nem. Lucy akkor
kezdte a szakmai gyakorlatát, én meg a ruhámon nevettem. Azt
meséltem, hogy az izzadságfoltok is kiütköznek rajta, és hogy Benton
tipikus férfi, akinek meg sem fordul ilyesmi a fejében. Érzékeny,
hiperintuitív és kivételes ízlése van, de a ruhaválasztástól tartózkodnia
kellene.

Nem az FBI-nak dolgozom. Emlékszem, hogy ezt mondtam
Lucynak, vagy lényegét tekintve valami ilyesmit. Az öltözékemnek nem
egy konferenciatermekben tartott értekezlethez, hanem egy
szemétlerakóhoz kell illenie. Kimosom, belebújok: ez vagyok én.
Carrie már 1995-ben kémkedett. Titokban felvette Lucyt, és még
engem is, miután megismerkedett velünk, és a telefonom képernyőjét
nézem, és figyelem, ahogy Carrie két évvel később, 1997 júliusában
feláll az íróasztaltól. Nézem, ahogy átmegy a kollégiumi szobán.
Figyelj! Ne hagyd, hogy az emlékek elvonják a figyelmedet a
befolyásolási kísérleteitől.

– Kellemes az utazás az emlékek országútján, főnök? Mert olyan
érzésem van, hogy szép kényelmesen, hosszan sétálhat, és emlékezhet
vissza mindenfélére, amire ősidők óta nem gondolt. – Carrie egy másik
kamerára bukkan, és egyenesen belebeszél. – Bárcsak tudnám, milyen
képzeletbeli időben tartózkodik ebben a pillanatban. Én Lucy zsúfolt,
fantáziátlan budoárjában vagyok, a két lábon járó faszok e földjén,
akik fegyvert viselnek, és a jelvényüket villogtatják.



Carrie mezítláb van, és ugyanazt a fehér futóruhát viseli. A redőny
külső szélénél beszűrődő fény nem olyan erős, mint korábban.
Későbbre járhat.

– Lucy most ugrott ki pár percre, hogy a háziasság oltárán áldozzon.
Meglepődött? Gondolom, a fejét vakarja. Kíváncsi lennék. Na jó,
rukkoljon elő az igazsággal. – Carrie cinkosan a kamerához hajol. –
Szokott-e segíteni Kay nénikéjénél a ház körül? Elmosogat vagy vécét
pucol, vagy kiviszi a szemetet, vagy akár csak felajánlja? Ha nem,
akkor nem ártana csiszolnia Lucy jelentős éretlenségének és
elkényeztetettségének e vonatkozásán. Mert nekem nem okoz gondot,
hogy kötelességtudóbbá neveljem. Egyszerűen azt mondom: „Lucy,
csináld ezt, csináld azt. És igyekezz!” – Carrie nevet, és csettint az
ujjával. – E percben a piszkos ruháinkat vitte kimosni.

– És amíg egy pillanatig magunk vagyunk, mesélek egy kicsit arról,
mire számíthat. Mire ezt a filmet látja, már hónapok és évek teltek el.
Nem tudom, hány. Lehet, hogy öt. Vagy harminc. Egy szemvillanás
alatt eltelnek, és minél idősebbek leszünk, az idő annál gyorsabban
múlik, és visz minket egyre közelebb a rozzantsághoz és a fizikai
megsemmisüléshez.

– Már most is gyorsabban peregnek számomra a napok, mint Lucy
számára, és a magáéi még sebesebben telhetnek, mint az enyéim és
Lucyéi, mert az agy biológiai órája, a szuprakiazmatikus mag a
hipotalamuszban – kocogtatja meg a homlokát – ugyanúgy öregszik,
mint minden más részünk. Nem az idő változik, hanem az, ahogy
felfogjuk, ahogy a biológiai hordozónkon belül az eszközök is ki
vannak téve a stressznek, fáradtságnak és a szokásos elhasználódásnak.
Veszítenek a pontosságukból, mint egy forgó irányító pörgettyű vagy
egy beosztását vesztett nedves iránytű, és amit észlelünk, már nem



pontos többé.
– Az emléklassítói máris úgy kell hogy visszavigyék az időben, mint

egy szerelőszalag. A múltat máris rekonstruálja és gyorsan és csodásan
helyreállítja, miközben átéli, amit lát, és milyen mesés utazás lesz ez!
Tekintse a magának adott ajándékomnak. Egy kis halhatatlanság, az
ifjúság forrásából kapott permet. De ahogy bocsánatkérésként továbbra
is hangsúlyozom, nem mondhatom meg, mikor.

– Az idő és tér e találkozási pontjánál őszintén mondom, hogy nem
jósolhatom meg, mikor döntök úgy, hogy a világtörténelem tökéletes
egyensúlyban van, és alkalmas arra, hogy maga megfelelően és végre-
valahára kellően felvilágosultan tekint az élete és halála értelmére,
valamint a maga számára fontos összes ember életének kezdetére és
végére. Beleértve engem is. Igen, engem is. Sosem nyílt lehetőségünk
arra, hogy összebarátkozzunk. Nem folytattunk tartalmas beszélgetést.
Még szívélyest sem. És ez megdöbbentő, ha arra gondolunk, mi
mindent tanulhatna tőlem. Hadd mondjak el önnek néhány tényt Carrie
Grethenről.

Újabb rejtett kamera veszi fel, ahogy a szobán átsétálva egy zöld
katonai vászon hátizsákhoz megy, amely a padlón hever. Leguggol és
beletúr. Elővesz egy sárga borítékot, nincs leragasztva, és néhány
összehajtogatott papírlapot vesz ki belőle. A forgatókönyv további
oldalait.

– Tudta, hogy író vagyok, mesélő, előadóművész? Hemingway,
Dosztojevszkij, Salinger, Kerouac és Capote nagy tisztelője?
Természetesen nem. Sosem akart embernek látni. Nem akart hozzám
olyan pozitív vagy figyelemre méltó dolgokat kapcsolni, mint az
irodalom vagy a költészet szeretete. Vagy azt, hogy csípős humorom
van.



– Hadd adjak egy rövid jellemrajzot, amely néhány nyommal
szolgál, és utána rögtön megoszthatja bárkivel, akivel csak akarja.
Tegye bele az egyik unalmas szakkönyvébe. Milyen jó ötlet. Kérem,
bocsássa meg, ha harmadik személyben beszélek majd magamról.
Nem azt mondom, hogy én, hanem, hogy ő. Készen áll? Biztos benne?



Tizennegyedik fejezet

HOL VOLT, HOL NEM VOLT, volt egyszer egy alkimista, aki elkészítette a
saját védőitalát, amellyel örökre megőrizte a fiatalságát.

Carrie a forgatókönyvből olvas fel, és közben feltart egy üveg
folyadékot.

– Fehér bőrével – érinti meg sápadt arcát – és nagyon világos
hajával – simogatja meg platinaszőke haját – pillangóként olvadt bele a
jellegtelen törtfehér FBI-kollégiumi szobába, mintha a természetes
kiválasztódás jelentene magyarázatot arra, amivé lett. De nem így volt.
Valami más szívta ki a színt a lelkéből, megváltoztatta és paranormális
vágyakat, és viselkedéseket ültetett bele, amelyek arra késztették, hogy
a fénytelenséget és a homályt keresse.

– Már kiskorában is tudta, hogy nem jó ember. Amikor a
templomban hű sáfárról, irgalmas szamaritánusról, tiszta szívű, jóságos
hívőkről volt szó, tudta, hogy ő nem az. Attól kezdve, hogy az eszét
tudta, tisztában volt vele, hogy nem hasonlít senkihez az iskolában
vagy odahaza. Nem hasonlított senkire sem, és bár ez zavaró volt,
mégis rendkívül örült neki, hogy szokatlansággal van megáldva.
Milyen ritka adomány, hogy nem érdekelték a szélsőséges időjárási
viszonyok, alig érezte a hideget vagy a forróságot, és hogy úgy lát a
sötétben, mint a macska. Micsoda gyönyörűség volt álmában elhagynia
a testét, távoli vidékekre és a múltba utazni, olyan nyelvet beszélni,
amelyeket sosem tanult, olyan helyekre emlékezni, amelyeken sosem
járt. Carrie IQ-ja akkora volt, hogy már mérni sem lehetett.

– De akinek sokat adnak, attól el is vehetik, és egy nap Carrie anyja



kiejtette azokat a borzalmas szavakat, amelyeket egyetlen gyermeknek
sem lenne szabad hallania. A kis Carrie-re az a sors vár, hogy fiatalon
kell meghalnia. Olyan különleges teremtés, hogy Jézus nem lehet meg
sokáig nélküle, és hamar magával viszi a mennybe.

„Tekintsd úgy, mint egy megszentelt részletfizetési tervet –
magyarázta Carrie anyja. – Jézus vásárolt, és mialatt a több millió új,
még meg sem született baba között válogatott, kiválasztott téged, és
félretett. Hamarosan visszatér, hogy felvegyen és hazavigyen magával
mindörökre.”

– Akkor hát nincs pénze, hogy fizessen értem? – kérdezte Carrie.
– Jézusnak nincs szüksége pénzre. Jézus mindent megtehet, amit

csak akar. Ő tökéletes és mindenható.
– Akkor meg miért nem fizetett értem, amikor rám talált, és miért

nem vitt magával?
– Mi nem kérdőjelezhetjük meg Jézus tetteit.
– De úgy hangzik, mintha szegény volna, és cseppet sem

mindenható, mami. Mintha nem engedhetne meg magának, ahogy te
sem engedhetsz meg sok mindent, amit részletre veszel.

– Sosem szabad tiszteletlenül beszélned a mi Urunkról és
Megváltónkról.

– De nem beszéltem úgy, mami. Te mondtad, hogy most nem
engedhetett meg magának, máskülönben már nem lennék itt, hanem
vele volnék a mennyben. És akkor nem lennék a terhedre. Nem akarsz,
és azt kívánod, bárcsak meghalnék.

Carrie anyja erre kimosta a lánya száját egy darab Ivory szappannal,
amit olyan vadul forgatott, hogy a fényes, fehér szappan vörös lett
Carrie vérző ínyétől. Ettől fogva az anyja felhagyott a részletfizetési
analógiával, mert rájött, hogy a lánya túl közel jár ahhoz, amire ő



gondol, habár mégsem teljesen azt mondta. Az anya inkább arra
emlékeztette Carrie-t, hogy példásan, tiszta szívvel éljen, és köszönje
meg Istennek az életet, amíg teheti, mert egyébként sem tudja
egyikünk sem, meddig vagyunk itt a földön.

– Elmagyarázta, hogy a részletfizetési terv metaforájával valójában
azt akarta mondani, hogy a földi élet olyan, mint egy áruház raktárában
lenni. Néhányan közülünk rövidebb ideig vannak ebben a hátsó
szobában, mint a többiek, attól függően, hogy mit kaptunk, mielőtt
raktárba helyeztek minket a földön, hogy ott várjuk Jézust.

– Az anyja másképpen fogalmazva valójában arra utalt, amikor a
csöpögős részletfizetési analógiával élt, hogy létezik egy családi,
potenciálisan halállal végződő hiba, amit Carrie is örökölt. Ez nem volt
kitaláció, hanem sajnálatos tény, és Carrie a tizennegyedik
születésnapjáig elvesztette anyai nagyanyját és az anyját, akik a
csontvelő abnormális működésében, polycythaemia verában
szenvedtek. Carrie egyezséget kötött Istennel, hogy nem jut hasonló
sorsra, és menetrendszerűen kéthavonta flebotómián esett át, és akár
egy liter vért is levetetett, amit saját használatára félrerakott. Nem ez
volt az egyetlen érdekes szertartás, amely a felnőttkorába is elkísérte.

Carrie jön-megy a kollégiumi szobában, gesztikulál, a kamerába
néz. Jól érzi magát. Imádja ezt.

– Végül különös szóbeszédek kezdtek keringeni róla az FBI
Mérnöki Kutatási Központjában – folytatja –, ahol a polgárjogok
megsértésével ért volna fel, ha a rangidős civil számítógépes tudóst az
egészségéről, privát meggyőződéséről és azok megmutatkozási
formáiról kérdezték volna. Senkire sem tartozott, ha félrerakatta és
megitta a saját vérét, vagy ha poliszexuális, vagy a másvilággal tart
fenn bensőséges kapcsolatot. Vágyai és fantáziái senkit sem



érdekeltek, míg megtartotta őket magának.
– Az sem tartozott senkire, hogy meddig él, a lényeg csak az volt,

hogy fejezze be a fontos munkát, valósítsa meg azt a műszaki bravúrt,
amely miatt a szövetségi kormány felvette, és amihez nem volt szükség
különleges ügynökre, és Carrie nem volt az. Szakmailag nem a
bűnüldözés berkein belül dolgozó, nem katonai független vállalkozó
volt, különleges biztonsági átvilágítással. Személy szerint egy
kockának tartotta magát, egy elszállt fazonnak, egy senkinek, akit a
háta mögött csúfondáros és durva nevekkel illettek.

A tekintete sötét és hideg, ahogy áthatóan farkasszemet néz a
kamerával.

– Szexista, vulgáris neveken emlegették és megjegyzéseket tettek rá,
amikor az FBI-osok azt hitték, nem hallja. De Carrie hallotta, és a
neveltetése jól felkészítette arra, hogy ne ugorjon a gúnyos
megjegyzésekre, ne torolja meg őket, vagy tegyen bármit, amivel
hatalmat ad az ellenfél kezébe.

– A büntetés nem az, ha nem érezzük annak, ha nem érezzük a
szenvedést, amit okozni szeretnének. Minden érzékelés kérdése. Azon
múlik, hogyan reagálunk valamire, és a reakció az igazi fegyver. A
fegyver az, amely sebet ejt, és a maga esetében számítok rá, hogy
önmaga fogja magát megsebezni, a saját reakciói okoznak sérülést,
mert még meg kell tanulnia egy leckét, amelyet nekem nem kellett
tanítania senkinek: ha nem érzünk fájdalmat és nem mutatjuk a
sebeinket, akkor nem volt fegyver, csak egy gyönge próbálkozás…

Lágy, nehezen észrevehető virginiai lejtésű, kellemes orgánuma
hirtelen elnémul, a kép elsötétedik. Ugyanúgy, mint korábban. A link
ismét elérhetetlenné válik. És mint az előbb, azonnal el is tűnik.

JILL DONOGHUE-T NEM TUDJÁK KAPCSOLNI, de ragaszkodom hozzá,



hogy a titkárnője mégis megtegye. Nem szoktam parancsolgatni, csak
ha komolyan is gondolom, és e pillanatban túlpörgött gépnek érzem
magam. Tudom, hogy nem teszek kellemes benyomást, de nincs más
megoldás.

– Bocsásson meg, dr. Scarpetta, de egy vallomástételről van szó –
próbál esdekelni a titkárnője. – Délben tartanak szünetet.

– A dél már nem alkalmas. Most van rá szükségem, igazán
sajnálom. Belátom, hogy bármit csinál is, az fontos. De nem annyira,
mint ez. Kérem, kapcsolja nekem – válaszolom, és a türelemre
gondolok, hogy vajon türelmes vagyok-e, mert nem tűnök annak, az
egyszer biztos.

Arra a következtetésre jutok, hogy jó okkal nem vagyok türelmes.
Ma reggel semmi esetre sem, és Carrie tudja, mit művel. Nyomokat
szór el, és bármennyire nem viselem el a gondolatát, hogy manipulál,
úgy érzem, meggondolatlanságra és ostobaságra vallana, ha
szemellenzőt hordanék. Carrie egyértelműen a tudtomra hozta, hogy
minden az időzítésen múlik. Észszerűnek tűnik tehát, hogy a
telefonomra küldött üzenetek időzítése nem véletlenszerű.

Vajon most is kémkedik-e utánam, amikor Lucy sziklakertjében
állok, miközben a fehér felhők mögül hol előbukkan a nap, hol ismét
elbújik. A felhők alja hullámos, mint egy mosódeszka, a tetejük
függőlegesen tornyosul. Vihar közeledik, egy hatalmas nyári
viharcella, és érzem a vihar ózonillatát, miközben távolabb sétálok
Lucy szabadtéri szentélyétől, és a cipőm talpa alatt ruganyos a vastag
zöld gyepszőnyeg. Egy somfa részleges árnyékába húzódom, és
várom, hogy nyugodtabb legyen a pulzusom. Donoghue irodai vonalán
a gépi zene rettenetes, ettől hirtelen ingerültté válok. Az arcom ég a
haragtól.



Mindig is fegyelmezett, körültekintő embernek, béketűrő, türelmes,
logikusan gondolkodó, érzelmektől mentes tudósnak tartottam magam,
de nyilván nem vagyok elég türelmes, messze nem annyira, mint
kellene, és a gondolataim a felvillanó képek hatására vadul kergetik
egymást. Látom Carrie Grethen arcát, a bőre papírszerűen halvány
hidegségét, azt, ahogy a szeme színe változott és az előadásai, a
monológjai alatt elsötétült. Előbb sötétkék, majd zöldeskék, és jegesen
halvány, mint egy szibériai huskyé, máskor a szivárványhártyája olyan
sötét volt, hogy csaknem feketének látszott. Láttam, mi ment végbe a
pszichéjében, láttam a szörnyeteg árnyalatait, a lelki gonoszságát, és
veszek egy mély levegőt, majd lassan kifújom.

A video és hirtelen befejezése olyan hatással volt rám, mint egy
tripla feketekávé vagy egy nagy adag digitálisz. A szívem majd kiugrik
a helyéből. Mérgezettnek érzem magam. Olyan sok mindent érzek,
hogy bele sem merek fogni a leírásukba. Lassan, mélyeket lélegzek.
Kitárom a tüdőmet, nagyokat lélegzek ki és be, lassan és nyugodtan,
miközben Donoghue-ra várok. Végül kattanást hallok a vonalban, és
elhallgat a gépi zene.

– Mi történik, Kay? – Jill Donoghue rögtön a tárgyra tér.
– Semmi jó, különben nem így keresném. Bocsásson meg, hogy

félbeszakítottam. – Arrább sétálok, és a jobb combom emlékeztet a
jelenlétére.

– Mit tehetek magáért? És mi ez a zaj? Helikopter? Hol van?
– Nagy valószínűséggel az FBI egyik helikoptere – válaszolom.
– Feltételezem, hogy egy bűnügyi helyszínen van…
– Lucy birtokán, amit bűnügyi helyszínként kezelnek. Szeretném

felfogadni az ügyvédemnek, Jill. És most azonnal meg akarom tenni. –
Figyelem, ahogy Lucy némiképp távolabb egy padon ül, és úgy tesz,



mintha nem érdekelné a beszélgetésem.
– Természetesen beszélhetünk róla később, de mi törté… – kezdi

Donoghue.
– A későbbi bizonyíthatóság kedvéért most szeretnék róla beszélni –

szakítom félbe. – Kérem, jegyezze fel. Augusztus tizenötödikén tíz
perccel délelőtt tizenegy óra után felfogadtam az ügyvédemnek, és
megkértem, hogy képviselje Lucyt is. Feltéve, hogy illetékes.

– Hogy mindhármunkat védjen az ügyvéd–ügyfél immunitás – veszi
fontolóra a kérésemet. – Csakhogy akkor nem áll védelem alatt, ha
nem a jelenlétemben beszél Lucyval.

– Értem. Úgy vélem, egyébként is semmi sem védett vagy
magánjellegű.

– A mai korban és világban ez valószínűleg okos hozzáállás. A jogi
képviselettel kapcsolatban igen a válaszom. Ha érdekellentét adódik,
akkor vissza kell vonnom valamelyikük képviseletét.

– Így helyes.
– Beszélhetünk most?
– Lucy szerint biztonságos az a hely, ahol most vagyok. Sejtésem

szerint a birtoka nagy része nem az, és talán ez a helyzet a
telefonommal is, amennyiben lehallgatják. A hivatali telefonomra
biztos igaz. Megvallom, sejtelmem sincs, mi biztonságos.

– Lucy beszélt az FBI-jal? Mondott-e legalább annyit, hogy jó
reggelt?

– Bizonyos fokig együttműködött velük. Attól tartok, túl
kényelmesen áll ehhez. – Felnézek a helikopterre, és elképzelem, hogy
az ügynökök visszanéznek. – Nem örülök, hogy Lucy nem hívta
azonnal, Jill.

– Nem volt jó ötlet. De ismerem Lucyt. A természetében van, hogy



alábecsülje őket. Pedig egyáltalán nem lenne szabad.
Lucy most a telefonját nézve járkál fel s alá, sms-ezik, és biztos

nincsenek erősebb aggályai az e-mailjeihez vagy bármi máshoz
hozzáférő FBI-t illetően. Gondolom, nem kellene ezen meglepődnöm,
és nem irigylem azt, aki úgy dönt, megsérti a magánszféráját. Lucy
boldogan viszonozza az ilyesmit. Csak elképzelni tudom azt a
kiberkárt és pusztítást, amire képes, ha egyszer ilyesmire szánja rá
magát, és emlékszem Carrie pillantására, amikor azt mondta, hogy
Lucy mennyire elkényeztetett. A most látott videóklip továbbforog a
fejemben. Nem tudom megállítani.

Képtelenség szabadulni Carrie gúnyolódásától, grandiózus
énközpontúságától és feneketlen gyűlöletétől, felháborító és helytelen,
hogy ennek ki vagyok téve. Oly mértékben elszomorít, feldühít és
szétzilál, amit nehéz leírnom. Felvetődik bennem az is, hogy talán ez
az oka, hogy ilyen helyzetbe hoz, aztán hirtelen újabb gondolatom
támad. Ha bárkinek elmondom, Jill Donoghue-t is beleértve,
megkérdőjeleződik a szavahihetőségem.

Senki sem hisz majd nekem, éspedig jó okkal. Az sms-ben nekem
küldött linkek nem élnek. Lehetetlen bizonyítani, hogy valaha is
összefüggtek a Carrie Grethen vagy bárki más által készített
felvételekkel.

– Magán kívül ki tartózkodik még a birtokon? – kérdezget tovább
Donoghue, hogy felkészüljön, mielőtt elindul.

– Marino. Janet és az örökbe fogadott fiuk, Desi – válaszolom. –
Vagyis hivatalosan még nem fogadták örökbe. Az anyja, Janet
lánytestvére három hete hasnyálmirigyrákban halt meg.

Donoghue mély részvétét fejezi ki a haláleset miatt, és valahányszor
megpróbál empatikusan vagy kedvesen viszonyulni valamihez, a



hangszíne jellegzetesen megváltozik. Egy zongorabillentyűre
emlékeztet, amely kicsit lehangolódott, vagy az olcsó üvegpohár
csilingelésére hasonlít. Más bőrébe bújni jól begyakorolt szerep nála.
Sajnos, nem gondolja komolyan, és mindent elkövetek, hogy soha ne
feledjem, Jill állítólagos empátiája egy gumicsirke: az ember éhesen
beleharap, és akkor jön rá, hogy nem igazi.

– Mi a helyzet Janettel és Lucyval? Házasok? – kérdezi.
Meglep a kérdése, és rám tör a balsejtelem, és talán egy kis szégyen

is, amikor így felelek:
– Tulajdonképpen nem is tudom.
– Nem tudja, hogy az unokahúga, akit a saját gyerekeként nevelt fel,

házas-e?
– Sosem beszéltek róla. Velem nem.
– De tudná, ha így lenne.
– Nem feltétlenül. Lucyra vallana, ha titokban házasságot kötne. De

azért meglepetésként érne – magyarázom. – Nem olyan régen azt
mondta Janetnek, hogy költözzön el.

– Miért?
– Félti Janet és Desi testi épségét – Lucyra nézek, hogy lássam,

biztosan nem hall-e.
Lucy háttal áll nekem, miközben valamit néz a telefonján.
– Nincsenek nagyobb biztonságban mellette? – kérdezi Donoghue.
– Pár hónappal ezelőtt még nem így gondolta.
– A házaspárok hamar kitehetik egymás szűrét a házból. Nem kell

házasság nélkül együtt élni ahhoz, hogy ez bekövetkezzen.
– Amivel vissza is kanyarodunk ugyanoda. Nem tudom, hogy

házasok-e. Nem tudom, hogy védi-e őket a házastársi titoktartás. Meg
kell kérdeznie.



– Janet vajon tudja, hogy egy szót sem beszélhet az FBI-jal? –
kérdezi Donoghue. – Mert megpróbálják majd fortélyosan rávenni,
hogy beszélgessen velük, illetve bármire, amit csak akarnak. Ha azt
kérdezik, hány óra van vagy mit evett reggelire, nem árulhatja el nekik.

– Janet is volt FBI-os. Egyébként ügyvéd. Tudja, hogyan kell bánnia
velük.

– Igen, igen, tudom. Mindketten volt FBI-osok, vagyis túlzottan
magabiztosak a tekintetben, hogy miként bánjanak az FBI-jal. Benton
tudja, mi folyik? Felteszem, hogy igen.

– Fogalmam sincs. – Nem is akarom tudni.
Még egy elképzelhetetlen lehetőség. Egy igen valószínű eshetőség.

Tulajdonképpen nehéz elképzelni, hogy Benton nem tudott róla, hogy
a saját családján ütnek rajta. Hogy is ne tudta volna? Nem váratlan
eseményről van szó. Az FBI ezt előre eltervezte.

– Kora reggel láttam a bíróságon egy üggyel kapcsolatos
meghallgatáson – teszi hozzá Donoghue. – Éppen azt akartam
mondani, hogy úgy viselkedett, mintha minden a legnagyobb rendben
lenne. De mindig így viselkedik.

– Úgy van. – Nem emlékszem, hogy Benton szólt volna, hogy ma
délelőtt bírósági meghallgatása van.

– És maga sem említette neki, hogy hol van most, és mi történik –
bizonyosodik meg Donoghue. – Ő pedig nem adott okot arra, hogy
gyanítsa, hogy tudja?

Bentonnal együtt kávéztunk. Néhány nyugalmas percet töltöttünk el
a teraszon, mielőtt mindketten munkába kezdtünk készülni, és
elképzelem szép arcát pár órával korábbról.

– Nem – válaszolom.
A legcsekélyebb árnyékát sem látom bárminek, ami esetleg gondot



okozott volna neki. De Benton sztoikus. Az egyik legtitokzatosabb
ember, aki csak ismerek.

– Mennyire valószínű, hogy nem tudja, Kay?
Semmi valószínűsége, és bizonyára ez a kétségbeejtő igazság,

hiszen hogyan nem sejtette, hogy a kollégái rajtaütnek majd Lucy
házán, és begyűjtik a személyes tárgyait. Természetesen tudott róla, és
hogyhogy ez egyáltalán nem zavarta? Hogy aludhatott velem egy
ágyban, hogy szeretkezhetett velem, mialatt tisztában volt azzal, hogy
ez történik majd? Belém hasít a harag, az árulás érzése, aztán nem
érzek semmit. Ez a közös életünk. Több nem beszélgetés tölti ki a
napjainkat, mint bárkinek, akit ismerek.

Rendszeresen titkolunk el egymás elől dolgokat. Időnként hazudunk
egymásnak. Lehet, hogy csak elhallgatással hazudunk, de szándékosan
félrevezetjük egymást, és elferdítjük az igazságot, mert a munkánk ezt
kívánja meg. Az ehhez hasonló pillanatokban, amikor egy FBI-os
helikopter dübörög a fejünk fölött, és ügynökök lepik el az
unokahúgom birtokát, felvetődik bennem, vajon megéri-e. Bentonnal
egy magasabb hatalomnak tartozunk felelősséggel, ami tulajdonképpen
alacsonyabb hatalom. Lojálisan szolgálunk egy bűnügyi
igazságszolgáltatási rendszert, amelynek vannak hibái, és már-már az
összeomlás felé sodorja az, ahogy a működésében gátolják.

– Amióta eljöttem otthonról, nem beszéltem vele – foglalom össze
Donoghue-nak. – Nem mondtam neki semmit.

– Egyelőre maradjon is így – válaszolja, és súlyos szünet után még
hozzáteszi: – Van egy kérdésem, Kay, ha már a témánál tartunk.
Hallotta már azt a kifejezést, hogy adatfikció?

– Adatfikció? – ismétlem meg, és Lucy megfordul, és felém pillant,
mintha hallotta volna, amit most mondtam. – Nem. Miért?



– Ez a kifejezés központi szerepet játszik egy ügyben, ami miatt ma
délelőtt a bíróságon jártam. Nem egy olyan ügy, ami önmagában
közvetlen összefüggésben van magával. De majd beszélünk, amikor ott
leszek. Indulok.



Tizenötödik fejezet

BEFEJEZEM A BESZÉLGETÉST, és gondolataimba merülve nekidőlök a
somfának. A helikopter egy óriási fenyegető fekete darázs a fejünk
felett. Alacsonyan és zajosan, zuhanórepülésben ereszkedik le a folyó
fölé, le-fel emelkedik, élesen jobbra-balra kanyarodik, és raszter
szerint repül, mintha keresne valakit.

Érzem a nap melegét a tarkómon, amikor körülnézek a frissen nyírt
füvön és a buja fákon. A sziklakerten túli rét merész alapszínek és azok
élénk keverékének festékkel telefröcskölt vászna. Erről a helyről
lélegzetelállítóan szép a táj. Békésnek kellene lennie, de az FBI
háborús övezetté alakította, és hirtelen ráébredek, milyen magányos
vagyok. Nem avathatok senkit a bizalmamba, jóformán egyáltalán
nem, és elsősorban nem Bentont.

Jill Donoghue egy üggyel kapcsolatos bírósági meghallgatáson volt
ma kora reggel. Benton milyen ügyben járhatott a bostoni szövetségi
bíróságon, és miért nem említette, mielőtt mindketten munkába
indultunk? Valójában az mardos, hogy Donoghue felhozott valamit,
amit adatfikciónak nevezett azzal összefüggésben, amiért most hívtam.
Mi köze ennek Lucyhoz, hozzám, vagy akármelyikünkhöz? Vagy
pusztán olyasmire hivatkozott, ami foglalkoztatta? Megfordulok, és
felnézek a helikopterre, amelyet a pilóta most keleti irányba dönt,
aztán hirtelen lejjebb ereszkedik, eldübörög Lucy háza felett, és
egyenesen felénk tart.

– Indulhatunk? – Lucy arcát mintha kőből faragták volna.
Nem vagyok biztos benne, hogy nem hallgatta ki a beszélgetésemet.



Fogalmam sincs, mit tud valójában.
– Igen, mennünk kellene – válaszolom, és együtt indulunk a ház

felé. – De mielőtt még egy szót szólnánk egymáshoz, hadd
emlékeztesselek, hogy bármit kommunikálunk is egymás között, az
nem élvez mentességet.

– Ebben nincs semmi újság, Kay néni.
– Így hát nagyon körültekintő szeretnék lenni, hogy mit kérdezek

vagy mondok neked, Lucy. Csak biztosan szeretném tudni, hogy ezzel
tisztában vagy. – A sűrű fű hangosan súrlódik a cipőmhöz, és a levegő
páratartalma lassan eléri a szitáló harmat mennyiségét.

Egy-két órán belül özönvízszerű felhőszakadásra számíthatunk.
– Mindent tudok a mentességről – pillant rám. – Mit akarsz tudni?

Addig kérdezz, amíg megteheted. Pár perc múlva már nem lesz
biztonságos ezt a beszélgetést lefolytatni.

– Jill Donoghue említett egy ügyet, amelynek az adatfikcióhoz van
köze. Kíváncsi vagyok, van-e sejtésed róla, mire hivatkozhatott, mert
nekem nem ismerős ez a kifejezés.

– Az adatfikció egy fejlődési irányvonalat jelentő fogalom az
underneten, az internet alvilágában.

– Az underneten zajló dolgok nagy része illegális?
– Attól függ, kivel beszélsz. Az én szememben csak a kibertér szélső

határvidéke, amilyen a vadnyugat volt. Egy hely, ahol adatot
bányászhatok és szabadon engedhetem a kutatógépeimet.

– Mesélj az adatfikcióról.
– Az adatfikció akkor fordulhat elő, amikor túlságosan

támaszkodunk a technológiára, és teljesen függünk olyasmiktől, amiket
nem láthatunk. Már nem tudjuk magunk eldönteni, mi igaz, mi hamis,
mi pontos, mi nem az. Más szóval: ha a valóságot egy olyan szoftver



határozza meg, amely helyettünk dolgozik, akkor mi lesz, ha ez a
szoftver hazudik? Mi lesz, ha minden, amiben hiszünk, hamis, csak
egy látszat, egy délibáb? Mi a helyzet, ha adatfikció alapján indítunk
háborút, fejezünk be valamit, hozunk döntést élet és halál kérdésében?

– Szerintem ez többször megtörténik, mint képzelni szeretnénk –
felelem. – Mindig emiatt aggódom az éves bűnügyi statisztikánk
összeállításakor, tudván, hogy a kormány az adataink alapján hoz
döntéseket.

– Képzelj el felfegyverzett drónokat, amelyeket megbízhatatlan
szoftverek irányítanak. Egy kattintás az egérrel, és más házát
robbantod fel.

– El sem kell képzelnem. Sajnos, történt már ilyesmi.
– Vagy ott van a pénzügyi félretájékoztatás és manipuláció, olyasmi,

ami ezerszer rosszabb, mint a piramisjáték. Gondolj csak arra a sok
online tranzakcióra, a bankszámláidon lévő adatok digitális olvasására.
Úgy érzed, van bizonyos mennyiségű készpénzed, tőkéd vagy
adósságod, mert ott látod magad előtt a számítógéped képernyőjén
vagy a szoftver által készített negyedéves elszámoláson. De mi van
akkor, ha ez a szoftver olyan adatokat generál, amelyek elszámolnak
ugyan minden centtel, de valójában hamis adatok? Ha az egész egy
csalást takar? Ilyenkor beszélünk adatfikcióról.

– Jelenleg a szövetségi bíróság előtt van egy ezzel kapcsolatos ügy.
– Lassan elindulok megint hegynek felfelé. – Úgy tűnik, hogy Jill
Donoghue-nak is köze van hozzá. És talán Bentonnak is.

– Nem akarsz kicsit pihenni, Kay néni? – Lucy megáll, hogy
bevárjon.

– Meg kell egyeznünk, hogy hogyan szólíts. Nem hívhatsz már Kay
néninek.



– Akkor minek?
– Kaynek.
– Nem áll rá a szám.
– Akkor Scarpetta doktornőnek. Vagy főnöknek. „Hé, te ott!”-nak.

Bárminek, csak ne Kay néninek. Nem vagy már gyerek. Mindketten
felnőttek vagyunk.

– Úgy látom, erős fájdalmaid vannak – jegyzi meg Lucy. – Olyan
helyre kellene vinnünk, ahol le tudsz ülni.

– Ne nyugtalankodj miattam. Jól vagyok.
– Fájdalmaid vannak. Nem vagy jól.
– Ne haragudj, hogy olyan lassú vagyok.
A lábamból a fájdalom lüktetve sugárzik szét, de jobbára már

hozzászoktam. Hétről hétre jobb egy kicsit, de nem tudok gyorsan
járni. Nehéz a lépcsőzés is. Rettenetes, amikor a boncteremben órákat
kell egyfolytában állnom a kemény kőpadlón. De a fürge testmozgást,
például a tikkasztó hőségben és párában hegynek fel gyaloglást ilyen
röviddel a sérülés után tilosnak kellene tekinteni. Vigyáznom kellene,
hogy ne emelkedjen meg a vérnyomásom.

Ez pedig arra emlékeztet, hogy a csont élő szövet, és az emberi test
leghosszabb és legnehezebb csontja a combcsont. Két nagyidege van, a
femoralis és az ülőideg, amelyek a medencetájékról indulnak és
gyorsvonatként szállítják a síneken a fájdalmat a térdhez. Egy
pillanatra megállok, és finoman a combizmokat masszírozom.

– Bottal kellene járnod – ajánlja Lucy.
– Istenem, dehogy!
– Komolyan beszélek. – Rám pillant, aztán a lábamra, amikor

mereven folytatom az utamat. – Hátrányos helyzetben vagy. Képtelen
vagy elszaladni, és így legalább lenne egy kemény sétapálcád, amelyet



fegyverként használhatsz.
– Egy hétéves logikája. Mintha Desi mondaná.
– Könnyű célpont vagy ilyen állapotban, hogy láthatóan sebesült

vagy, és támadható. A rossz emberek úgy érzik meg a gyengeségedet,
mint cápák a vért. Átvitt értelemben rossz kisugárzása van.

– Idén nyáron már egyszer könnyű célpont voltam egy cápaféleség
számára. Még egyszer nem fordul elő. És van pisztoly a táskámban –
mondom kissé kifulladva.

– Ne hagyd, hogy lássák. Kapva kapnának az ürügyön, hogy
lepuffanthassanak.

– Ez nem vicc.
– Talán nevetek?
Előtűnik a ház, egy réztetős, fa- és üvegépület, amely a folyó

kiöblösödő szakaszára néző dombon áll. A helikopter megint az erdő
felett, ezúttal elég alacsonyan köröz, és a lombok örvénylenek a
légáramlásban.

– Mi az ördögöt keresnek? – teszem fel a kérdést.
– A felvételt – feleli tárgyilagosan Lucy. Megdöbbenek. Megállok a

feljárón, és rámeredek.
– Milyen felvételt?
– Azt hiszik, elrejtettem valahova, esetleg elástam, mint egy kincset,

talán valami titkos bunkerben. Na, de komolyan – méltatlankodik
gúnyosan. – Azt képzelik, hogy egy kis bádogdobozba dugom a
kamerát, gödröt ások, és puff, már biztonságban is van? Ha nem
akarom, hogy megtaláljanak valamit, akkor az idők végezetéig sem
fogják.

– Milyen felvételt?
– Lefogadom, hogy föld alatti kutatásra alkalmas radart használnak,



amely geológiai paraméterek szerint keres, így kideríthetik, hogy
elrejtettem-e valamit a föld alá. – Lucy le sem veszi a szemét a
helikopterről, amely olyan hangos és olyan közel van, hogy kiabálnunk
kell. – Legközelebb valószínűleg egy kibaszott markológéppel
vonulnak fel, hogy nagy élvezettel feldúlják a csodaszép kertemet!
Mert ez mindenekelőtt a bosszúról szól, hogy tudjam, hol a helyem.

– Milyen felvételt? – Arra számítok, hogy beismeri: neki is
elküldték az Elfajzott szív-videóklipet.

– A floridait.
Arra a videóra céloz, amely akkor készült, amikor két hónapja

meglőttek a Fort Lauderdale-i partoknál egy hajóroncsnál történő
merülésem közben.

– Nem jutnak vele semmire, de lehet, hogy ezt nem tudják. Attól
függ, valójában mit keresnek – mondja, és rádöbbenek, hogy hazudik,
nekem és mindenkinek. – Vagy még inkább attól, hogy mit nem
keresnek, ami sokkal valószínűbb. És ezt az örömet nem szerezhetem
meg nekik. Szinte bizonyos vagyok benne, mi az, és ezt a szívességet
nem teszem meg nekik.

HIÁNYZIK A BÚVÁRMASZKOM a beépített mini-felvevőkészülékkel. Vagy
legalábbis ezt hittem. Miután Carrie megpróbált megölni, nem találtam
sehol. Vagy ezt akarták elhitetni velem.

Azt a magyarázatot kaptam, hogy az életem megmentése volt a
legfontosabb. Mire a búvárok keresni kezdték a maszkot, az áramlás
már arrább sodorta, és valószínűleg üledék vonta be.

– Két hónapja már meg akarták szerezni a felvételt. – Óvatosan
fogalmazok. – Most miért vetődött fel?

– Korábban elméleti kérdés volt. Meggyőződésük, hogy nálam van.



– Az FBI így hiszi – válaszolom, ő pedig bólint. – Minek az alapján?
Honnan tudod, mi az álláspontjuk?

– Amikor nemrégiben hazarepültem Bermudáról, a Loganre
érkeztem, és perceken belül vámtisztek lepték el a gépet.

– Várj – emelem fel a kezem, és ismét megtorpanok a felhajtón. –
Mielőtt folytatnád, szeretném tudni, miért érdekelné a szövetségieket,
hogy Bermudán jártál. Miért figyelnének ott?

– Talán amiatt, hogy ott kivel találkoztam.
Carrie jár az eszemben, amikor megkérdezem.
– És ki volt az?
– Janet egyik barátja. Ne törődj vele.
– Szerintem meg éppen hogy azt kell tennem, hiszen ez olyasvalaki,

aki érdekli az FBI-t.
– És tovább szimatolnak, hátha Carrie valóban létezik.
– Ha nem így van, ki tette ezt velem? – fojtom vissza fellobbanó

haragomat.
– Hogy rövidre fogjam: az FBI rám küldte a vámosokat.

A gépen mindent átkutattak, és hosszan faggattak az utamról, hogy mi
volt az utazásom célja, és búvárkodtam-e. Bő egy órán át feltartottak,
és kétségem sincs a céljuk felől. Azt az utasítást kapták, hogy keressék
meg a maszkot, felvételre alkalmas berendezéseket, más szóval olyan
dolgokat, amelyek az FBI-t érdekelhetik, de nem akarják velem
kapcsolatban felfedni magukat. Az FBI nem nyüzsöghetett a gépen, és
a csomagjaimat sem kutathatták át kedvükre úgy, hogy ne keltettek
volna feltűnést. De a vámosok igen.

Nem tudom, Lucy hogy szerezhette meg a búvármaszkomat, és most
eszembe jut Benton. Ha ő találta meg, és nem adta át a hatóságoknak,
akkor a bizonyíték meghamisításában, az igazságszolgáltatás



akadályozásában bűnös, illetve bármiben, amit az FBI-os társai
rázúdítanak.

– Tartanunk kellene…? – Nem fejezem be a kérdést, de
nyomatékosan a villanyoszlopokon elhelyezett kamerákra pillantok.

– Minden kamerán, amely mellett elhaladunk, kikapcsoltam a
hangfelvételt. Biztosan tudják, hogy én csinálom. Amint beérek a
házba, elveszik majd a telefonomat, hogy ne babráljam meg a saját
biztonsági rendszeremet – mondja Lucy. – Korábban a
búvárfelszerelésemet is átvizsgálták.

– De nem merültél le velem, amikor ez történt.
– Majd azt állítják, hogy igen.
– Képtelenség! Nem is voltál Floridában.
– Bizonyítsd be.
– Azzal érvelnek majd, hogy velem voltál, amikor meglőttek? Hogy

részt vettél azon a merülésen? Hogy állíthatnának ilyesmit? Nem voltál
velünk.

– Ki fogja megcáfolhatatlanul bebizonyítani, hogy nem igaz? –
erőlteti a dolgot. – Benton és te? Mert mások nem beszélnek.

Arra céloz, hogy a két rendőrségi búvárt, akik először merültek le az
elsüllyesztett bárkához, meggyilkolták. Nem tudok más tanúkról, akik
jelen voltak, amikor lelőttek, kivéve Bentont és aki elkövette, Carrie-t.

– Úgy hiszik, hogy nálam van a búvármaszkod – jelenti ki Lucy.
– És ez igaz?
– Nem egészen.
– Hogyan?
– Amint bekapcsoltad a maszkon a kamerát – magyarázza –, azonnal

egy kijelölt helyre kezdett élőben közvetíteni.
Ismét Bermudára gondolok. Janet barátjára, akivel Lucy feltehetően



találkozott.
– Miféle webhelyre? – kérdezem.
– Ne menjünk bele.
– Most már két dolog is tornyosul előttünk, amiről nem beszélsz.

Az, akivel Bermudán találkoztál, és hogy a videót hova közvetítették
élőben.

– Így van.
– Nem tudok arról, hogy bárkinél lenne a maszkom – teszem hozzá,

és hallgatás a válasz. A háza most már nagyon közel van. –
Tudomásom szerint sosem találták meg. Nyilvánvalóan az életben
maradásom volt a legfontosabb, amikor felhúztak a csónakba.
Ráadásul ott volt még a víz alatti bűnügyi helyszín, amelyet fel kellett
mérni. A kettős gyilkosság helyszíne.

Két, szigonnyal átlőtt holttestet látok magam előtt az elsüllyedt
bárka fedélzetinyílás-fedelénél. A két rendőrségi búvár, akiket
pillanatokkal az előtt öltek meg, hogy Bentonnal hatalmas ugrással
elrugaszkodtunk a hajótól. Amikor rájuk találtam, tudtam, hogy én
leszek a következő, azután Carrie már fel is bukkant a rozsdásodó
hajótest egyik része mögött. Hallom a halk zümmögést, ahogy felém
hajtja magát a vízben, és az első szigony pendülését, amikor
nekicsapódik a palackomnak, és érzem a sokkot, ahogy a második
belefúródott a combomba.

– Holttesteket kellett felhozni, és bármilyen felszerelést, amelyet
elveszthettem, miután meglőttek – emlékeztetem Lucyt. – Órák teltek
el, mire az elsüllyedt bárkát és az azt körülvevő területet alaposan
átkutathatták, és eddig folyton azt hangoztatták, hogy a maszkomat
nem találták meg – ismételgetem egyre.

– De tudják, hogy létezett – érvel Lucy. – Tudnak róla, hogy rajtad



volt a maszk, amikor Carrie feltehetően megtámadott. És ez a gond.
Beszéltek nekik a maszkról.

– Feltehetően megtámadott?
– Ez róla a véleményük. Igen. Tudják, hogy a maszkodhoz egy

minikamerát rögzítettek, és észszerű a feltevés, hogy a merüléskor
felvett videót élőben közvetítették. Lehet, hogy nekem. Feltételezik,
hogy valahol ültem egy berendezéssel, amely rögzített mindent, ami
veled történt.

– Miért feltételeznének ilyesmit?
– Csak.
– Ennél azért több oka is kell hogy legyen. – Egyre bizonytalanabb

érzés lesz úrrá rajtam. – Mondd el, mi az – sürgetem, miközben az
érzés erősebbé válik, és a mellkasomban reszket.

– Te vagy az ok – mondja Lucy, és most már emlékszem. – A
kihallgatásokon említetted a maszkot. Az FBI-nak azt mondtad, hogy
beépítettem egy minikamerát a maszkba, amelyet akkor is viseltél,
amikor Carrie rád lőtt, hogy cáfolhatatlan felvétel legyen arról,
pontosan mi történt. Csakhogy nincs.

– Hogy érted, hogy nincs?
– Emlékszel, hogy szót ejtettél róla, miután beszéltek veled a

kórházban?
– Homályosan.
– Emlékszel, hogy meséltél az FBI-nak a maszkról és hogy mire

képes?
– Éppen csak.
Nem igazán tudom felidézni, mit mondtam Lucynak, a

szövetségieknek, bárki másnak. Az első beszélgetések
összefüggéstelenek és álomszerűek, és nem bírom visszaidézni szóról



szóra a kérdéseket vagy a válaszaimat. De tudom, hogy ha
megkérdeznek, az igazat mondtam volna, főleg sérülten és gyógyszer
hatása alatt, ha annyira nem voltam magamnál, amennyire.

Nem lett volna okom úgy érezni, hogy nem biztonságos pontosan
azt elmondanom, amit tudtam vagy gondoltam, és egy percig sem
képzeltem, hogy az információt felhasználhatják ellenünk. Nem
számíthattam rá, hogy az FBI két hónappal később Lucy ingatlanján
nyüzsög majd, és a levegőből is átkutatja.

– Bocsáss meg, ha gondot okoztam. Illetve nem is ha.
Nyilvánvalóan bajt csináltam – mondom neki.

– Dehogy.
– Úgy tűnik, hogy valahogy mégis rontottam a helyzeten –

válaszolom, és már majdnem a járdán vagyunk. – Nagyon sajnálom,
Lucy, mert nem ez volt a szándékom.

– Nincs miért elnézést kérned, és most abbahagyjuk a beszélgetést.
Három-kettő-egy, és ismét visszakapcsol a hang. – Megérint egy
alkalmazást a telefonján, rám néz, és bólint.

Magánéletünk köddé válik.



Tizenhatodik fejezet

MINTHA CSAK VÉGSZÓRA TENNÉ, egy zsebes khaki nadrágot és sötét,
gombos trikót viselő nő nyit ajtót. Látott bennünket a kamerákon át,
még ha nem hallotta is, mit beszélünk.

Az Erin Loria vékony alakját körbefutó övet egy .40-es kaliberű
Glock és a fényes rézjelvény húzza, én pedig azonnal gyorsan
felmérem őt. Kissé gömbölyű váll, szinte előreejtett. Egyenes,
természetes fogsor, nem látni zománckopás miatti elszíneződést. Sötét
pihével borított kar. Anorexiás vagy bulimiás. Ha nem vigyáz, korai
csontritkulás vár rá, és szívproblémák. Nem tűnik ismerősnek. Azt
hiszem, most látom először. De azért nagyon is jól tudom, kicsoda.

A vezető különleges ügynök, akinek talán viszonya volt Carrie
Grethennel, nézi, ahogy elérjük a kőlapokkal kirakott járdát. Némán
figyeli a közeledésünket, hosszú fekete haja idő előtt ritkulni kezdett a
halántéknál és a feje búbján. Sandán mosolyog, ami legjobb esetben is
őszintétlenséget sugall, legrosszabb esetben pedig, mint most is,
leereszkedést, és jól meg kell néznem ahhoz, hogy meglássam benne
az egykori szépségkirálynőt. Erőltetnem kell a szemem, hogy
észrevegyem a finom csontozatot a napbarnított bőr alatt, az erős
csontok, lapos fenék és megereszkedett mell mögött rejtőző
domborulatokat. Sötét, távol ülő szeme alatt táska, csücsörített szája
sarkában mosolyráncok.

A Barbie babás csinosság maradéka is gyorsan kopik, és képtelen
vagyok megállapítani, hogy találkoztam-e vele, amikor Lucy
Quanticóban volt, pedig jól emlékszem az arcokra. Nem ismerem fel,



pedig így lenne, ha bemutattak volna minket egymásnak, vagy egyszer
is beszélgettünk volna. Legfeljebb elmentünk egymás mellett egy
folyosón. Vagy egyszerre utaztunk a liftben. Nem tudom, és nem is
érdekel, ha valóban viszonya lett volna Carrie-vel. Egyedül az számít,
amit Lucy akkoriban hitt, és döbbenetes illetlenség, hogy Erin Loria
vezeti a rajtaütést Lucynál, vagy hogy Erinnek bármi köze is van az
unokahúgomhoz.

– Különös érdekellentét jut erről az eszembe. – Nem üdvözlöm
barátságosan.

– Hogyan?
– Gondoljon bele jobban, és mindjárt megérti, miről beszélek. –

Nem nyújtok kezet.
Lehetetlen nem arra gondolnom, aminek a videón a tanúja voltam,

és elképzelem Lucyt, aki fájdalomtól és a féltékenységtől magánkívül
volt, amikor Erin váratlanul felbukkant a sárga téglás úton, az
akadálypályán. Nem volt véletlen. Úgy tűnik, hogy Carrie-nek és
Erinnek Lucy orra előtt volt viszonya, és elképzelni sem tudom, mire
gondolhatott Lucy, amikor tizenhét évvel később Erin házkutatási
engedéllyel jelent meg a házánál.

– Kay Scarpetta vezető orvos szakértő.
– Igen, tudom.
– Csak meg akarok bizonyosodni róla, hogy tisztában van vele. Ha

szükséges, igazolványt is mutathatok – teszem hozzá, amikor elállja a
bejáratot, és tapodtat sem mozdul semmilyen irányban. – Gondolom,
Lucyval már ismerik egymást – jegyzem meg csípősen.

– Tudom, ki maga. És az unokahúgát is ismerem. Bizonyára tudja,
hogy régre nyúlik az ismeretségünk. – Megint az az őrjítő mosoly,
amikor Lucyra mered. – Jó látni, hogy nem szökött el.



– Alkalmasint ez az igazi oka annak, hogy ott van az a helikopter.
Arra az esetre, ha el akarnék menekülni a saját ingatlanomról. Az FBI
zseniális gondolkodására vall. – Lucy unottnak tűnik, amikor
megvetően beszél.

– Ügyes válasz. Könnyednek szántam a megjegyzésemet.
Viccesnek. – Erin humora fennhéjázónak tűnik. – Természetesen van
annyi esze, hogy ne szökjön el. Csak ugrattam.

– Hadd találjam ki, hogy ki vezeti a gépet. – Lucy felnéz a fekete
kétmotoros, katonai gépre. – A százkilencven centis John az
agyonszteroidozott, százötvenkilós testével. Nagy John, akinek olyan
finom az érintése, mint egy orangutánnak. Csak látta volna, hogy tette
le a gépet a minap egy földön elhelyezett kis körben azon a helyen,
amit maguk Hanscomban használnak. Jaj, bocs. Nem tudta, hogy az
FBI-nak van egy titkos, különleges hadműveleti hangárja a Hanscom
légibázison? Abban az adódollárokból finanszírozott, nemrég rendbe
hozott nagy hangárban a MedFlight mellett? Egyébként – folytatja
Lucy Erin cukkolását az FBI Boston melletti, nem annyira titkos
hangárja kapcsán – Nagy Johnnak háromszori próbálkozásra volt
szüksége, hogy a helikopterüket letegye a célpontra, közben őrült
oldalfordulatokat tett, köztük egyszer leért a földre, aztán visszapattant,
mint egy bizonytalan lábon álló kiskutya, aki a következő fokot
tapogatja ki, amikor a lépcsőn járást tanulja. Mindig tudom, mikor
fogja Nagy John a kormányt. Adhatnék pár hasznos ötletet a felesleges
kormánymozdulatokról. Tudja: gondolkodj, de ne érj hozzá.
Ilyesmiket.

Látom Erin tekintetén, ahogy egymást kergetik a gondolatok a
fejében. Lucy felbőszítette, és a legfrappánsabb visszavágáson töri a
fejét. Nem adok rá esélyt.



– Szeretnék bemenni az unokahúgom házába. – Erin mellett benézek
a folyó fölé magasodó hatalmas, nyitott fa- és üvegkolosszusba.

– Nagyszerű – mondja Erin, de nem áll félre. – Úgyis fel kell
tennem néhány kérdést.

A PILLANTÁSOM MEGÁLLAPODIK a sötétvörös cseresznyefa padlón
egymást keresztező poros lábnyomokon, a falnál felhalmozott fehér
kartondobozokon.

A nappaliban a lámpákról hiányoznak a csillámkő ernyők, a
missziós stílusú bútorokat hányavetin összevissza tologatták, a
díványpárnákat rendetlenül rakták vissza. Megakad a tekintetem az
asztalokon és a kézzel faragott afrikai mahagóni kandallópárkányon
hagyott elvihető kávéspoharakon és összegyűrt ételhordós zacskókon.
A művészi üvegtál, amelyet Muranóban vettem Lucynak, kiürült
cukroszacskókkal és keverőpálcikákkal van tele. Két rövidke óra alatt
mintha egy kisebb hadsereg dübörgött volna végig Lucy Szép házakba
illő otthonán. Az FBI viszonzásképpen beint neki. Jobban mondva
nem az FBI, hanem a volt kollégiumi társnője.

– A kérdéseivel várja meg Jill Donoghue-t – tudatom Erinnel. –
Nemsokára megérkezik. És abban a világban, ahonnan én jövök –
állom hűvös, nyugodt tekintetét –, nem szoktunk a helyszíneken enni
vagy inni. Nem viszünk be kávét, nem iszunk helyben vizet és nem
használjuk a mosdót. Semmiképpen sem hagyjuk hátra a szemetünket.
Úgy látszik, elfelejtette a bűnügyi helyszínre vonatkozó alapvető
szabályokat, ami meglepő, hiszen egy bíró felesége. A többségnél
jobban kellene tudnia, hogy a protokolltól való eltérés később
visszaüthet a bíróságon.

– Jöjjenek be, kérem – invitál minket Erin, mintha itt lakna, és én



nem mondtam volna semmit.
– Megnézem a többieket – indul el Lucy.
– Ne olyan gyorsan – ragadja meg könnyedén a karját Erin.
– Vegye le rólam a kezét – mondja csöndesen Lucy.
– Hogy van a lába? – kérdezi Erin, miközben továbbra is szorítja

Lucy karját, csak most erősebben. – Amikor hallottam róla, az első
gondolatom az volt, hogyhogy nem fulladt meg. Jut eszembe, Zeb
üdvözletét küldi.

NoDoz bírónak úgy hiányozhatom, mint egy púp a hátára,
gondolom, de csak ennyit mondok: – Adja át, kérem, az üdvözletemet.

– Udvariasan kérem, hogy vegye le rólam a kezét – ismétli meg
Lucy, és Erin belátja, hogy okosabb, ha elengedi.

– Mostanában elég nehezen jár. – Erin figyelme ismét felém fordul.
– Mennyire is volt? Huszonhét? Harminc méterre? És elvesztette az
eszméletét? Ha valaki meglőne egy szigonypuskával, biztos elájultam
volna.

– Időbe telik, mire a lábam egészen meggyógyul. De teljes
felgyógyulásra számítok. – A válaszom mesterkélten hangzik, és így is
kell, amikor azt mondom fel, amit hosszú, fájdalmas hetekkel ezelőtt
felírtam. – Erre az egyetlen kérdésre válaszolok, míg Jill Donoghue ide
nem ér.

– Hát persze. Legyen, ahogy szeretné, de ne aggódjon, senki sem
akarja felolvasni a jogait, Scarpetta doktornő. Nem hallgatjuk ki, csak
némi segítőkész útmutatást kérünk öntől. – Majd Lucyhoz fordul. – És
attól tartok, el kell vennem a telefonját. Elnézőn bántam eddig
magától. Már akkor elvehettem volna, amikor ideértem, de nem tettem.
A legjobbat tételeztem fel magáról, erre mit csinált… megbabrálta a
biztonsági rendszert.



– Ez nem a biztonsági rendszer, hanem az én biztonsági rendszerem
– igazítja helyre Lucy. – Azt tehetek vele, amit csak akarok.

– A legjobbat feltételeztem magáról – ismétli meg Erin –, és hálából
akadályozza a nyomozásunkat. – Elveszi a telefont Lucytól. – Most
már nem leszek olyan elnéző.

– A legjobbat feltételezés azt jelenti, hogy annyi időre hagyták
nálam, hogy kiderítsék, kivel lépek kapcsolatba, és még mi mást
csinálhatok, miközben mindent lehallgatnak, amiről csak azt
feltételezik, hogy az enyém – sorolja Lucy. – És ezért hálás vagyok.
Sokat segítettek, mert láttam, mi érdekli magukat, és mi nincs a
segítségükre. Valójában felhasználónevekre és jelszavakra van
szükségük, és ezeket nem sikerült megszerezniük, igaz? És tudja, mit?
Nem is fogják soha. Az NSA, a CIA nem tudott áttörni a tűzfalaimon.

Csakhogy valaki mégis tudott.
Úgy látszik, valaki, nagy valószínűséggel Carrie, átverte Lucy

mobiltelefonját, és bejutott a számítógépes rendszerébe, a vezeték
nélküli hálózatába, majd veszélynek tette ki az otthoni biztonsági
rendszerét. Lucy világában minden egy számomra felfoghatatlanul
bonyolult hálózathoz tartozik, amelynek alhálózatai, a szervereknek
alszerverei, a proxy szervereknek helyettesítő szerverei vannak.

Tény, hogy senki sem tudja biztosan, hogy Lucy mit csinál, és
milyen kiterjedt a hatótávolsága, és ha valaki meghackeli a
magánszféráját, még ha az Carrie is, akkor bizony adódik a kérdés,
hogy nem Lucy engedte-e meg. Talán ő hívta ki maga ellen. Ha
kiberkihívásnak van kitéve, Lucy reakciója könnyen lehet az, hogy
magához vonzza. Mert úgy érzi, ő győz majd.

– Mindenbe bejutunk, amibe csak akarunk – henceg Erin Lucynak. –
De ha van esze, akkor az együttműködés mellett dönt. Megadja, amire



szükségünk van, a jelszavakat is beleértve. Minél jobban megnehezíti
ezt az egészet, annál rosszabb helyzetbe kerül.

– Jaj, de szörnyen félek! – Lucy hangja fanyarul jeges és csípős, és
eszembe juttatja, amikor a videón szarkasztikusan azt mondta Carrie-
nek: Most aztán halálra rémültem.

Lucy nem volt rémült. Nem úgy, ahogy bárki más.
– Mindig is túlságosan magabiztos volt. – Erin kinyújtott karral

elzárja a bejáratot, és úgy döntök, hogy az én kedvemért műveli ezt.
Bámulatos. Felvág előttem. Mosolyognék, ha bármi mulatságosat is

találnék a helyzetben.
– Ez keverte először is bajba – mondja Erin Lucynak.
– Először? – Lucy nézi, ahogy a helikopter ismét a birtoka felett

köröz. – Hadd gondoljak utána, mikor is lehetett ez. Lássuk csak,
mikor kerültem először bajba! Két- vagy háromévesen, vagy talán még
meg sem születtem.

– Látom, hogy annyira meg akarja nehezíteni, amennyire csak lehet.
– Száznyolcvan-kétszáz méterre ebben a hőségben és

páratartalomban bizonyára nagy súlyterheléssel – Lucy nem veszi le a
szemét az erdő felett, a ház közvetlen közelében most alacsonyabban
lebegő helikopterről. – Hadd találgassak. Legalább hatan ülnek hátul.
Valószínűleg kigyúrt fiúk temérdek felszereléssel. De Nagy John
helyében nem időznék a halálkanyarban. Sok szerencsét
vészhelyzetben az automatikus pörgéshez. A helyében a most közeledő
időben már letenném a gépet a földre. Esetleg rádión beszélhetne vele,
és megmondhatná ezt Nagy Johnnak, és arra is emlékeztethetné, hogy
a normál látótávolság hamar elvész, és át kell állni a vizuális repülési
szabályokra, hogy aztán teljesen felhagyjon mindennel. Lehet, hogy
szívesen elhúzná a csíkot Hanscomba, amíg még repülni lehet, és a



rendelésre gyártott drága madarat elrejtené a hangárban, mert nagy
esély van a jégesőre.

– Semmit sem változott. Ugyanaz az arrogáns… – Erin mondani
akar valami durvaságot, de aztán uralkodik magán.

– Arrogáns micsoda? – néz a szemébe Lucy.
– Ugyanaz, aki mindig is volt. – Erin dühösen mered rá, majd

hozzám fordul. – Az unokahúgával egy időben jártunk Quanticóba.
– Furcsa, hogy nem emlékszem magára – hazudik könnyedén és

meggyőzőn Lucy. – Talán mutathatna egy osztályfényképet, és
megmutathatná, maga melyik.

– Nagyon is jól emlékszik rám.
– Nem én – vág ártatlan képet Lucy.
– Dehogyisnem. És én is emlékszem magára.
– És ebből következtessek arra, hogy ismer?
– Eleget tudok – válaszolja neki Erin, de közben engem néz.
Nincs itt az ideje, hogy előadást tartsak Lucynak. De ha

megtehetném, elmondanám, mennyire veszélyes így beszélni. A
haragja révén leleplezte magát. A dühe úrrá lett rajta, és ha tovább
tüzeli az FBI-t, könnyen megnyesegetik a szárnyait vagy kalitkába
zárják.

– Látni szeretném a házkutatási parancsot – mondom Erinnek.
– Ez nem a maga ingatlanja.
– Néhány személyes tulajdonom, köztük ügyekhez tartozó anyagok

ebben a házban vannak. Óvatosan kellene bánnia velük, nehogy
veszélybe sodorja valaminek a hitelességét, ami aztán gondokat
okozhat.

– Kezdjük ezzel. Csakis azért van itt, mert én megengedem. – Erin
úgy dönt, hogy ebből versengést kreál. – Mivel barátságos és nyitott



vagyok.
A táskámban kotorászom, és előveszek egy noteszt meg egy tollat.
– Ugyanazt teszem, mint ön. Jegyzetelek.
– Én nem írok semmit! – tartja fel a kezét, amelyben semmi sincs.
– De fog. – Az órámra pillantok. – Augusztus tizenötödike, péntek

délelőtt tizenegy óra huszonöt perc van. Lucy concordi házának
előcsarnokában vagyunk. – Leírom. – És most kérdeztem meg Erin
Loria különleges ügynököt, hogy láthatom-e a bírói végzést, mert én is
a ház lakója vagyok. Nem ez az állandó lakhelyem, de van itt egy
lakásom, amelyben személyes holmikat és bizalmas információt tartok.
Ezért szeretném látni a házkutatási parancsot.

– Nem a maga háza.
– Az alkotmány negyedik kiegészítését idézve mindenkinek joga

van „biztonságban éreznie magát személyében, házában, biztonságban
kell tudnia okmányait és ingó vagyonát az indokolatlan házkutatással
vagy lefoglalással szemben”. Szeretném tehát látni a házkutatási
parancsot, hogy megbizonyosodhassam arról, a törvénynek
megfelelően egy bíró írta alá, és az még véletlenül sem Erin Loria
különleges ügynök férje, a méltóságos Zeb Chase bíró.

– De ez képtelenség! – tiltakozik. – A férjem Virginiában van!
– A férje szövetségi bíró, és elméletileg bármilyen szövetségi

bírósági végzést aláírhat, amit csak ön kíván. Ez persze nem lenne
etikus – jegyzetelek. – Szeretném látni a bírósági végzést. Háromszor
kértem erre. – A nyomaték kedvéért aláhúzom.



Tizenhetedik fejezet

A SZOKÁSOS OKIRAT. Semmi ravaszság vagy meglepetésszerűség. A
felkutatásra és lefoglalásra lehetőséget adó parancs a mosogató
kivételével felsorol mindent, beleértve a titkos csapóajtókat,
bejáratokat, szobákat és kijáratokat, amelyek a lakóházba, illetve az
annak melléképületeibe való ki- és bejutást lehetővé teszik.

Az FBI által eddig lefülelt tárgyak listáján hosszú csövű puskák,
kézifegyverek, lőszer és újratöltéshez szükséges szerszámok, valamint
kések, a legkülönfélébb szúró- és vágóeszközök, búvár- és
csónakfelszerelés, felvételt készítő elektronikai eszközök,
számítógépek, külső merevlemezek és mindenfajta elektronikai
tárolásra alkalmas berendezés szerepel. A jogi kívánságlistán
sorakoznak a biológiai bizonyítékok, kivált a DNS lehetséges forrásai
is. Ezt furcsállom. Nem mintha ezen a napon bármi megközelítőleg is
normális lenne.

Arra gondolok, hogy az FBI-nak megvan Lucy DNS-e. Hiszen ott
dolgozott. Az aktáiban megvan a DNS-profilja és az ujjlenyomatai,
valamint kizárás céljából Janetéi, Marinóéi és az enyéim is.
Feltételezem, hogy a hétéves Desi nem érdekli őket. Semmi köze
bármihez is, és nem egészen értem, hogy az ügynökök miben
reménykednek. De nyilvánvalóan nem végeztek még, és mivel
veszettül begyűjtenek minden számítógépet és hozzá akarnak férni
mindenhez, ami rajtuk van, kénytelen vagyok számításba venni egy
másik baljós lehetőséget: mi a helyzet akkor, ha a szövetségiek a
Cambridge-i Törvényszéki Központban lévő bizalmas információt



akarják megszerezni?
Lucy a kulcs mindenhez, ami a törvényszéki központban történik. Ő

az elektronikai királyságom őrzője, ennélfogva lehetséges kapu a
szövetségieknek. Lehet, hogy megpróbálják felhasználni, hogy
bejussanak az irodai e-mail-címekre, az esetekről készült
feljegyzésekhez, amelyeket évtizedekre visszamenően őrzünk, és
elgondolkodom, miért is lehet ez fontos számukra. Vajon miért
követett idáig a helikopter? Valóban engem követett? Vagy csak ezt a
benyomást keltette? Vajon az FBI csak Lucyt próbálja becserkészni?
Egyáltalán: őt üldözik vagy engem akarnak elkapni?

– A törvényszéki központ esetei, minden laboratóriumi és nyomozati
anyag, dokumentum titkos és bizalmas – nyújtom vissza Erin Loriának
a házkutatási parancsot. – Az állami és szövetségi törvények védelme
alatt állnak, és nem használhatja ki Lucy nálam betöltött állását arra,
hogy hozzájusson a törvényszéki központ védett információihoz.
Tudja, hogy az nem lenne helyénvaló.

Nem az illegális szót használom, mert az FBI gondoskodna róla,
hogy törvényes legyen. Addig csűrnék és csavarnák az igazságot, hogy
igazolhassák minden lépésüket. Rosszabb fellépni ellenük, mint Dávid
és Góliát esete: Dávid kő nélkül, Góliát gépfegyverrel. De ez a tudat
sem riaszt vissza, hogy ne szálljak szembe a kormányhivatalnokokkal.
Nem felejtem el, hogy tulajdonképpen az emberekért vannak, és nem
állnak a törvény felett, még ha úgy viselkednek is. És mindig számbeli
fölényben vannak, és ezt sem felejtem el.

– Tisztában van vele, ugye, hogy egy ilyen jogsértés milyen hatással
van a bűnügyekre, amelyeket a törvényszéki központ vizsgál – teszem
hozzá. – Képtelen lennék kezeskedni a feljegyzéseink sértetlenségét,
köztük több ezer olyan ügyét is, amelyek szövetségi, FBI-os esetekre



vonatkoznak. Szerintem ön teljesen tisztában van a lehetséges
következményekkel. Megkockáztatnám azt a feltevést is, hogy az
igazságügyi minisztériumnak nincs szüksége több hírre a médiában a
magánélet megsértéséről, kémkedésről és elrontott nyomozásokról.

– Lejárató sajtóvisszhanggal fenyeget?
– Csak emlékeztetem a lehetséges tettei bizonyos következményeire

– fogalmazok óvatosan, miközben követem a Miró-képekkel és -
litográfiákkal díszített, sötét cseresznyepiros faborítású folyosón. – Az
unokahúgom ingatlanának átkutatására feljogosító végzése nem ad
felhatalmazást arra, hogy hozzányúljon a törvényszéki központhoz.
Vagy ami azt illeti, személyesen hozzám.

– Mert ha tényleg a sajtóhoz fordul bármivel is ennek kapcsán –
mondja Loria, amikor elérjük a szülők hálószobáját –, megvádolom az
igazságszolgáltatás akadályozásával.

– Semmilyen formában sem fenyegettem meg – írom le. – Én érzem
magam fenyegetve. – Ezt is leírom. – Miért fenyeget? – Aláhúzom.

– Nem fenyegetem.
– Pedig úgy érzem.
– És én tiszteletben tartom az érzéseit. – Most már ő is előhúz egy

noteszt, és talán önvédelemből leírja, amit mondok.
Nem feledkezem meg arról, hogy az FBI olyan ravasz, mint a róka,

és ragaszkodik hozzá, hogy az ügynökök papírra vessék, aminek
állítólag a tanúi. Feljegyzést készítenek. Így könnyebb elferdíteni, amit
egy gyanúsított vagy egy tanú tett vagy mondott.

– Nem elég, ha tiszteletben tartja, amit érzek – válaszolom, és nehéz
nem azt nézni, mi történik a szülők hálószobájában. – Nincs alapos
gyanúja, semmilyen indoka, hogy bizalmas orvos szakértői
feljegyzéseket vagy velük kapcsolatos kommunikációt olvasson át,



amelyek között a csapatainkra, a katonaságnál dolgozó férfiakra és
nőkre vonatkozó titkos anyagok is vannak. Nincs joga az
alkalmazottaim vagy az én e-mailjeimbe és más kommunikációjába
betekinteni.

– Megértem az álláspontját – jelenti ki Erin.
– Jobban is átlátja majd, ha bármelyik ügyemet veszélynek teszi ki –

közlöm nem valami udvariasan. – És ez nem fenyegetés, hanem ígéret.
– Feljegyzem, hogy ezt mondta.

HÁLA ISTENNEK LUCY NINCS ITT, így nem látja, amint a két ügynöknő a
gardróbszobájában turkál, kesztyűs kezükkel minden valaha viselt
ruhája zsebébe belenyúlnak, átkutatják a farmerjait, a pilótaruháit, az
elegáns holmijait.

Megnézik a cipőit, bakancsait, átvizsgálják az aktatáskáit, a beépített
szekrény fiókjait, a szoba másik végében pedig egy férfi ügynök kutat
Janet szekrényében, egy másik művészi alkotásokat vesz le a falról, az
afrikai vadon élő állatokról készült látványos festményeket és fotókat.
Falnak támasztja őket, a tenyerével csapkodja a falborítást, mert – csak
találgatni tudok – titkos rekeszeket keres, és görcsbe rándul a
gyomrom.

– Sokat könnyíthetne egy őszinte kommunikáció – oktat Erin,
miközben az egyik ablakhoz megyek, és felhúzom a rolót. – Sok
mindent megelőzhetnénk, ha megtudnánk az igazságot a történtekről.

– Miféle történtekről? – Nem fordulok meg.
– Ami Floridában történt – válaszolja. – Szükségünk van az

igazságra.
– Arra utal, hogy az érdekeltek hazudnak, mintha az alapértelmezett

véleménye szerint mindenki hazudna. – Kinézek az ablakon a késő



délelőtti világba, mert nem akarok ránézni. – És talán igaza is van. A
maga világában nagy valószínűséggel mindenki hazudik, beleértve a
szervezetet is, amelynek dolgozik. A maga világában a cél szentesíti az
eszközt. Bármit megtehet, amit csak akar, és az igazság mellékes.
Feltéve, hogy egyáltalán felismeri.

– Amikor júniusban megsérült…
– Úgy érti, amikor megtámadtak. – A tágas hátsó kertet pásztázom,

amely meredeken tűnik el a fákkal sűrűn beültetett lejtős hegyoldalon.
– Amikor meglőtték. Megállapítom, hogy bőséges bizonyíték van rá,

hogy meglőtték.
– Megállapítja? Úgy hangzik, mintha bírósági ügyet tárgyalna…
– Hadd kérdezzem meg – szakít félbe. – Volt valaha szigonypuska a

birtokában?
– Ezt majd akkor kérdezze meg, ha Jill Donoghue itt lesz.
– És mi a helyzet Lucyval? Kétséget kizáróan megőrül a

fegyverekért. Tudja, hány lőfegyvert tart a páncéltermében? Meglepné,
ha azt mondanám, hogy csaknem százat? Miért van szüksége ennyi
fegyverre?

Kedvem lenne azt a választ adni, hogy Lucy kézzel és kis tételben
gyártott fegyvereket gyűjt. Szereti a bonyolult eszközöket, a finom
innováció művészetét és tudományát, köztük azokat is, amikkel ölni
lehet. Vonzódik az erő jelképeihez, legyenek azok fegyverek, autók
vagy repülők, és gyűjti is őket, mert megteheti. Nem sok olyasmit akar,
amit nem engedhet meg magának. Ha egy külön megrendelésre
készített Glockot vagy egy 1911-es, bal kézre igazított és páratlanul
szép fegyvert szeretne, nem érdekli, mennyibe kerül.

Nem válaszolok Erin kérdéseire, de ez nem akadályozza meg, hogy
ne tegye fel őket, miközben a kertben a vízen megcsillanó fényt



figyelem, a szelíd áramlást és a harmincméteres, ciprusfa mólót, a
végében a tíkfa és üveg csónakházzal. Lucy magunkra hagyott minket,
hogy megnézze, hogy van Janet, Desi és Jet Ranger, és arra biztattam,
hogy vissza se jöjjön a nagy házba, amíg Donoghue meg nem érkezik.
Remélem, hamarosan itt lesz. Marinót keresem, de nyomát sem látom.

– Nyíltan fogok beszélni magával, Kay. Gondolom, nem bánja, ha
így szólítom.

Nem válaszolok. Nagyon is bánom.
– Csakis abból tudunk kiindulni, ami az állítása szerint történt, és

amit Benton az elmondása szerint megfigyelt. Azt állítja, hogy Carrie
Grethen meglőtte önt…

– Nem arról van szó, hogy én vagy Benton mit állítunk. A tényekről
és az igazságról van szó. – Megfordulok, és ránézek.

– Az állítása, miszerint Carrie Grethen meglőtte, kizárólag a vizuális
felismerésén alapul. Egy olyan nőén, akit… mennyi ideje is… legalább
tizenhárom-tizennégy éve nem látott? Akinek a halálát tanúk igazolják.

– Nem pontosan így történt. – Az ördögbe is, ennyit elmondok neki.
– Csak feltételezték a halálát. Ténylegesen sosem láttuk a
helikopterben. A maradványaira sosem találtak rá. Nincs bizonyíték
arra, hogy meghalt. Valójában az ellenkezőjére van bizonyíték, és
mindezt az FBI is tudja. Nem kell elmondanom magának, hogy…

– A bizonyítéka. A spekulatív és képzeletszülte bizonyítéka – szakít
félbe ismét Erin. – Megpillant egy testhezálló, terepszínű neoprén
ruhába öltözött alakot, és valamiképpen azonnal tudja, ki az.

– Egy terepszínű neoprén ruha? – kérdezem. – Érdekes részlet.
– Ön mondta.
Nem szólok semmit. Ráhagyom, hogy töltse ki a kínos csendet.
– Talán nem emlékszik. Bizonyára sok mindenre nem emlékszik egy



ilyen trauma után – folytatja. – Mellesleg milyen most a memóriája?
Megfordult a fejemben, hogy egy darabig nem is lélegzett a víz alatt.

Csendben maradok.
– Ami súlyos következményekkel járhat az emlékezetre.
Nem reagálok.
– Azt mondta, hogy az illető, aki lelőtte, terepszínű neoprén ruhát

viselt – mondja most. – Ezt a részletet ön közölte.
– Nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna, de lehetséges, hiszen

ez az igazság.
– Természetes, hogy nem emlékszik. – A hangjából süt a

leereszkedés.
– Nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna az ügynökeinek –

válaszolom. – De arra igen, hogy mit láttam.
– Valahogy felismerte ezt a személyt, akiről azt feltételezték, hogy

meghalt. – Átfogalmazza a Carrie-vel kapcsolatos érvét. – Bár több
mint egy évtizede nem látta és fényképet sem látott róla, mégis
egyértelműen azonosította az illetőt. És az eskü alatt tett vallomásából
idézek, ha nem teljesen pontosan is, amelyet az ügynökeinknek június
tizenhetedikén tett, Miamiban, még a kórházban.

– Egy olyan vallomásból, amelyet nem rögzít kép- vagy
hangfelvétel, csak írásban van meg – emlékeztetem. – Azt, amit az
ügynökök leírtak, és azt, ami valójában elhangzott, nehezen lehet
bizonyítani, mivel nincs bizonyítékként szolgáló felvétel. És kíváncsi
lennék, hogyan lehetünk biztosak afelől, hogy a vallomás eskü alatt
történt.

– Azt akarja mondani, hogy ha nem eskü alatt tesz vallomást, hogy
az igazat mondja, akkor talán nem is…?

A folyosóról ismerős hang fojtja bele a folytatást.



– Halló, halló! Elég ebből! Rossz modorra vall nélkülem belefogni!
Jill Donoghue mosolyogva lép be, márkás ruhájában – ami most

mélykék – szokás szerint nagyon sikkes. Hullámos sötét haja rövidebb,
mint amikor utoljára találkoztunk. Ezt leszámítva olyan, mint mindig,
szüntelenül energikus és friss, és örökre ott ragadt a harmincöt és az
ötven között.

– Úgy vélem, még nem ismerjük egymást – mutatkozik be Erinnek,
és gyors lefolyású területi harc veszi kezdetét, amelyet az FBI-ügynök
nem nyerhet meg. – Akkor hát új még a bostoni körzetben – foglalja
össze. – Hadd világosítsam fel, hogy mennek itt a dolgok. Amikor az
ügyfelem kijelenti, hogy nem beszél, amíg én ide nem érkezem, akkor
maga elhallgat.

– Csak egy fesztelen csevegést folytattunk arról, hogy felismerte
Carrie Grethent…

– Látja? Egészen beszélgetésnek hangzik.
– …és hogyan ismerhette fel őt, vagy ami azt illeti, bárki mást, ha

figyelembe vesszük, milyen gyorsan történt, és hogy az állítólagos
helyzet milyen kivételes nyomást gyakorolt rá.

– Állítólagos? – Donoghue majdnem nevet. – Látta Scarpetta
doktornő lábát?

– Mutassa meg! – Erin szeme dacosan villan, mert biztos benne,
hogy nem vetkőzöm le.

De nagyobbat nem is tévedhetne. Lehúzom a zsebes nadrágom
cipzárját.



Tizennyolcadik fejezet

MINDEN RENDBEN – mondja kapkodva. – Semmit sem kell bizonyítania.
– Az én foglalkozásomban az ember hamar feladja a

szemérmességet. – Letolom a jobb nadrágszáram a térdem alá. –
Amikor befejezem a munkát egy bomló testen, egy vízi hullán, akkor
nem igazán érdekel, ki van mellettem a zuhanyfülkében. Pontosan itt
van a bemeneti és a kimeneti seb.

A kerek és gyulladtan vörös, tízcentesnél kisebb sebekre mutatok.
– A szigony felnyársalta a négyfejű combizmomat – magyarázom. –

Csaknem a comb közepén, itt hatolt be, és a patella, a térdkalács felett
bukkant elő. A hegye tíz centire állt ki a bőrömből. Nyilvánvalóan az
izmok és a csont sérült leginkább, amit tovább növelt a kötél,
amelynek az egyik végét a szigonyhoz, a másikat a felszínen egy
bójához kötötték. Elképzelheti, mennyire rángatott és cibált.

– Borzalmas belegondolni. Nagyon fájdalmas lehetett. – Erin
hatásszünetet tart. – De egyáltalán nem lehetetlen, hogy a sebet
önmaga okozta, majd mindez egy fantázia szülte történet
kiagyalásához vezetett a terepszínű ruhát viselő fantomról.

Feltartok egy képzeletbeli szigonypuskát, és a hegyét megpróbálom
egy vonalba állítani a combomon lévő bemeneti nyílással.

– Nehéz, de nem lehetetlen. És mi lenne az indítékom?
– Bármit megtenne az unokahúgáért, igaz?
– Nem kell rá válaszolnia – tanácsolja Donoghue.
– Nem – felelem. – És nem lőttem magamra. És semmit sem tudok

egy terepszínű neoprén ruháról, de ez nem jelenti azt, hogy Carrie nem



viselt ilyet.
– És ha ezzel megmentené Lucy életét? Akkor hazudna?
– Nem kell válaszolnia – mondja Donoghue.
– Hazudna, hogy titkolja a szégyenteljes tényt, hogy öngyilkos

hajlamai vannak?
– A természetemhez jobban illene, hogy lelövöm a fenyegetés

forrását – válaszolom.
– Nem kell megmagyaráznia – mondja nekem Donoghue.
– Semmi értelme nem lenne, hogy lelövöm magam, amit különben

sem tettem meg – teszem hozzá. – És miről is kérdez? Hogy zavart
vagyok? Hazudok, hogy mentsem Lucyt? Vagy hazudok arról, hogy
megpróbáltam megölni magamat? Vagy talán van még egy elmélete,
amelyet hozzátenne ehhez a zagyvalékhoz?

– Pánikba esett? – Erinnek egyre nehezebb megőriznie a hidegvérét.
– Amikor rájött, hogy meglőtték? Pánikot érzett?

– Nem kell rá válaszolnia – ismétli Donoghue.
– Felvetődött-e magában a legcsekélyebb kétség, hogy az, aki

magára lőtt, Carrie Grethen? – Erin vért szimatol.
– Nem kell erre válaszolnia.
– Megfordult-e a fejében, Scarpetta doktornő, hogy páni félelmében

Carrie Grethennek nézte az illetőt, de tévedett?
– Nem kell rá válaszolnia.
– Semmi gond, hiszen tulajdonképpen nem értettem a kérdést.

Összezavarnak egy újabb elmélettel. – Az ablakon túli folyó, a lassú
örvények és fodrozódások kötik le a figyelmemet.

A víz zöldes, mint egy régi palack színe, és lustán kanyarogva kerüli
meg Lucy birtokának földnyelvét. Egy kép villan fel előttem. Látom az
arcomat a bepárásodott búvármaszkon keresztül a zavaros, iszapos



vízben. Holtan látom magamat.
– Bocsásson meg – mondja olyan fagyosan Erin, hogy az

megdermeszt. – Hadd fussak neki még egyszer. Felvetődött-e önben
egyszer is, hogy akit látott, esetleg valaki más lehetett?

– Nem kell válaszolnia.
– Ó, értem már! Hanyagoljuk az öngyilkossági elméletet, és

visszatérünk a „valaki más lőtt le” elmélethez – válaszolom.
– Nem sokkal valószínűbb-e – marad Erin az összefüggéstelen

kihallgatási iránynál –, hogy a másodperc törtrésze alatt, amikor ezt a
személyt meglátta, arra az azonnali feltevésre jutott, hogy az Carrie
Grethen? Nem tudta, hanem feltételezte. És miért ne tette volna?
Bizonyosan rá gondolt.

– Erre sem kell válaszolnia – emlékeztet Donoghue.
– Okkal félt és idegeskedett minden pillanatban. – Erin megpróbál

felheccelni, hogy reakciót váltson ki belőlem. – Nem lenne-e
tárgyilagos az a következtetés, hogy ha maga őt kereste, akkor azt is
képzelte, hogy őt látja az előbb említett másodperc törtrészében?

Ragaszkodik a másodperc törtrésze kifejezéshez. Az esküdtekre
gondolva gyakorol, és felépíti az ügyet, miszerint a találkozásunk
olyan gyorsan történt, hogy valójában semmit sem láthattam. Éppen
ezért azt sem láttam, ki lőtt meg. Egyszerűen csak féltem attól, ki lehet,
és olyan feltevésre jutottam, amit most nem akarok megmásítani. Vagy
ha ez a kitaláció nem jön be, akkor felteszem, hogy Erin ahhoz
folyamodik, hogy őrültként állít be, aki isten tudja, miért, saját magát
nyársalja fel. Még pár percnyi hasonló kérdezz-felelek után Donoghue
kijelenti, hogy négyszemközt kell beszélnie az ügyfelével.

– Még sosem jártam itt – mondja Erin kedvéért. – Ha nincs ellenére,
Kay, vezessen körbe. Lélegzetelállító!



Kimegyünk a folyosóra, és lassan, szótlanul elindulunk a vörös
jarrah padlón, a kellemes rézvörösbe hajló, sárgán világító lámpák
fényénél. Tudatában vagyok Lucy biztonsági rendszerének, minden
billentyűzetnek, kamerának és mozgásérzékelőnek, amelyet
elhagyunk. Nem feledkezhetem meg arról, hogy így nem lehetünk
négyszemközt.

– Van valami, amire különösen kíváncsi? – teszem fel Donoghue-
nak a látszólag ártatlan kérdést, miközben figyelembe veszem, hogy
Lucy házában mindenütt kamerák vannak.

– Amikor megérkeztem, feltűnt, hogy ha jobbra fordultam volna és
nem balra, akkor egy érdekes hely kínálkozott volna annak a
folyosónak a végén. – Odavetett megjegyzése lényeges dologra világít
rá.

A vendéglakosztályra céloz, amelyet Lucy nekem alakított ki. Ez a
hálószobám, a hely, ahova elvonulhatok, amikor itt tartózkodom.
Ahogy közelebb jutunk a bejárathoz, látom, miről beszél Donoghue. A
bejáraton túl egy másik folyosó van. A túlsó végén nyitva a
lakosztályomba vezető ajtó. Amint közeledünk, már látok is egy olcsó
khaki öltönyben feszítő férfit, aki egy nagy lezárt barna papírcsomagot
cipel a két karjában. Erős, inas férfi, sötét hajú, csillogó barna szeme
van, a haját oldalt kopaszra, a feje tetején tüsire nyírták. Katonának
látszik.

– Jó napot – köszön, mintha egy csapatban lennénk. – Segíthetek
valamiben?

– Hova viszi ezt és miért? – mutat Donoghue a férfi markában lévő
barna papírcsomagra.

– Ó, a világért sem akarnám fárasztani minden csip-csup dologgal,
amit itt csinálunk. De most nem mehetnek be. Doug Wade vagyok. És



maga?
– Jill Donoghue. Láthatnám a jelvényét?
– Boldogan megmutatnám, ha lenne – mondja. – De én csak az

adóhatóság tisztviselője vagyok. Nem kapunk jelvényt, fegyvert,
semmi ilyen szórakoztató dolgot.

AMIKOR A SZOBÁMHOZ ÉREK, nem lépek be, de jelzem a jelenlétemet.
A nyitott ajtóban állok, és figyelem a két ügynököt, ahogy

megbontják a széles franciaágyat, felfordítják a matracot, félig
lecsúsztatják az ágykeretről, és a mézszínű finom egyiptomi pamut
ágyneműt halomba rakják a földön. Kesztyűs kézzel óvatosan
végigtapogatnak mindent, hogy nem találnak-e rejtekhelyet. Nem az
adóhatóságtól vannak, hacsak nem arra gyanakszanak, hogy a matracot
adóelkerülő dollárokkal tömtem meg. Valami mást keresnek. De mit?

Még több puskát? Egy szigonypuskát? A búvármaszkomat? Drogot?
A gardróbszoba nyitott ajtaján át látom a ruháimat és a cipőimet,

ahogy hanyagul visszapakolták őket a polcokra, miután
végigtapogatták őket. Megbizonyosodom arról, hogy az iMacem
hiányzik a folyóra néző dolgozószobám íróasztaláról. Lucy sokat törte
magát, hogy a vendéglakosztályom pontosan olyan legyen, mint
amilyennek szerinte látni szeretném: sok üveg, színes selyemszőnyeg a
fényes cseresznyefa padlón, réz lámpatestek a falon, kávéfőző a
pulton, gázfűtésű kandalló és Velencét ábrázoló nagy fényképek.

Számtalan elégedett és meghitt pillanatot töltöttem itt, békés,
ártatlan kikapcsolódásokat, amelyek talán örökre véget értek. Érzem,
ahogy fellángolt a haragom, amikor a barna papírba bugyolált
csomagot láttam távozni. Egymást kergetik a gondolataim, ahogy
igyekszem visszaidézni, mi lehetett a gépemen vagy dokumentumok



formájában tárolva. Mit tekinthet problémának az adóhatóság vagy az
FBI, vagy más ügynökség?

Szorgosan törölni szoktam az aktákat, ürítem a kukát, de a kormány
laboratóriumai ettől még minden adatot visszaállíthatnak a
számítógépemről. Lucy tisztára törölhette volna a merevlemezt, és
elintézhette volna, hogy a törölt anyagot ne lehessen visszaállítani. De
úgy sejtem, nem volt rá ideje. Azt állítja, nem tudta, hogy megszállják
az ingatlanát, amíg Erin be nem szólt a házi telefonon, és be nem
jelentette az érkezését, és Lucynak így csak percei maradtak, hogy
gondoskodjon a biztonsági kérdésekről. De nem tudom, mi igaz ebből.
Lehet, hogy ő is olyan manipulatív és nem szavahihető, mint az FBI.
Lehet, hogy az FBI-nál tanulta.

– Jó reggelt – szólalok meg, és a két ügynök felnéz; egyikük sem
idősebb negyvennél, tipikusan ápoltak és kulturáltak a zsebes
nadrágjukban és pólóingükben. – Könyvvizsgálatot tartanak?

– Remélem, nem, mert az nem sétagalopp – válaszolja vidáman
egyikük.

– Csak arra lennék kíváncsi, hogy rovancsolnak-e, és talán ezzel
magyarázható, hogy egy adóhatósági ügynök most ment el a
számítógépemmel, ami mellesleg a véleményem szerint nem helyes.
Úgy tudom, hogy az adóhatóság ügynökei nem léphetnek be engedély
nélkül egy magánhelyre. Lucy engedélyt adott az adóhatóságnak?

Semmi válasz.
– Vagy Janet, a partnere?
Csend.
– Mert én egészen biztosan nem adtam – mondom nekik. – Szóval

szeretném tudni, ki adott engedélyt az adóhatóságnak, hogy átkutassa
ezt a házat, és személyes tárgyakat vigyen el belőle? Nemcsak az



unokahúgom személyes holmiját, de az enyémet is.
– Nem áll jogunkban folyamatban lévő nyomozásról felvilágosítást

adni, asszonyom – mondja a másik ügynök hangosan és kimérten.
– Ha egy folyamatban lévő nyomozás rám vonatkozik és

könyvvizsgálatot tartanak nálam, akkor jogom van ezt tudni. Nem
igaz? – fordulok Donoghue-hoz, de nincs szükségem a válaszára. –
Nem látok tisztán, és szükségesnek érzem, hogy továbbra is felhívjam
a figyelmüket, hogy az adóhatóság ügynökei nem nyúlhatnak hozzá
semmihez, amiről úgy döntenek, hogy elviszik innen.

Játszom velük, és ezt ők is tudják. Már nem mosolyognak.
– Velük kell tisztáznia, asszonyom – mondja a hangos, kimért

ügynök. A hangja már élesebb. – Mi nem az adóhatóságnak
dolgozunk.

Nem vagyok biztos abban, hogy a khaki öltönyös férfi, aki most
sétált el az iMacemmel, egyáltalán ott dolgozik. Nem tűnt olyan
típusnak, nem emlékeztetett egyetlen adóhatósági ügynökre sem,
akivel eddig dolgom akadt. És egyébként is adóhatósági tisztviselőként
mutatkozott be, nem ügynökként, és a tisztviselők rendszerint a nem
kiegyenlített adótartozással, míg az ügynökök a rovancsolással
foglalkoznak. Nem tudom, hogy bármelyikük is mit keres Lucy
házában.

– A hölgy az ügyvédem, és örülök, hogy tanúja lehet az önök
folyamatban lévő nyomozásának – folytatom. –
A látvány többet mond ezer szónál. Kellemes napot, uraim.

– Honnan tudták, hogy ez a maga szobája? – kérdezi Donoghue,
miközben elsétálunk.

– És maga honnan tudta? – kérdezek vissza.
– Mert megütötte a fülem egy megjegyzés, amelyet valaki tett,



amikor először beléptem a házba. Azt hallottam, hogy most
csomagolták össze a doki számítógépét, és meg kell bizonyosodni,
hogy a szobában lévő holmik a maga tulajdonában állnak –
magyarázza. – Nem volt kétségük, hogy ez a maga szobája. Van oka
azt hinni, hogy bajba került az adóhatóságnál?

– Nem több, mint bárki másnak. Amennyire én tudom.
– És Lucynak?
– Semmi dolgom a pénzügyeivel. Nem beszéli meg őket velem.

Feltételezem, hogy rendesen fizeti az adóját – válaszolom.
– Miért nyomozna nála az adóhatóság adóügyi bűncselekmény

miatt?
– Én nem tudok semmilyen okról. – Nem teszem hozzá, hogy a

khaki öltönyös Doug Wade nem olyan adóhatósági alkalmazott.
Ha felhatalmazást kapott volna arra, hogy bűncselekménynek

számító adókihágással kapcsolatban nyomozzon, akkor fegyvere és
jelvénye is lett volna. Az adóhatóság dolgaiban eljáró különleges
ügynökök ráadásul párban szállnak ki a helyszínre. Nem azt akarom
ezzel mondani, hogy bármi gyanús lenne Doug Wade kilétével
kapcsolatban, vagy hogy mit keres itt. De egészen biztos vagyok
benne, hogy az okok nem olyan egyszerűek, mint amilyeneknek
látszanak. Az FBI határozott céllal van itt. És ez a cél nem lesz
elfogadható vagy ebben az esetben akár indokolt.

– Hogy lényegre törőbben fogalmazzak – mondom olyan hangosan
Donoghue-nak, hogy mindenki hallja. –
A szövetségiek rendelkezhetnek minden fölött, ami az enyém? Csak
azért, mert véletlenül Lucy házán belül van? – Már tudom is, mit fog
válaszolni, de ez nem akadályoz meg benne, hogy reménykedjem egy
kibúvóban, és olyan a kedvem, hogy szeretném emlékeztetni az FBI-t,



hogy nem terrorizálhatnak.
– Bármihez joguk van, ami azon a helyen található, ahova a

házkutatási parancsuk szól, és már szabad is a vadászat – magyarázza.
– Persze azzal érvelhetnek, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a házban
itt-ott található laptopok Lucyéi vagy máséi, mondjuk Janetéi vagy a
magáéi. Azt mondhatják, hogy ezt csak úgy állapíthatják meg, ha
megvizsgálják, mi van rajta.

– Más szóval azt tesznek, amit akarnak.
– Más szóval igen – válaszolja. – És jobbára ezt is teszik.
A házon kívül, a tikkasztó hőségben nem látok sehol ide-oda járkáló

ügynököket, így megnézem az elöl parkoló járműveket, a négy fehér
Tahoe-ból álló karavánt. Egy fekete Ford kupé parkol mögöttük, és
eltűnődöm, kié lehet. Talán az áladóhatósági ügynöké.

A helikopter eltűnt, a fák között hallani a szelet, a mennydörgés
távoli üstdobrobaját. Dél felől a felhők úgy magasodnak, mint a kínai
nagy fal; félelmetesen tornyosulnak, mint egy díszes építmény, amit az
űrből is látni lehet. Párás és baljós kint a világ.

– Miért? – néz fel Donoghue a fenyegető égboltra.
– Mit miért?
– Miért volt itt helikopter? Mi az ördögöt művelt itt? Meddig is

körözött?
– Csaknem egy órát.
– Talán filmre vesznek mindent, ami idelent folyik.
– Miért tennék?
– Politikai óvatosságból – dönti el Donoghue, és úgy érti, a

nyilvános megszégyenítés vagy kellemetlen látszat elkerülésére.
– Javaslom, hogy menjünk le a mólóhoz. – A lámpaoszlopokra

mutatok, és néhány fára, amelyeken hangfelvételre is alkalmas kamera



van.
Lassan ereszkedem le a falépcsőn, amely a hátsó udvarról a

vízpartra vezet. Apály van, az orromat megcsapja a rothadó növényzet
bűze. A forró, renyhe levegő nem mozdul, és heves kitörés ígéretétől
csillámlik. Dél felől a fenyegető felhőfal gyorsan növekszik. Jókora
vihar készülődik, és nem akarom, hogy az átkozott FBI itt legyen,
amikor lecsap. Nem akarom, hogy ki-be hordják az esővizet és a sarat.
Már elég kárt okoztak.

Lépteink tompán konganak a viharvert famólón. A csónakházat
cölöpökre építették, alatta színpompás, de ritkán használt kajakokat
kötöttek ki. Lucyt nem nagyon érdeklik az olyan közlekedési
eszközök, amelyeket nem motor hajt. Gyanítom, hogy az evezős
csónak Janet ötlete volt.

– Hogy ment ma délelőtt a meghallgatás? – mutatom az utat a
csónakház elejéhez, és az adatfikció jár a fejemben egy ügyre
vonatkozóan, amit úgy tűnik, hogy Donoghue ma délelőtt a szövetségi
bíróságon vitatott meg.

Benton ott volt. Vajon az adatfikciónak van köze az FBI itt-
tartózkodásához? Nem teszem fel egyenesen a kérdést, és Donoghue
nem válaszol semmit.

– Csak azért érdeklődtem, mert megemlítette. – Nem mondom, mit
említett meg, de érti, mire utalok.

– Úgy van – válaszolja végül. – Tettek egy indítványt, hogy ejtsék
az ügyet, mert nem megbízható a bizonyíték.

– Minek az alapján?
– Azt hiszem, a digitális média természete olyan, hogy

feltételezhető, meg lehet hamisítani – mondja, és miközben óvatosan
és ravaszul fogalmaz, lassan ráébredek, hogy ezt az indítványt nem ő



javasolta.
Donoghue befolyásos és nagy szakmai jártassággal felvértezett

ügyvéd, aki a legcsekélyebb esélyt sem mulasztaná el, hogy kétséget
ébresszen az esküdtekben a vád ügyének bármely vonatkozását, illetve
azok sértetlenségét illetően. Az adatfikció valóra vált álom lenne
számára. Az időzítéssel kapcsolatban azonban fenntartásaim vannak.
Miért ma? Miért volt ott Benton? Mit keres az FBI Lucy házában?

– Minden összefügg – motyogom a bajszom alatt, és aztán ismét
felcsendül az elektromos gitár cisz húrjának pendülése. A telefonomra
e pillanatban érkezett üzenetre pillantok, és Donoghue az arcomon
látja, mennyire feldúlt vagyok.

– Minden rendben? – Félreérthetetlenül nézi a telefonomat, és
nagyon halkan, az ajkát alig mozgatva teszi hozzá: – Legyen rendkívül
óvatos. Biztos, hogy már lefoglalták a hálózatait.

Megállok.
– Egy perc türelmet kérek.
– Segíthetek valamiben? – folytatja körültekintő beszélgetését.
– Páratlan innen a kilátás. – A víz felett pihen a tekintetem, és

Donoghue tudja, hogy ne kérdezgessen tovább.
Olyan hírt kaptam, amit nem szabad látnia, és ha bűncselekménnyel

kapcsolatos összefüggést találok, akkor nincs is szükség arra, hogy
feltárjam előtte. Elég baj, hogy megérkezett hozzám, és nézem, ahogy
előttem sétál, mialatt a mólón állok, és ismét beteszem a
fülhallgatómat. A folyó felé fordulok, a telefont pedig amennyire csak
lehet, közel tartom magamhoz, hogy megőrizzem azt a csekély
magánszférát, ami maradt, és magamban azt méricskélem, hol
valószínű, hogy Lucy kamerát helyezett el, hogy hátat fordítsak
mindegyiknek, és takargatom a képernyőt, miközben felkészülök arra,



amit nehéz lesz majd néznem.
Az előző két üzenethez hasonlóan ez is mintha Lucy vészhelyzeti

számáról érkezett volna, nincs hozzá kísérő sms, csak egy link.
Rákattintok, és a videó azonnal mutatni kezdi Lucy kollégiumi
szobáját, majd gépelt betűkkel beúszik
a szöveg, lassan, miközben vérvörös festéket csöpög.

ELFAJZOTT SZÍV, HARMADIK VIDEÓ
CARRIE GRETHEN FELVÉTELE

1997. július 11.



Tizenkilencedik fejezet

ABBAHAGYJA AZ OLVASÁST, és hajlékony, halvány ujjaival gyorsan
összehajtja a sima, fehér papírt.

Carrie egy zöld katonai hátizsákba dugja a borítékot, miközben a
háttérben ajtó csukódik, és a kamera látóterébe, a kollégiumi szobába
besétál Lucy. Az utolsó videó óta, amelyet róla láttam, mintha
lezuhanyozott volna, és ez alátámasztja azt az egyre erősebb
meggyőződésemet, hogy a felvételeket azért kötötték össze, hogy
üzenetet közvetítsenek. Alaposan meg kell figyelnem mindent,
akármilyen manipulatív és kínos a film. Létfontosságú, hogy mindenre
emlékezzem, amit hallok és látok, mert a videó valószínűleg ismét
megsemmisül, amint véget ér.

Lucynak nyirkos a haja. Kifakult farmert, zöld FBI-os gombos pólót
visel, és vietnami papucsot. A karjában összehajtogatott fehérnemű,
sortok, trikók, összetekert zoknik, amelyeket az ágy végébe hajít,
mialatt Mister Pickle figyeli borostyánsárga szemével.

– A tied a tetején van – mondja Lucy fagyosan Carrie-nek. Rá sem
néz. – Jóformán minden, ami fehér, a tiéd. Furcsa, de általában nem
szokták a tiszta fehéret a rossz emberekkel társítani. Azt hiszem,
megkértelek, hogy távozz. Mi a francért vagy még itt?

– Szubjektív megítélés kérdése, ki a rossz és ki a jó. És a szíved
mélyén nem akarod, hogy elmenjek.

– Nem szubjektív, és a pokolba is, húzz innen.
– Azért viselek fehéret, amiért neked is kellene. Mérgező, ha az

ember tartósan ki van téve a festékben lévő vegyi anyagoknak. –



Carrie a hátizsákba gyömöszöli fehér holmiját. – Tudom, hogy nem
foglalkozol ilyen e világi részletekkel, mert azt hiszed, sosem kell
törődnöd olyasmikkel, amik öregítenek, vagy isten ments, neurológiai
rendellenességet vagy rákot okoznak, vagy tönkreteszik az
immunrendszeredet, és emiatt a szervezeted krónikusan saját maga
ellen támad. Nem kellemes halálmód.

– Semmi sem az.
– De a halálnak azért sok rossz fajtája létezik – mondja Carrie. –

Jobb, ha lelőnek. Vagy lezuhansz egy repülőgéppel. Biztos nem akarsz
betegségben vagy mérgezésben meghalni. Nem akarsz vegetálni és
elveszíteni a testi funkcióidat. Vagy képzeld el az agykárosodást. Vagy
azt, hogy megöregszel, és ez a legrosszabb gonosztevő, a legnagyobb
ellenség, amelyet le akarok győzni.

– Az ostoba réztartalmú krémekkel?
– Egy nap majd visszaemlékezel erre a pillanatra, és azt kívánod,

bárcsak máshogy csináltál volna mindent. Teljes mértékben mindent. –
Rezzenéstelen a tekintete. Nem is pislog. – Nagyon kedves tőled, hogy
kimostál. Sokan voltak?

– Órákig kellett várnom egy szárítógépre. Utálom, ha mások
holmijával együtt kell mosnom. – Lucy befelé forduló, nyomott
hangulatban van, nem néz Carrie-re.

– Nahát, nahát, milyen kiváltságosak vagyunk! Hallanod kéne
magadat. Elfelejtettük, hogy ezen az emeleten te vagy az egyetlen
nagyképűsködő, akinek nincs szobatársa, vagy nem kell osztoznia a
fürdőszobán?

– Pofa be, Carrie.
– Tizenkilenc vagy, Lucy.
– Fogd be a szádat.



– Gyerek vagy. Nem is lenne szabad itt lenned.
– Vissza akarom kapni a MP5K-t. Hol van?
– Biztonságban.
– Nem a tiéd.
– A tiéd sem. Olyan egyformák vagyunk! Tisztában vagy vele?
– Nyomokban sem vagyunk azok. – Lucy elpakolja a ruháit,

fiókokat rángat ki és lök vissza a helyükre.
– De pontosan ugyanolyanok vagyunk – mondja Carrie. –

Ugyanannak a jégkockának a két oldala vagyunk.
– Mi a fenét akar ez jelenteni?
Carrie kibújik az ujjatlan pólójából meg a sportmelltartójából, és

derékig meztelenül fordul szembe Lucyval.
– Nem hiszem el, amit mondtál. Nem gondoltad komolyan. Szeretsz.

Nem tudsz nélkülem élni. Tudom, hogy nem gondoltad komolyan.
Lucy rámered, aztán bevág még egy fiókot, Carrie pedig a földön

hagyja átizzadt holmiját ott, ahova esett. Feltűnik, hogy a szabadon
hagyott bőrén nincs látható határvonal, a pigmentáció mindenütt
egyforma. Minden, a melle, hasa, háta, nyaka ugyanolyan tompa
tejfehér.

– Benton előbb-utóbb rájön majd, hogy hiányzik – mondja Lucy. –
Hol a pokolban van? Ez nem vicc. Add vissza, és hagyj békén.

– Alig várom, hogy visszaállítsam az eredeti állapotát, és
próbalövéseket végezzek vele, miután elcsomagoltam a különleges
táskájába. Képzeld csak el. Állsz a forgalmas járdán, a táskával a
kezedben, mialatt arra halad egy autókonvoj.

– Kinek a konvoja? – mered rá Lucy.
– Van pár választási lehetőség.
– Te betegebb vagy, mint gondoltam.



– Ne drámázz ennyire. – Carrie elveszi a St. Pauli Girlt az
íróasztalról, és Lucy arcától centikre meghúzza. – Tudom, hogy nem
gondoltad komolyan, amit korábban mondtál. – Nekidől Lucynak,
miközben a sört issza, és Lucy pólója alá csúsztatja a kezét.

– Ne. – Lucy eltolja Carrie kezét. – És a víznek nincsenek oldalai, a
jégkocka pedig víz, szóval, mint mindig, most is összevissza
halandzsázol.

– Valóban? – Carrie megcsókolja; megdöbbentő, hogy az arcuk
mennyire tükörképei egymásnak.

– Ne – mondja Lucy.
Mindkettőnek éles vonású az arca, élénk a tekintete, erős az

állkapcsa, a fogsora egyenes és fehér, rendkívül energikusak és
kecsesek. Benton szerint Carrie a narcisztikus személyiség klasszikus
esete, aki önmagába szerelmes, önmaga egyik képétől a másikig siklik.
A világ egy tükörszoba, amelyet önmaga kivetítései töltenek meg, és
Lucyban méltó párjára talált. Benton Carrie-t Lucy hasonmásának, a
gonosz alteregójának tartja.

– Ne, Carrie. Nem.
Mindkettőjük izomzata tökéletes, mint az olimpiai futóké,

százhetven magasak, dús keblűek, keskeny csípőjűek, izmos hasúak, a
karjuk, combizmuk és vádlijuk finoman kidolgozott. Könnyen
nézhetnék testvéreknek őket.

– Nem! – húzódik el tőle Lucy. – Hagyd abba!
– Miért mondtad? – kérdezi Carrie, és nem veszi le róla a szemét. –

Tudod, hogy kizárt, hogy elhagyj.
– Vacsorázni megyek, és mire visszajövök, már ne legyél itt. – Lucy

hangja remeg. Leül az íróasztal szélére, és zoknit meg fekete bőrcipőt
húz.



– Add át Marinónak, hogy boldog születésnapot kívánok. – Carrie
agresszívan közel áll hozzá. – Remélem, jól mulattok a Globe és
Laurelben. Okvetlenül meséld el neki, miért nem vagyok jelen.

– Mert nem hívtak meg. Sosem hívtak meg, és ne is reméld, hogy
máshogy lesz. Amúgy sem akartál volna elmenni.

– Nem hiányzott volna, de megértem. A szívének kedves ismerősei
körében kell lennie, a kedvenc törzshelyén. – Carrie szeme mint a
hidegkék acél. – Adok pénzt, hogy fizess neki egy kört vagy egy
különleges desszertet, a tetején gyertyával.

– Nem akarja, hogy ott légy, és a pénzedet sem akarja.
– Akkor sem szép dolog, hogy nem hív meg a nagy születésnapi

partira – jegyzi meg Carrie. – Légy óvatos. Lehet, hogy egy mérgezett
alma következik.

– Nagyon jól tudod, hogy nem vacsorázhatsz velünk.
– Hadd találjam ki, kinek az ötlete volt, hogy ma este kirekesszenek.

Nem Marinóé. A drágalátos Kay nénikédé.
– Igaz, hogy neki van a legrosszabb véleménye rólad azok közül,

akikkel valaha is együtt voltam vagy leszek.
– Ne légy ilyen unalmas.
– Te meg betegesen uralkodni és versengeni akarsz. – Lucy fel-alá

járkál, és egyre feldúltabb.
– Te meg éretlen vagy és unalmas, és amikor így viselkedsz, halálra

untatsz. – Carrie élettelen hangon jelenti ki, miközben teljesen
mozdulatlanul áll, tökéletesen nyugodtan az íróasztal mellett. – Utálok
unatkozni. Mindennél jobban gyűlölöm. Csak a szabadságomat nem
szeretném elveszteni. – Te mit gyűlölnél jobban, Lucy? Halottnak
lenni vagy börtönben rohadni?



LUCY KIMEGY A FÜRDŐSZOBÁBA. A mosdónál vizet enged egy pohárba,
és visszajön a szobába, ahol Carrie az íróasztal közelében a svájci
bicskával játszik.

– Miért mondtad? Korábban sosem tetted – tér vissza makacsul a
kérdéshez Carrie. A hangja kifejezéstelen.

Lucy megköszörüli a torkát, és elfordítja a tekintetét.
– Ne tedd a kelleténél nehezebbé.
– Most meg sértődötten viselkedsz. – Carrie egy hüllő

mozdulatlanságával figyeli.
– Nem én. – Lucy ismét megköszörüli a torkát, miközben a vízből

kortyol.
– Természetesen csak megjátszod magad – mondja Carrie. – Sosem

tudnál elhagyni. Soha nem váltanád be a fenyegetésedet, nem is lennél
képes rá. Nézd csak meg magad. Mindjárt sírva fakadsz. A puszta
gondolatra, hogy nem lehetsz velem, darabokra hullasz. Jobban
szeretsz, mint életedben bárkit is. Engem szerettél először. Én vagyok
az első szerelmed. És tudod, hogy szokott ez működni? Valójában
nincs fogalmad róla. Hozzám képest gyerek vagy még. De jegyezd
meg – kocogtatja meg a halántékát a mutatóujjával. – Az első
szerelmet sosem felejti el az ember – mondja lassan és nyomatékosan.
– Sosem leszel túl rajta, mert mindig ez lesz a legintenzívebb érzés,
amelyet megélsz, a legelviselhetetlenebb vágy és gerjedelem. A
szerelem. A pirulás. A mellkasban a dobbanások. A nyakadon az
agyadhoz zubogó, rohanó vér, amitől lerobban a fejtetőd. Nem bírsz
gondolkodni, sem beszélni. Csak meg akarod érinteni. Annyira vágysz
arra, hogy megérintsd azt a személyt, hogy ölni is tudnál érte. Hát van
jobb a perzselő nemi vágynál?

– A szépségkirálynővel dugsz. Szóval azt hiszem, mindent tudhatsz



a gerjedelemről.
– Már szakítottunk.
– Biztos? – Carrie a vaskos svájci katonai bicskát nézi a tenyerében.

– Mert jobban tennéd, ha komolyan mondanád. A szavak mindent
megváltoztathatnak. Csak óvatosan azzal, hogy mit gondolsz
komolyan vagy mit nem.

– A megismerkedésünktől fogva tudnom kellett volna. – Lucy
gyorsabban járkál, és hevesen gesztikulál. – Amikor bekísértek a
Mérnöki Kutatási Központba, és átadtak neked, a felügyelőmnek, a
mentoromnak, a személyes sorscsapásomnak.

– Nem akkor találkoztunk először, Lucy. Csak az volt az első
alkalom, hogy te láttál. – Carrie megdörgöli a kést a hüvelykujjával, az
élességét próbálgatja. – Gyere ide. Könnyen kell venned.

– Szélhámos vagy, és csaló, svindler, egy intellektuális tolvaj, a
legrosszabb fajta, mert mások lelkét lopod el. Megteremtettem a
CAIN-t, és te ezt nem bírod elviselni. Mindvégig te söpörted be az
elismerést azért, amit valójában én alkottam meg. Csalással veszed el
másoktól azt, amire fáj a fogad.

– Ó, istenem, megint visszakanyarodtunk ehhez! – nevet Carrie.
– A bűnügyi információs hálózat, és ki kapja érte a köszönetet? Ki

kapná, ha igazat mondanál? – Lucy szeme szikrázik, és Carrie arcához
hajol. – Ki találta ki a nevet, a CAIN mozaikszót? Ki írta az összes
kódot, ami számít? El sem hiszem, mennyire hagytam, hogy
kihasználj. Valószínűleg még jobban megsebzel, mielőtt vége.

– Mielőtt minek van vége?
– Mindennek.
– Ha úgy tervezem, hogy megsebezlek… sejtelmed sem lesz róla,

amíg úgy nem döntök – mondja Carrie, és durranások hallatszanak,



mintha egy ünnepség végén tűzijátékot tartanának.
Elkapja Lucyt, erősen megcsókolja, és Lucy kiáltása döbbent

fájdalomról árulkodik. Látom a svájci bicskát, a kis fényes acélpengét
Carrie kezében. Figyelem, ahogy sötét vérfolt terjed szét Lucy zöld
ingén, és élénkvörösre festi az ujjait, amikor a kezét a hasára szorítja,
és kábán, felpaprikázva, hitetlenkedve és feldúltan mered Carrie-re.

– Mit tettél? – ordítja Lucy az arcába. – Mi az ördögöt tettél, te
kibaszott elmebeteg?

– A fenevad jele. – Carrie felkap egy törülközőt, felemeli Lucy
pólóját, és felitatja a vért a vízszintes bemetszésről, amit Lucy hasának
alsó bal negyedén ejtett. – Arra az esetre, ha elfelejtenéd, valójában
kihez is tartozol.

– Jézusom! A kibaszott életbe! Mit műveltél? – Lucy kirántja a
kezéből a törülközőt, aztán semmi.

A telefonom képernyője elsötétül.



Huszadik fejezet

A HOMLOKZATI VERANDÁN élénkzöld párnás tíkfa klubfotelok állnak,
hozzájuk illő díványokkal.

A cölöpöket hullámok nyaldossák, a folyó ezen a szakaszon negyed
mérföld széles, a túlsó parton egy lakatlan erdő van. A tekintetemmel
követem a két fehérfejű rétisast: magasra szárnyalnak, a keményfa
erdő és örökzöldek zöld lombja fölé. Eszembe juttatják, hogy errefelé
sok a fészek, és megint csak bosszúságot érzek, amiért az FBI
helikoptere a csendes, természetvédelmi terület fölött dübörgött,
felzavarva a vadon élőket.

Más körülmények között a csónakház tökéletes hely lenne arra,
hogy egy ilyen borzalmas nap végén elüldögéljünk és felhajtsunk egy
pohárral. Eltűnődöm, vajon Lucy miért nem jön elénk, hogy
üdvözöljön. Látnia kellett, hogy közeledünk. Valószínűleg ötven
biztonsági kamera van elszórva a birtokán, és ahogy idefelé tartottunk,
bizonyára követte a mozgásunkat. Furcsa, hogy nem jött elénk.
Bekopogok az ajtón. Nevetést hallok, zenét, japán beszédet. Megy a
tévé.

Zörög a zár, és Lucy ajtót nyit, a tekintetem önkéntelenül is szürke
pólójának aljára siklik, vért keresek rajta, mintha Carrie ebben a
pillanatban vágta volna meg a Marinótól kapott svájci bicska kis
pengéjével. Emlékszem, az után történt, hogy Marino kezdte
elhagyatott parkolókba vinni, hogy a Harley vezetését gyakorolja vele,
és azt mondta Lucynak, sose legyen fegyver nélkül; mindig legyen
pénz a zsebében, és tartson kéznél valamilyen pengét; emlékszem,



hogy az első években ezt tanácsolta neki.
Carrie választotta azt a kést, Marino kését. Arra használta, hogy

megjelölje Lucyt, megsebezze, és lelki szemem előtt megjelenik a
színes, törékeny szitakötő-tetoválás Lucy hasának bal első negyedén.
Amikor először láttam, azt magyarázta, hogy a szitakötő a rovarvilág
helikoptere, innen jött az az ihlet. De nem erről van szó. Az apropó egy
sebhely volt, amelyről nem akarta, hogy bárki is tudomást szerezzen.
Szégyennel töltötte volna el. És elsősorban azt nem akarta, hogy én
tudjak róla.

– Helló – tárja ki az ajtót.
– Nem láttál minket? – kérdezem.
– Nem figyelem, ki van a birtokomon, mert már úgyis tudom –

válaszolja, ahogy Donoghue-val besétálunk. – És ennél is fontosabb,
hogy tudom, amit ők nem.

– Vagyis? – kérdezi Donoghue.
– Mit tudok, amit ők nem? Hosszú lista lenne. Mindjárt elmesélek

párat azok közül, amik rajta vannak.
– Csak ha nyugodtan beszélhetünk – mondja Donoghue.
– Rögtön arról is szót ejtek – csukja be az ajtót Lucy.
– Ez bűzlik. – Marino a kanapén ül, és megválogatja a szavait.
Tulajdonképpen azt szeretné ezzel mondani, hogy ez egy elbaszott

dolog vagy azt, hogy el van cseszve. De egy hétéves gyerek ül
mellette.

– Nem tud tenni valamit? – kérdezi Donoghue-tól. – Ez képtelenség.
Mi a helyzet a törvénytelen házkutatással és lefoglalással? A
házkutatás rosszindulatú lefolytatásával?

– Jogi szempontból nem tehetek semmit. Még nem.
– Melyik istenverte bíró ír alá olyan végzést, amely ezt engedi? –



Marino egy bögre után nyúl a kanapé végében álló asztalon, és
észreveszem a konyhában a Keurig kávégépet.

– Bizonyára egy olyan, aki ismeri Erin Loria szövetségi bíró férjét –
vetem fel. – Kér valaki kávét?

– Hát nem helyes. Olyan, mintha hol a pokolban is lennénk…
Oroszországban? Észak-Koreában? – nyavalyog Marino.

– Nem tagadom, hogy elég szélsőségesnek és felháborítónak tűnik.
Jólesne egy kávé – mondja nekem Donoghue.

– Igen. Teljesen elcseszett, az bizony – mondja Marino a kanapé
másik végéből.

Középen Desi ül, mellette Janet, és előbb hallom meg Jet Rangert,
mint ahogy megpillantom: a reggelizőasztal horkol. Lehajolok, és
megsimogatom a fejét és selymes fülét, ő meg válaszul megnyalja a
kezemet és csonkra vágott farkát csóválja, amíg a konyhapulthoz
megyek. Kávét főzök, és közben felmérem a környezetem a falra
szerelt százötven centis lapos tévével kezdve.

A tévét biztonsági üzemmódról kapcsolták át, és egy japán
helyzetkomédia megy lehalkítva a Tokyo Broadcasting Systemen. A
kutyát sem érdekli. Nem ezért megy a műsor. Úgy határozok, hogy a
lapos tévé több mint tévé vagy monitor, miközben a kávé hangosan
folyik a bögrébe. Lucy készüléke bázisállomásként működik, ami
zavarja a mobiltelefonos kommunikációt, és aki lehallgatja a kódolt
adatfolyamot, az nem hall mást, mint elektrosztatikus kisüléseket.

Körbehordozom a tekintetem a beépített hangszórókon, a vastag
ciprusfa falakon és a háromrétegű üvegablakokon, ami kívülről
fényvisszaverő, hogy ne lehessen belátni. Jártam már itt, de most
először villan belém a felismerés, hogy a csónakház nem pusztán az,
aminek látszik. Lucy felszerelt egy hangelfedő rendszert, és



eltűnődöm, vajon ez is újdonság-e, mint a sziklakert. Lucy egy ideje
már számított a szövetségiek látogatására. Legalább június közepe óta.
Amióta rám lőttek. Legalábbis így sejtem.

– Még nem jártak itt? – kérdezem Lucytól, és átnyújtom a kávét
Donoghue-nak.

– Átkutatták. Mondtam, hogy itt kell először körülnézniük, aztán
távozniuk kell, mert nyugalmas helyet akartunk Desinek és Jet
Rangernek.

– Milyen kedvesen eleget tettek a kérésnek – jegyzi meg Donoghue
fanyarul.

– Követeltem, hogy nyugodt helyen lehessenek.
– Úgy van. Milyen kedves és érzékenységre valló az FBI-tól, hogy

eleget tesznek a kívánságaidnak – mondom hangsúlyosan, mert az FBI
nem kedves és nem érzékeny, és fütyülnek Lucy kívánságaira. – Elég
szokatlan, nem gondolod? –  Végigfuttatom a szemem a beépített
hangszórókon, és felnézek a mennyezeti lapokra. – Nem ellenkeztek,
és nem is ragaszkodtak hozzá, hogy itt maradjon egy ügynök?

– Nem.
– Azt állítod, hogy nem aggasztják őket a házadon végzett

fejlesztések. – Óvatosan fogalmazok, mert még most sem vagyok
meggyőződve arról, hogy biztonságosan beszélgetünk.

– Semmit sem tehetnek az ellen, hogy alakítom át a házamat és a
hozzá kapcsolódó melléképületeket. Egy házkutatási parancs nem ad
arra engedélyt, hogy elpusztítsák valakinek a tulajdonát – jelenti ki
Lucy, és igaza is van, bár csak elméletben.

Az FBI-ügynököknek nem szabad ingó tárgyakat tönkretenniük,
vagy hasznavehetetlenné tenni a lakóhelyi infrastruktúrát, vagy
szándékosan biztonsági sebezhetőséget előidézni. De ez nem jelenti,



hogy nem teszik meg. Nem jelenti, hogy nem találnak ki valami
ürügyet arra, amit tesznek. Kíváncsi vagyok, vajon felismerték-e a
hangelfedő rendszert a csónakházban, és ha igen, miért nem
ragaszkodtak ahhoz, hogy a csónakház tilos terület.

Tényleg. Miért nem?
Mi a valódi oka annak, hogy megengedik, hogy itt húzzuk meg

magunkat, és van-e bármi módja annak, hogy Lucy tiltakozása
ellenére, miszerint ez kizárt, megfigyelés alatt tartsanak minket? Lucy
esküszik, hogy nem hallgatnak le minket, amikor most ismét
rákérdezek. Fogadkozik, hogy minden köztünk marad, amiről
beszélünk. De én az erősködése ellenére továbbra is kételkedem.
Semmiben sem bízom.

– Remélem, igazad van, és nem lehet gond. – Farkasszemet nézek
Lucyval. – És mi a helyzet mindenki mással? Ők is rendben vannak? –
A kérdést Janetre értem, és odamegyek a kanapéhoz. – Hogy vagytok
Desivel?

MEGÖLELEM ŐKET. Janet nyugodt és összeszedett. Ilyen a természete,
az egyénisége, és a tekintetem egy pillanatra elidőzik fiatalos, vonzó
arcán.

Nem festette ki magát. Rövid szőke haja összekócolódott, mintha
beletúrt volna, a körme alatt piszok. Műtősruhát visel, és véletlenül
tudom is, hogy ebben alszik. De nem szokott ebben lustálkodni. Még
sosem láttam ilyen öltözékben otthon, kivéve lefekvés előtt, vagy
amikor reggel felkel. Most mindjárt dél van, és Janet fésületlen és
műtősruhában van, és ez olyasmire utal, aminek a végére kell járnom.

Ha az FBI a délelőtt közepén ért ide, akkor Janet és Lucy mit csinált
előtte? Egészen biztos vagyok benne, hogy nem lógatták a lábukat.



Amikor megölelem Janetet, és puszit nyomok az arcára, sós ízt érzek.
Megéreztem a földszaggal vegyes enyhén pézsmaillatú izzadság
mocsári, csípős szagát. Lucy is izzadt volt. Talán valami kerti munkát
végeztek.

De nem szoktak a kertben dolgozni. Van, aki nyírja a gyepet, és a
kertet egy tájkertész gondozza.

Körülnézek a beépített könyvespolcokon, a szabadon hagyott
gerendákon, a szürke palatetőn, a gáztűzhelylapos, rozsdamentes acél
mosogatós és szerelékes, a füstszínű velencei üvegcsempés
konyhasarkon. Minden ragyogó és egyszerű, a kis nappali meg a
fürdőszoba is. Tisztaság van, de a ritkán használt helyek üres patináját
látom mindenen. Talán csak akkor jönnek be ide, ha Lucy zavarni
szeretné a beszélgetést. Vagy amikor úgy érzi, üldözik. És talán
gyakrabban érzi így, mint ahogy felfogtam.

– Biztonságban vagyunk itt. – Lucy engem figyel, ahogy mindent
végignézek. – A birtokon ez az egyetlen hely, amely most abszolút
biztonságos. Nem hallhatnak minket. Esküszöm. Nem is láthatnak,
amíg idebent maradunk.

– És ezt hagyják? – kérdezi Donoghue kétkedve, és Lucy felnevet.
– Ezt teszik, de sejtelmük sincs, hogy megengedik. A csónakház egy

biztonságos rádióhálózaton van, amely el van rejtve. – Hirtelen öntelt
és jókedvű lesz, majd éppen olyan gyorsan felölti a komor ábrázatát.

De én azért megpillantottam. Túljárt az FBI eszén, vagy legalábbis
így képzeli. Semmi más nem mulattatná ennyire.

– Más különlegességek is üzembiztossá teszik. De ebbe inkább nem
megyek bele. – Donoghue-ra néz, aztán megint rám. – Nem kell többet
tudnotok, mint hogy e percben biztonságban vagyunk.

– Semmi kétség? – kortyolok a kávémból, és rádöbbenek, mekkora



szükségem van rá. – Egészen biztos?
– Igen.
– Akkor kendőzetlenül beszélek.



Huszonegyedik fejezet

HALLJUK – BIZTAT LUCY.
– Azt hiszed, a búvármaszkomat keresik. – Nem kérdés, hanem

kijelentés. – Úgy gondolod, amiatt vannak itt, amit a maszkomra
szerelt minikamera vett fel. Arról a maszkról beszélek, amelyről azt
hittem, sosem került elő.

– Nem igazán tudom, miért vannak itt. Lehet, hogy a maszk miatt –
mondja Lucy. – De több dolog miatt is lehet – teszi hozzá, mintha
valójában ez lenne a véleménye.

– Nem hallottam sem az eltűnt maszkról, sem a minikameráról. –
Donoghue leült egy missziós stílusú székbe, amely a kanapéval
szemben áll, és elővett egy írótömböt meg egy tollat.

– Nem tettek róluk említést a hírekben – jegyzem meg.
– Elég sokat írtak arról, ami Floridában történt, beleértve a két

meggyilkolt rendőrségi búvárt, és hogy kis híján magát is megölték –
intézi hozzám a szavait Donoghue.

– Hadd találgassak – veti fel Lucy. – Nem láttad sehol Carrie
Grethen nevét.

– Nem.
– És nem is fogod – szólal meg Janet. – Az FBI tagadja majd a

létezését. Most is tagadják, és továbbra is ezt fogják tenni.
– Hogy lehet biztos benne? – kérdezi Donoghue.
– Mert ismerem őket.
– Láthatóan sok mindenről fel kell hogy világosítson, Kay. –

Donoghue nagy betűkkel leírja Carrie Grethen nevét, és bekarikázza.



– Tisztában vagyok vele.
– Senkit sem akartak riasztani az elveszett maszk miatt – meséli

Lucy. – Vagy úgy vélik, eltűnt. Butaság. Még csak nem is logikus.
– A többes számon az FBI értendő – feltételezi Donoghue.
– Igen – erősíti meg Lucy. – Ők engedélyezték, mi jelenjen meg a

sajtóban a Fort Lauderdale-ben történtekről.
– Honnan tudod? – kérdezem. – Honnan tudnál bármit is arról, hogy

irányítják a sajtót?
– A kutatóberendezéseim segítségével. Mindent látok, ami kimegy.
Meghackeli őket.
– Nem említettek eltűnt maszkot, ami nagy ostobaságra vall, mivel a

személy, aki elől el akarják titkolni, az az, aki lelőtt – mondja nekem
Lucy. – És ez Carrie-re vall, aki nagyon jól tudja, hogy a maszk, amit
viseltél, elveszett, mert ő az oka, hogy így történt.

– És a videón ez látható is. Látni, ahogy leveszi a maszkomat. –
Remélem, hogy ez igaz, de nem értem, hogy lehet. – Amikor rájöttem,
hogy nincs meg a maszkom, logikusnak tűnt, hogy búcsúgesztusként
esetleg Carrie tépte le rólam. Biztosan észrevette volna az orr-rész
felett a maszkba ágyazott kamerát. Képzelem, mennyire szerette volna
megszerezni a felvételt.

– Nem tépte le – mondja Lucy. – De az igaz, hogy meg akarja
szerezni a felvételt.

– Akkor hogy került le rólam a maszk? Megértem, hogy kiköptem a
regulátort. Benton ezt mondja, de sosem említette, hogy levettem a
maszkomat is. Ő egész biztosan nem tette volna. – Még
bizonytalanabbul teszem ezt a kijelentést. – És nem engedte volna
Carrie-t olyan közel, hogy letépje a maszkomat. – Minden perccel
egyre kétkedőbbé válok. – El sem tudom képzelni, hogy így



történhetett.
– Nem jutott közelebb, Kay néni. Rád lőtt, és már el is tűnt szem

elől.
– Szem elől? Nem vette fel a kamera? – Fagyos, borzalmas érzés jár

át, ami görcsbe szorítja a gyomromat.
– Leesett a maszkod, amikor küszködtél, mert a szigonyra kötött

kötél miatt ide-oda rángatott a fenti bója – magyarázza Lucy, és
igyekszem pozitív maradni, mialatt érzem, hogy mindjárt rám szakad
az ég.

– Helyes. Jól van. Tehát van dokumentációnk. – Tévhitbe ringatom
magam, de mégsem tudom megállni. – Kezdjük összerakni a
darabokat, hogy pontosan megmutassuk, mi történt, és ki ezért a
felelős. – A kedvem kicsit derűsebb lesz, bár továbbra sem érzem,
hogy van-e így bárminek is értelme.

– Bárcsak ilyen egyszerű lenne. – Lucy kezdi előkészíteni a talajt a
most következő rossz hírhez. – Nem kell, hogy Carrie a médiából
értesüljön arról, hogy egy döntő fontosságú bizonyíték elveszett, nincs
meg, ellopták, mit tudom én. – Gúnyosan beszél, és a hangulatom
mélyebbre süllyed, vissza arra a sötét helyre, ahol hetekig volt.

– Mi a fenét számít, mi van a hírekben? – vág vissza Marino.
– Az FBI szerint igenis számít – mondja csendesen és komolyan

Janet. – Nem a kellő okból, és éppen ez a gond. Mindig ez a probléma.
– Az információt úgy mutatod be, mint kétségbevonhatatlan tényt –

mondja Donoghue Lucynak. – Alapvetően megcáfolhatatlanul azt
állítod, hogy Carrie-nek köze van Kay elveszett maszkjához. Bennem
meg szüntelenül előjön a kérdés, hogy honnan tudsz erről bármit is.

– Azt hiszem, arra próbál utalni, hogy Carrie talán nem is szakította
le a maszkomat, hanem visszaszerezte, és Lucynak most megvan a



felvétel. – Egyenesen az unokahúgomra nézek, hogy lássam, tagadja-e,
és azonnal tudom, hogy nem fogja.

Te jó ég! Mit tettél?
– Mindjárt megmagyarázom – néz ki Lucy a sötétedő égre.
– A jó francba! – Marino szeme valósággal kiguvad. – Mondd, hogy

csak szórakozol.
– Nem értem, hogy szerezted meg tőle – mondom Lucynak, és vadul

megszólal bennem a vészcsengő.
– A rohadt életbe! – kiált fel Marino, aztán Desihez fordul. – Bocs.
– Nem azt mondtam, hogy tőle szereztem meg a maszkot –

válaszolja Lucy. – Vagy hogy bármit is közvetlenül tőle szereztem.
– Nehogy utánozd, ahogy beszélek, haver. Megértetted? – Marino

átöleli Desit, magához vonja, és jókora barackot nyom a fejére.
– Au! – kiált fel Desi, és kuncog.
– Tudod, hogy hívják ezt? Baracknak.
– Amit az iskolaudvaron a kötekedők szoktak csinálni – jegyzi meg

Janet.
– A mami azt mondja, fizetnem kell, ha káromkodom. Negyed

dollárt a fenébe szóért, ötven centet azért, hogy francba, és egy dollárt
a b betűsért – mondja Desi Marinónak, és továbbra is jelen időben
beszél az anyjáról.

– Kapcsolatba léptél Carrie-vel? – kérdezem Lucytól olyan
nyugodtan, ahogy csak telik tőlem. – Találkoztál vele?

– Nem az van, amit feltételezel – mondja Janet, és akaratlanul is
eszembe jut Lucy nemrégiben Bermudára tett útja.

Tudom, hogy odautazott, de nem tudtam előzőleg a terveiről. Sosem
említette. Aztán napokkal ezelőtt rájöttem, hogy ott járt, és Janet meg
Desi nem kísérte el. Lucy nem hajlandó bővebb magyarázatot adni



azon túl, amit már elmondott nekem. Búvártúrán volt. Nem vakáción.
Janet egyik barátjával találkozott. Érzésem szerint ez a személy nem
pusztán társasági ismeretség.

– Mit kellene feltételeznünk? – kérdezi Donoghue Lucytól.
– Semmit. Ne feltételezzetek semmit.
– Mindent el kell mondania nekem.
– Sosem mondok el mindent. Senkinek sem.
– Nekem el kell mondania, ha képviselem.
– Nincs módomban bizonyos részleteket elárulni, és magától függ,

hogy ezt hogyan kezeli – Lucy kezd támadón viselkedni.
– Akkor nem biztos, hogy sok hasznára lehetek.
– Nem én hívtam – kekeckedik Lucy, de rám néz.
– Ne menjen el – kérlelem Donoghue-t, aki kezdi összeszedni a

holmiját, és feláll a székéből.

MARADNIA KELL – kérem. – Engem is képvisel.
– Tartottam tőle, hogy ez nem fog menni. – Donoghue felveszi a

táskáját.
– Lucy, kérlek! – Figyelmeztető pillantást vetek az unokahúgomra,

aki megvonja a vállát.
– Maradjon csak. – Lucy nem valami meggyőzően mondja, de ez

elég.
– Rendben van. – Donoghue leül, és Desi tekintete ide-oda ugrál a

beszélők között.
Desi bölcs, öreg lélek, korához képest kis termetű, dús,

halványbarna haja és nagy, kék szeme van. Nem látszik rajta szorongás
vagy feldúltság, de nem kéne itt ülnie, és ezt hallgatnia, és Marino
látja, mi jár a fejemben.



– Kiviszem sétálni – ajánlja fel, és a szúnyogcsípéseket vakarja,
amelyek dühös, vörös hurkákká változtak a lábán.

– Jó móka lesz, Desi, igaz? – Lucy székeket hoz a konyhasarok
melletti asztal mellől, és elrendezi őket a kanapé előtt.

Egész idő alatt álltam, mert makacsul nem akartam elsőként leülni.
Mindenki azt feltételezi, hogy a lábam miatt ülnöm kell, ezért a
kelleténél hosszabban állok, még ha ez kínokat okoz is.

– Van kedved sétálni egyet Marinóval? – noszogatja Lucy.
– Nem! Nem akarok – rázza a fejét Desi. Janet átöleli, és magához

vonja.
– Dehogynem akarsz – kap fel Marino egy tubus rovarriasztót a

konyhapultról.
– Meséljen a kis kameráról – mondja nekem Donoghue. – Mondjon

el minden részletet, amit csak tud.
De Lucy válaszol helyettem. Elmagyarázza, hogy Bob Rosadót, az

Egyesült Államok kongresszusi képviselőjét két hónappal ezelőtt,
június tizennegyedikén agyonlőtték, amikor Florida déli részén a
jachtjáról búvárkodott. A merüléshez használt búvárpalack és a
koponya egy darabja nem került elő, és mivel szövetségi ügyről van
szó, és a katonai beosztásom miatt szövetségi hatásköröm van, úgy
döntöttem, hogy Fort Lauderdale-ben találkozom Benton taktikai
csapatával. Másnap, június tizenötödikén oda is mentem, hogy segítsek
a kutatásban és az elveszett dolgok visszaszerzésében.

– Rutineljárásnak számít, hogy kis kamerát szerel a búvármaszkjára,
amikor víz alatti kutatásban vesz részt? – fordul hozzám Donoghue.

– Nem fogalmaznék így, mert a kamera állandóan a maszkon van. –
Ammónia és teafaolaj szagát érzem, ahogy Marino gélt ken a
szúnyogcsípéseire.



– De ki-be kapcsolja a kamerát. Ezt kézzel és szándékosan teszi. –
Lassan forgatja a kávésbögréjét a karfán, mintha azt akarná sugallni,
hogy a beszélgetésünk körben forog.

– Igen – válaszolom. – Ha másért nem is, mint hogy megelőzzem a
kérdéseket az alkalmazott eljárásokkal kapcsolatban, hogy a
tanúvallomásom megfelel-e az igazságnak. Szeretem, ha az esküdtek
látják, hol találtam meg a bizonyítékot. Sokat segít, ha a saját
szemükkel látják, hogy megfelelő módon kezeltem és őriztem meg, és
a tenger alatti kutatás és felhozatal közben kiváltképp fontos, mert
nincs beszéd, nincs beszámoló, se magyarázat. A víz alatt nem nagyon
lehet mást hallani, mint a buborékokat.

– Tehát akkor, amikor meglátta azt, akiről úgy gondolta, hogy Carrie
Grethen, a maszkon lévő kamera egész idő alatt felvette a látottakat –
mondja nekem Donoghue. – Éspedig azért, mert bekapcsolta.

– Így van.
– Akkor hát fel kellett hogy vegye Carrie-t.
Válaszra nyitom a számat, hogy természetesen így kell lennie, de

Lucy tekintete belém fojtja a szót. Baj van.
– Amerre a fejemet fordítottam, azt a kamera felvette – magyarázom

Donoghue-nak, és elfog a bizonytalanság. – És itt nincs helye
feltételezéseknek. Nem arról van szó, hogy mit hiszek. Hanem hogy mi
az igazság. Tudom, kit láttam.

– Nincs kétségem afelől, hogy ezt gondolja.
– Ez nem csak hit kérdése.
– Pedig pontosan az – mondja Donoghue. – Ebben hisz, Kay, ami

nem szükségképpen az igazság. Gyorsan történt minden. A semmiből
csaptak le magára. Egy szemvillanás alatt. Carrie Grethenre gondolt,
aztán nem éppen optimális feltételek mellett szembe találta magát



valakivel. Előtte érte a sokk, hogy a két búvárt meggyilkolta…
– Ő. Carrie.
– Tudom, hogy ezt hiszi. És biztos, hogy csakugyan így is gondolja.

Bizonyára rosszul lehetett látni. Kontaktlencsét visel búvárkodásnál?
Dioptriás a maszkja?

– Tudom, mit láttam.
– Reménykedjünk, hogy bizonyítani is tudjuk – mondja, és Lucy

hasonló pillantással néz rám.
Baj van.
– Csakugyan így gondolja? – kezdek felpaprikázódni. – Azt hiszi,

sokkot kaptam, nem láttam, összezavarodtam és tévesen azonosítottam
valakit, bárki volt is az, aki lent volt egy szigonypuskával?

– Bizonyítanunk kell – ismétli meg Donoghue. – Csak azt zúdítom
magára, amit majd az ellenfél mond.

– És az ellenfél az FBI – válaszolom. – Milyen szomorú ezen
tűnődni, és mostanában egyre gyakrabban fordul elő, hogy ezen
elmélkedem. Kezdetben mindig azt hallottam, hogy a bűnüldözés
közszolgálat. Az a dolgunk, hogy másokon segítsünk, és ne az
embereket háborgassuk.

– Teljes mértékben ellenfélnek tekintjük az FBI-t – erősíti meg
Donoghue. – Én arra próbálom felkészíteni, hogy ők mit mondanak
majd, és lefogadom, hogy ezeket máris mondják. Abszolút
bizonyossággal kell igazolnunk, hogy Carrie Grethen nem halt meg,
hogy igenis embereket lő le, köztük magát is. Demonstrálnunk kell,
hogy ő az…Hogy is hívják azt az orvlövészt?

– Rezesfejűnek.
– Igen. Hogy ő a Rezesfejű.
Lucy arcát nézem, ahogy megkövülten mered a japán komédiára,



amelyet senki sem néz. Aztán rám néz, és nem tetszik, amit látok.
Mintha jeges kéz markolná a szívemet. Mintha a végzet suttogna a
fülembe.

Baj van!

– Néztem, ahogy Carrie rám szegezi a szigonypuskát, és meghúzza a
ravaszt. – Érzem, hogy védekezem Donoghue előtt, és ez nincs
ínyemre. – Hat méternél nem távolabbról egyenesen rám nézett, és
végignéztem, ahogy rám lő. Hallottam, hogy az első szigony
megpendül a palackomon, aztán becsapódott a következő. Csakhogy
ezt nem hallottam. Éreztem. Olyan volt, mintha egy cementszállító
ütközött volna a combomnak.

– Rettenetesen fájhatott! – kiált fel Desi, mintha az, amit mondtam,
új információ lenne.

Pedig nem az. Sokszor beszélgettünk arról, hogy lelőttek, és ez mit
jelent, és fájt-e, és féltem-e a haláltól. Desi mindent szeretne tudni a
halálról, miközben azt próbálja meg felfogni, hogyan lehetséges, hogy
soha többé nem látja az anyját. Nem volt könnyű válaszolnom a
kérdéseire.

Értem a biológiai halált. Az bizonyítható. A halott szervezet nem
válik ismét ruganyossá és nem melegszik fel. Nem fog mozogni,
beszélni, nem jön be váratlanul egy szobába. De nem fogom Desivel
megbeszélni a nemlét, a fizikai nem létezés klinikai véglegességét.
Nem fogom egy olyan kisfiú fejében, aki most vesztette el a mamáját,
elültetni a félelmet és a fatalizmust.

Önzés és kegyetlenség lenne tőlem nem metaforával, egy-két
analógiával élni, ami vigaszt és reményt nyújthat. A halál olyan, mint
egy olyan helyre tett utazás, ahol nincs e-mail vagy telefon. Vagy talán
tekintsd időutazásnak. Vagy olyasminek, amit nem tudsz megérinteni,



mint például a holdat. Már egész jól megy, hogy olyan téves, beteges
magyarázatokat adok Desinek, amikben félig-meddig hiszek.

Marino visszaejti a viszketéscsillapító krémet a konyhapultra.
– Gyere, nagyfiú.

Janet Desi hátát masszírozza.
– Már biztos nagyon unatkozol idebent. Mit szólnál egy kis friss

levegőhöz az eső előtt?
– Nem – rázza a fejét Desi.
– Marino kiválóan horgászik – próbálkozik Lucy. – Úgy ért hozzá,

hogy a halak kitették a fényképét a postahivatalban, hogy
figyelmeztessék egymást. Kapjátok el ezt az embert! Vigyázzatok!
Jutalom a kézre kerítőnek!

– A halaknak nincs postájuk!
– Honnan tudod, mi? Csak közvetlen tapasztalattal szerezhetsz

bizonyosságot. – Marino felkapja Desit, és magasba emeli, a kisfiú
boldogan sikít. – Szeretnéd tudni, milyen halak vannak az itteni
vizekben? Tudni akarod, milyen hatalmas halat foghatnánk, ha most
rögtön lenne horgászbotunk?

Desi úgy dönt, hogy szeretné tudni, és Marino kiviszi. Még hallom
őket a mólón. Aztán már nem.



Huszonkettedik fejezet

NINCS NÁLAM A MASZK – mondja Lucy. – De hozzáférek a felvételhez.
– Nem te hoztad fel a maszkot. – Bizonyságot kell szereznem, hogy

a közelemben sem volt, amikor elvesztettem a maszkot és majdnem
meghaltam.

– Persze hogy nem.
– Nem szerezhetted meg, hacsak nem voltál ott, amikor meglőttek. –

Végem lenne, ha rájönnék, hogy így volt.
Megváltoztatná az élettörténetemet, az egész világlátásomat, ha

kiderülne, hogy Lucy jelen volt. Ez egyike azoknak a dolgoknak,
amelyeket nem akarnék tudni, mert a következmények
visszavonhatatlanul iszonyatosak lennének.

– Nem voltam Floridában. Miért lőttelek volna le? – kérdezi Lucy. –
Miért okoztam volna fájdalmat? Miért hagytam volna, hogy bárki ezt
tegye? Miért kérdezed ezt? Hogy gondolhatod egy pillanatig is…

– Nem Kay gondolja – vág közbe Donoghue. – És talán ez az, amit
bizonyítani akarnak. Ez az ügy, amelyet vádesküdtszék elé akarnak
vinni – mondja nekem. – Hogy Lucy Floridában volt, és jelen volt,
amikor magára lőttek, mert Carrie Grethen bűntársa. Vagy még
rosszabb? Lucy követte el, és nem is létezik Carrie Grethen.

– Az FBI talán úgy gondolja, hogy tényleg meghalt a tizenhárom
évvel ezelőtti helikopter-balesetben – mondja Janet, és többnek
hangzik egyszerű javaslatnál. Lucyra néz. – És te agyaltál ki minden
mást vele kapcsolatban.

– Pontosan – bólint Donoghue. – E miatt a forgatókönyv miatt kell



mindnyájunknak aggódnunk. De kíváncsi vagyok – mondja nekem –,
hogy mi a helyzet Bentonnal. Ő tanúja volt a történteknek.
Megmentette az életét. Biztos ránézett arra, aki magára lőtt. Nagyon
közel lehetett hozzá.

– Nem látta. – Sokszor faggattam erről Bentont, és a válasza mindig
ugyanaz volt. – Amikor rájött, hogy veszélybe kerültem, nem
foglalkozott mással. Teljesen lekötötte, hogy mi van velem, és Carrie
ez alatt elmenekült.

– Nagyobb a valószínűsége, hogy eltűnt szem elől és figyelt – veti
ellen Lucy.

– Nekem úgy tűnik, hogy ha megkérdezzük, Benton azt mondja
majd, hogy nem esküdhet meg rá, hogy Carrie Grethen lőtte le magát
és a két rendőrségi búvárt – szögezi le Donoghue. – Kimondottan arra
számítok, amit az FBI-os kollégáinak mondott, mert mérget vehetnek
rá, hogy végkimerülésig faggatták.

– Ha Benton azt mondja nekik, amit négyszemközt nekem is
egyfolytában hangoztatott, akkor semmire sem esküszik meg, csak
arra, hogy megtörtént – mondom. – Tudja, mi történt velem. Tudja,
hogy Lucy nem volt velünk.

– Véleményem szerint az FBI mindent rá akar kenni – jelenti ki
Janet, és ez több puszta véleménynél.

Azt mondja, amiben hisz.
– Szerintem meg akarják mutatni, hogy Carrie Grethen elterelő

hadművelet, egy szellem, amelyet Lucy alibinek varázsolt elő – teszi
hozzá Janet.

– Én csak azt nem értem, hogy miért akarnak ilyesmit demonstrálni
– mondom, és az Elfajzott szív-videókon jár az eszem, és azon, vajon
bizonyítják-e azt, hogy Carrie életben van.



Nem akarják ezt. Kénytelen vagyok beismerni magam előtt,
bármennyire nem viselem el a gondolatát. Nagyon is jól tudom, hogy a
videók nem azt jelentik, amit én szeretnék. A felvételek tizenhét éve
készültek. Tulajdonképpen csak azt jelentik, hogy Carrie akkor még
élt, és különben sincs meg egyik felvétel sem, vagy akár az sms-ben
küldött linkek. Egyetlen átkozott dolgot sem tudok bizonyítani.

– Visszaadják a kölcsönt – vélekedik Lucy.
– Kétlem, hogy az FBI-nak ideje vagy energiája lenne szerezni egy

bírósági végzést és mindezt lebonyolítani csak azért, mert a bosszú
hajtja őket. – Donoghue a tollával kocogtatja az írótömböt.

– Meg lenne lepve, hogy a kormányzat milyen kicsinyességre képes
és mire szórja el a pénzt és az időt. – Lucy szarkazmusa maró, forr
benne az ellenségesség.

– A kölcsön visszaadása talán csak hab a tortán. Egy nagyon kicsi
tortán nagyon pici hab. – Janet mindig a józanság szószólója, és
általában igyekszik mindent bagatellizálni. – De bizonyosan nem erről
szól az egész, még talán nem is ez a jelentős része. Sokkal fontosabb,
hogy az FBI-nak oka van rá, hogy Carrie-t halottnak tudja. Nagyon is.
Ez sokkal fontosabb számukra, mint az, hogy bosszút álljanak rajtad,
Lucy. Ez megint csak az én véleményem, de akkor is megalapozott.
Ismerem a szövetségieket. Egykor én is közéjük tartoztam.

– Most akarják Carrie-t holtan látni? Vagy azt akarják, hogy halott
maradjon? – kérdezem.

– Ez lenne az én kérdésem is – mondja Donoghue, és szeretném, ha
abbahagyná a kopogást.

Most minden kikezdi az idegeimet.
– Halottnak szeretnék látni? – veti fel a kérdést Donoghue. – Vagy

nem akarják, hogy bárki is azt higgye, hogy mégsem halt meg?



– Halottnak akarják tudni – mondja Janet. – Nem szeretnék, ha bárki
is rájönne, hogy sosem ment el.

– Mi okuk lenne rá a kétségkívüli kínos helyzeten kívül? –
kérdezem.

– Én is ezt szeretném tudni – válaszolja Janet. – De a kétségtelen ok
is elég kellemetlen számukra. Olyan, mintha kitudódna, Bin Laden
annak ellenére szabadon él valahol, hogy a kormányunk megnyugtatott
minket afelől, hogy tengerbe temették. Ahogy Carrie is állítólag a
tengerbe veszett, amikor a helikopter lezuhant.

– Értem már, miért akarja mindenki halottnak látni – jegyzi meg
Donoghue. – Amit magával tett – pillant rám –, kétséget kizáróan
bizonyítja az emberi élet iránti érzéketlenségét és közönyét, az
elfajzottságát. Meg is halhatott volna. Vagy maradandó
fogyatékosságot szerezhetett volna. Vagy elveszthette volna a lábát.

– Igaz – válaszolom. – Az említettek mindegyike bekövetkezhetett
volna.

– Ha Carrie még él, elképzelhetitek, micsoda blamázs lenne az FBI-
nak – hangsúlyozza Janet.

– Hogy érted azt, hogy ha? – kérdezi Lucy.
– Nem akartam arra utalni, hogy… – kezdi Janet.
– Mégis ezt tetted. Azt mondtad, hogy ha – száll szembe vele Lucy.
– Nehéz dolog – mondja Janet, nekem pedig beugrik a percekkel

ezelőtt nézett videó, a már eltűnt felvétel. – Nem láttam Carrie-t. Nem
láttam róla friss képet vagy videót. Egyáltalán semmi nem került elém,
ami azt bizonyítaná, hogy él. Csak az, amit mondtál. Csak az, amit Kay
mesélt arról, hogy mit látott.

A széken elterülő Lucyra pillantok. Felcsúszott a pólója széle, és az
edzősortja gumis dereka között kivillan lapos hasa. A szitakötőjére



gondolok, és hogy mit takar, aztán az FBI-ra és más lehetséges
indítékaikra, hogy miért üthettek rajta Lucy birtokán, és foglalták le a
fegyvereit és az elektronikai berendezéseit.

– Beszéljünk a motivációról. Lehet, hogy valójában a törvényszéki
központ adatbázisára fáj a foguk? Az összes feljegyzésünkre? – adok
hangot az aggodalmamnak, és Donoghue felhagy a kopogtatással.
Ismét jegyzetelni kezd. – Lucyn keresztül biztosan minden állami és
szövetségi ügyhöz eljuthatnak, amelyen valaha is dolgoztam.

– Mi érdekelheti őket, amit nem szerezhetnek meg kevésbé
bonyolult módon? – Donoghue kacskaringós betűkkel jegyzetel.

– Sok mindenről szó lehet.
– És honnan tudja, hogy az FBI nem jutott már be az adatbázisába?
– Én tudnék róla – mondja Lucy, és szíven üt, ahogy kikerüli a

választ.
Az, hogy kijelenti, tudna róla, ha valaki feltörné az adatbázisunkat,

nem ugyanaz, mintha azt válaszolná, hogy nem történt meg.
– Valami bezavar az e-mailjeimbe – teszi hozzá. – Szaglászást

tapasztaltam.
– Szaglászást? Enyhe megfogalmazás – véli Donoghue.
– Tudom, hogy néha Carrie az.
– És elnézi? – csattan fel élesen Donoghue.
– Semmihez nem férhet hozzá, ahova nem engedem. Olyan, mint

egy patkány a kiberlabirintusban. Állandóan nekiütközik a
tűzfalaimnak. Mi van, ha olyan e-maileket lát, amelyeket szeretném is,
ha látna? De a törvényszéki központ elektronikai esetnaplói más lapra
tartoznak. – Lucy erre a kérdésre sem válaszol.

Továbbra is kétértelműen fogalmaz, amikor azt kérdezzük, hogy
megsértették-e a törvényszéki központ biztonságát. Egyszerűen azt



mondja, hogy tudna róla, ha így lenne. Nem azt, hogy nem fordult elő
ilyesmi.

– És az FBI? – Donoghue a nyomaték kedvéért koppant egyet. –
Bejuthatnak a törvényszéki központ adatbázisába, hozzáférhetnek
kényes feljegyzésekhez a maga hálózatain keresztül?

– Biztos ezt képzelik – folytatja Lucy a dodonai válaszadást.
– Akkor ez is lehet az ittlétük valódi oka. Kapuként akarják

használni.
– Lehet, hogy azt hiszik, hogy talán ezt teszik majd.
– De megtehetik-e? – Donoghue éberen lesi Lucyt.
– Nincs automatikus bejelentkezés, semmi, ami a segítségükre

lehetne, hogy bármi fontosat megnézhessenek. De nem lepne meg, ha
ez az indítékuk része lenne. A személyes technológiámat, a személyes
kommunikációs szoftveremet akarják használni átjárónak.

– Fontos, hogy elfogadjuk, hogy nem csak egy dolgot akarnak. –
Janet ismételt megjegyzése kíváncsivá tesz.

– Mit akarhatnak? – kérdez megint Donoghue. – Egy dolgot, két
dolgot, számtalanul sok dolgot? Mihez akarhatnak hozzáférni például,
ami a maga adatbázisában van?

– Talán nem is tudják, mit keresnek – döntöm el. – Esetleg
olyasmiről lehet szó, amiről nem tudnak eleget, hogy felsorolják egy
házkutatási parancsban.

– Más szóval próbálkoznak.
– Kivetik a hálót, hogy megszerezzenek valamit, amire nem akarják

felhívni a figyelmet, vagy aminek a megszerzésére nincs
felhatalmazásuk. Vagy talán nem is tudják, hogyan kérjék, vagy mit,
vagy miért, és ne feledje, hogy minden elképzelhető bónuszt
megtestesítek, amellyel rá lehet venni őket, hogy Lucy után vessék



magukat – magyarázom. – Lucy kétségtelenül olyan ösvény, amelyen
el lehet hozzám jutni. Kétségkívül elérhető vagyok rajta keresztül, és
rendkívül bizalmas információkat szerezhetnek meg, amelyek mind a
helyi, mind a szövetségi bűnüldözéssel, és bizonyos esetekben a
katonai és más kormányügynökségekkel, köztük a hírszerzési
közösséggel kapcsolatosak.

– CIA-, NSA-ügyek is vannak a számítógépes rendszerében? –
kérdezi Donoghue, akinek ez felkelti a figyelmét.

– Olyan adataink is vannak, amelyek érdekelhetik a
külügyminisztériumot. Csak ennyit mondhatok erről.

– Volt ezzel kapcsolatos új ügye? – kérdezi.
– Nem beszélhetek róla. – Joel Faganóra gondolok, a New York-i

törvényszéki könyvelőre, akit múlt hónapban egy bostoni szállodai
szobában találtak holtan.

Az ajtót belülről zárták be, kitették a Kérem, ne zavarjanak! táblát,
és a nyilvánvalóan akasztásos öngyilkosságnak tűnő eset fel sem
keltette volna a gyanakvásomat, ha nem jelennek meg a boncoláson a
szövetségi kormány alkalmazottai. A két FBI-ügynökről később
kiderült, hogy a CIA felderítői voltak, és ez nem először történt meg,
és nem is utoljára. A kémek autókban és repülőszerencsétlenségekben
halnak meg. Az egyszerű emberekhez hasonlóan öngyilkosok lesznek
vagy megölik őket, de nagy a különbség.

Amikor egy kormányzati kémről van szó, idegenkezűségre kell
gyanakodni. De Fagano esetében nem voltak gyanús körülmények.
Minden arra mutatott, hogy a derékszíját a nyaka köré tekerte, és
megszakította az agya vérellátását, és emlékszem Benton rejtélyes
megjegyzésére, miszerint Fagano az egyedüli hatalommal élt, amellyel
bírt, amikor eldobta az életét, hogy olyasmitől félhetett, ami rosszabb



volt a halálnál. És ez mélységesen felkavar.
Adatfikció.
Átkutattuk Joel Fagano ruháit, amikor behozták, és a zsebében egy

USB memóriakártyát találtunk, rajta olyan pénzügyi szoftverrel,
amellyel Lucy szerint óriási csalást lehetett volna elkövetni, és aláásni
az egész amerikai bankrendszert. Emlékszem, azt mondta, az a
lényege, hogy azt a látszatot keltsék, hogy a pénz megvan, el lehet
számolni vele, aztán egy nap felébredünk és rádöbbenünk, hogy
semmink sem maradt. Azt mondják majd, hogy elköltöttük az egészet,
és ezt egy főkönyvvel bizonyítják, amelyet szintén a csaló szoftver
hozott létre.

Mi a helyzet, ha adatfikció alapján indítunk háborút, fejezünk be
valamit, hozunk döntést élet-halál kérdésekben?

Lucy azt mondta, hogy a kifejezés divatos az underneten, ahol a
felhasználók arról csevegnek, biztosak lehetünk-e abban, hogy mi
valóságos. Honnan tudjuk, hogy ebben a korban és világban kiben
bízhatunk? Az aggodalmam nem új keletű. Semmit sem fogadok el
megkérdőjelezhetetlennek, hacsak nincs tapasztalati bizonyítékom.
Ilyen a természetem, és ilyen a képzettségem is. Az angol autopsy,
boncolás szó gyökere a görög autopsiā, ami azt jelenti, hogy
bizonyosodj meg magad, nézd meg, érintsd meg, hallj és szagolj. A
kibertérben ezt nem igazán tehetem meg, és amikor az életünk és az
ügyeink minden részletét elektronikai szimbólumokká alakítják át, az
egyszerre kényelmes és rendkívül veszélyes.

Egy ideig a technológia mindent megkönnyített, most azonban az
élet leírt egy kört és visszajutott a sötét középkorba. A digitális
kommunikációtól kezdem magam úgy érezni, mintha a korábbiaknál
sokkal gyorsabban mozognék, miközben elveszítem a velem született



irányító berendezéseimet. A szememet. A fülemet. Az érintésemet.
Hiányzik a toll és a papír. Hiányoznak a személyes beszélgetések.
Nyugtalankodom, hogy a pálya, amelyre ráléptünk, galaktikus méretű
összeütközést okoz majd a kétellyel és az érzéki csalódással.

Mi lesz, ha végül abba a helyzetbe kerülünk, hogy meginog a
bizalmunk mindabban, amit a számítógépek irányítanak? Az orvosi
kórlapokban, sürgősségi szolgálatokban, vértípusban, kórtörténetben,
szakmai telefonkönyvekben, ujjlenyomatokban, DNS-ben, akárcsak a
pénzküldésben, a pénzügyi információban, háttér-ellenőrzésben, de
még a személyes sms-ekben és e-mailekben is. Mi lesz, ha már
semmiben sem bízunk?

– Pontosan hol volt, amikor a nagynénjét június tizenötödikén
lelőtték? – Donoghue fáradhatatlanul faggatja Lucyt.

– A helikopteremmel a New Jersey-i Morris megye felett repültem.
Hazaigyekeztem – mondja Lucy.

– A támadás mikor történt? – kérdez Donoghue.
– Tizennégy negyvenötkor.
– Pontosan ebben az időben a levegőben volt? – fordul ismét

Lucyhoz.
– A helikopter addigra már a hangárban volt. Én meg a kocsimban.
– Melyikben?
– Azt hiszem, a Ferrari FF-t vezettem aznap. Hazafelé jövet talán

még elintéztem pár dolgot. Nem emlékszem, mit csináltam minden
pillanatban.

– A gond a Nem emlékszem rész – mondja Donoghue. – Janet?
Tudja, hogy mit csinált aznap Lucy?

– Nem találkoztam vele. Akkoriban nehézségeink voltak. Megkért,
hogy költözzem ki, és elutaztam a városból, hogy egy kicsit a



testvéremmel legyek Virginiában. –
A pillantása Lucyn pihen. – Natalie nagyon rossz állapotban volt.
Fájdalmai voltak. És meg volt rémülve. Helyesnek tűnt, hogy
átköltöztem hozzá, és mint kiderült, már nem is élt sokáig. – Elfordítja
a tekintetét rólunk, a szemében könnyek csillognak. – De az ok, amiért
elmentem otthonról, nem tett boldoggá. Legyen elég annyi, hogy
kemény időszak volt.

– Nem akartam, hogy Carrie megbántson – vallja be csendesen
Lucy.

– Így is megtette.
– A Janettel kapcsolatos gondjai és az, hogy nem volt a városban,

szintén nem segítenek magán – mondja Donoghue Lucynak. – Nincs
tanúja. A házastársi gondok személyes instabilitásra mutatnak, ami
szintúgy nem javít a helyzeten. És az anyagi körülményei azt is
lehetővé teszik, hogy akár kiszállhatott volna a helikopteréből, és
átszállhatott volna egy magánrepülőre, és két és fél-három óra alatt
Fort Lauderdale-ben teremhetett volna.

– Egy Citation X-nel nagyon is elképzelhető lett volna. Amilyen szél
aznap volt, két óra alatt is Fort Lauderdale-ben lehettem volna.

– Tehát ez a sebezhetőség, amelyet ki fognak aknázni – világosít fel
Donoghue. – Nagy lyukakat ütnek az alibibe, amely szerint Lucy nem
volt Floridában, amikor magára lőttek. Azt állítják majd, hogy
megtehette volna.

– És a többi bizonyíték? – kérdezem Lucyt. – IP-címek, telefonos
belépések, a biztonsági kamerák felvételei? Van olyan, amelyik azt
mutatja, hogy itt voltál Concordban, a házadban? Tudjuk, hogy Janet
nem volt itt. De akad esetleg olyasmi, ami a te itt-tartózkodásodat
igazolja?



– Tudod jól, mennyire ügyesen tudom nyomon követhetetlenné
tenni az életemet.

– Olyan jól, hogy feláldozza az esélyt is, hogy alibit szerezzen,
amikor szüksége lenne rá – mutat rá Donoghue.

– Nem szokásom alibikben gondolkodni.
– Ebben az esetben nagy kár.
– Nem élek olyan életet, hogy alibiket kellene szereznem.
– De olyat igen, amely megköveteli, hogy eltávolítsa a nyomait,

megbizonyosodjon arról, hogy senki sem tudja, hol jár, mikor vagy
miért van ott. – Donoghue most már szócsatába keveredik vele.

– Arra kíváncsi, hogy van-e, aki el akar kapni?
– Nem kérdezem – válaszolja Donoghue. – Nyilvánvaló, hogy maga

így gondolja.
– Tudom, hogy így van.
– E pillanatban az a fontos, hogy az irgalmatlan magánéletvédő

intézkedéseivel megnehezíti a munkámat.
– Biztos, hogy engem illetően kevés olyasmi van, ami ne tenné

nehézzé a munkáját.
– Az elektronikai kommunikációja sosem tér vissza egy valóságos

lokációba, és nem használja az igazi nevét, ha úgy dönt, hogy elrepül
valahova, de nem akarja, hogy ezt bárki is tudja. Igazam van?

– Közel jár az igazsághoz.
– A kémeknek nagyon nehéz alibit szerezniük – mondja neki

Donoghue. – Remélem, gondolt erre, amikor az úgynevezett nyomon
követhetetlen életét kezdte élni.



Huszonharmadik fejezet

NEM VAGYOK KÉM – kezdi Lucy a következő szópárbajt.
– De úgy él – mondja Donoghue.
– Régen megtanultam.
– Carrie tanította rá?
– Egyetemi gyakornok, tinédzser voltam, amikor megismerkedtünk.

Sok mindenre megtanított, de közel sem annyira, mint amennyit az
érdemének tulajdonít. Amikor a Mérnöki Kutatási Központban voltam
gyakorlaton…

– Az micsoda? – kérdez rá Donoghue.
– Az FBI játékországa, ahol a legfrissebb technológiai újdonságokat

fejlesztik ki a megfigyelés, a biometria és nyilván az adatkezelés
területén, beleértve a mesterségesintelligencia-hálózatot, amelyet a
kilencvenes évek végén hoztam létre. A CAIN-t. Az teljesen az én
alkotásom, de Carrie a saját érdemének tartotta. Ellopta a munkámat.

– Vagyis mindketten be tudtak jutni az FBI adatbázisába. Mivel
maguk ketten teremtették meg.

– Vélelmezetten – jegyzi meg Lucy. – De Carrie hiába hazudozik, én
találtam ki a nagyját.

– Maguk ketten közeli barátok voltak egy darabig. – Donoghue-t
nem érdeklik az esetleg ellopott érdemek. – Amíg végül rá nem jött,
Carrie kicsoda és micsoda.

– Korrekt összegzés – ért egyet Lucy, és Janetre pillantok.
Milyen nehéz lehet neki, hogy arra emlékeztetik, hogy Carrie Lucy

első szerelme volt? Amit Carrie a videón mondott, igaz, és nem biztos,



hogy Lucy bárkit is szeretett ennyire. Érthető. Az első szerelem a
legintenzívebb, a leggyötrelmesebb, és Lucy érzelmileg még éretlen
volt, amikor a Mérnöki Kutatási Központban kezdett gyakornokként.
Inkább egy tizenkét éves színvonalán volt, és az egész életét
megkeseríti, hogy a mellé kirendelt felügyelő végül az FBI tíz
legjobban keresett bűnözőjének listájára került. Eszembe jut, hogy meg
kell tudnom, Carrie visszakerült-e erre a listára.

– Ez is egy módja, hogy kiderítsük, komolyan gondolja-e az FBI,
hogy Carrie él – magyarázom.

– Nagy kár, mert nem került fel a listára – válaszolja Janet. – Több
mint két hónapja tudják, hogy Carrie Oroszországban és Ukrajnában
járt az elmúlt tíz évben, és most visszatért az Egyesült Államokba.
Jelen pillanatban hivatalosan nem körözik. Sehol nem helyezték vissza
semmilyen listára.

– Tudják? – kérdezi Donoghue hangsúlyozottan.
– Tudják, hogy sorozatgyilkosságokhoz kötődik, és hogy

megpróbálta megölni Scarpetta doktornőt. – Janet tovább erősíti az
érveit, és mintha halvány fény gyúlna a pszichém távoli sarkában.

Janetet fürkészem, gyűrött, színehagyott ruháját, piszkos körmét és
kialvatlan arcát. A szeme ég, lázasan ragyog, és arra gondolok, milyen
visszahúzódó és sztoikus tud lenni. És erős. Janet nagyon erős. És
csendesen veszélyes, mint egy vízfelszín alatti áramlás, ha olyan
helyen ereszkedünk a vízbe, ahol nincs keresnivalónk, vagy fenyegetni
merünk valakit, akit szeret.

Valamit nem oszt meg velünk.
– Igen, igen, az FBI tudja, amit mondanak neki – érvel Donoghue. –

De ez nem jelenti, hogy elfogadják vagy el is hiszik, amint arra rá is
mutattunk. Őszintén, sokkal valószínűbb, hogy nem fogadják el, hogy



Carrie bármiért is felelős. Más szóval évek óta halott, és ez a
magyarázat rá, hogy nem került fel ismét a legkeresettebb bűnözők
listájára vagy esetleg bármilyen másikra.

– Egyetértek – mondom. – Ez a magyarázat, hogy miért nem
körözik. Az FBI nem tekinti szökevénynek. Nem kérték fel az
Interpolt, hogy a körözöttek fekete sávjából vörösre, vagyis halott
szökevényből tevékeny és rendkívül veszélyes szökevénnyé
minősítsék. Tudom. Időről időre ellenőrzöm az Interpol honlapját, és
Carrie státusa nem változik. Nem is fog, amíg az FBI nem változtatja
meg.

– Más szóval az FBI még mindig elhunytként kezeli – szögezi le
Donoghue.

– Igen – válaszolom. – Az elmélethez hozzátehetjük, hogy nem
hajlandók elismerni a létezését, mert ennek jelentős következményei
lennének, esetleg olyanok, amilyenekről fogalmunk sincs.

– És tizenhárom éve látták utoljára, amikor azt hitték, a halála tanúi
egy helikopter-balesetben. – Donoghue ezt nekem és Lucynak szánja.

– Ez volt az utolsó alkalom, amikor azt hittem, látom – kortyolok a
kávémból. – Mint kiderült, ekkor egyáltalán nem láttam.

– Szó szerint egy tengerbe zuhanó helikoptert láttunk – fogalmaz
pontosabban Lucy.

– Micsoda? Mindketten, külön-külön látták?
– Igen – válaszolom. – Én a bal oldali ülésen ültem, Lucy a jobb

oldalin. Lucy helikopterében ültünk, amikor láttuk a másik helikoptert,
a fehér Schweizert az Atlanti-óceánba zuhanni, Észak-Karolina
partjainál.

– Amikor szerepem volt a lezuhanásában – módosítja a
kijelentésemet Lucy. – A pilóta lőtt rám. Én viszonoztam a tüzet, és a



helikopter felrobbant. Kay néni és én úgy gondoltuk, hogy Carrie rajta
van.

– Úgy tudom, hogy nem volt. – Donoghue most már le sem veszi a
szemét Lucyról, és nem tudom, hisz-e neki vagy bármelyikünknek.

– Mint említettem, nem találtunk maradványokat, amelyeket Carrie-
éiként azonosíthattunk volna vagy az övéi lehettek volna. Egyedül a
pilóta, egy Newton Joyce nevű szökevény testrészeit és személyes
tárgyait találtuk meg.

– Elképzelhető, hogy az FBI látta a videófelvételt, amely akkor
készült, amikor a szigonypuskával magára lőttek? – Donoghue nekem
címezi a kérdést, de Lucy válaszol.

– Nem tudom, miként láthatta volna. Sosem volt a birtokukban a
kamera. Nem láthatták, hacsak nem adta át nekik valaki.

– Úgy, ahogy ezt a felvételt átadták magának? – kérdezi Donoghue.
– Pontosan kell tudnom, hogyan szerezte meg, de nem hallhatom úgy,
hogy Janet is a szobában van. Rá nem terjed ki a védelem.

– Kimehetek – ajánlja fel Janet.
– Maradj – parancsol rá Lucy. – A felvételt nem adták át nekem –

mondja Donoghue-nak.
– Magyarázza meg, kérem.
– Elég annyi, hogy hozzáférek, az FBI viszont nem, hacsak nem

lenne náluk a maszk. És nincs.
– Nem tudom, hogy férnének hozzá – értek egyet Lucyval. – Mire az

FBI megjelent a helyszínen, a maszk már régen eltűnt. A riasztásra
kiérkező többi rendőrségi búvár kereste, de annak alapján, amit Benton
mesélt, nem jártak szerencsével. Valószínűleg nyugodtan
kijelenthetjük, hogy Carrie tette rá a kezét. Ráismert a beépített
minifelvevőre. Ha másra nem is, arra biztosan számított, hogy lesz



ilyen nálam.
– Ha Carrie-nél van a maszk – veti fel Donoghue –, akkor látta a

felvételt.
– Igen – bólint Lucy. – Feltételezhető, hogy így van.
– És nem babrálhatta meg a magánál lévő felvételt?
– Nem. Amíg működött, a kamera élőben közvetített egy készülékre.

Nem mondhatom el, mire és hol – teszi hozzá, és ismét eszembe jut a
váratlan bermudai utazása. – De amint Kay néni bekapcsolta a
kamerát, az élőben közvetítette a videót a kijelölt készülékre. Azt a
linket azután inaktiválták, és a készülék nyomon követhetetlen, mert
több tűzfal védi, mint a Pentagont. Megnézhetem a telefonját? –
kérdezi Donoghue-t.

– Megkérdezhetem, hogy miért?
– Kérem – ismétli meg Lucy, és Donoghue átnyújtja a telefont. – Mi

a jelszava? Kitalálhatom, de gyorsabb, ha megadja.
Donoghue megteszi, amit Lucy kér.
– Ez egy teszt, hogy kiderítse, valóban megbízom-e magában?
– Nincs időm tesztekre. – Lucy beírja a jelszót, és pötyögni kezd a

képernyőn. – Feltételezem, hogy szeretnék látni, mi van a felvételen. –
Ránk néz. – Nem csatoltam e-mailhez, gyakorlatilag nem tettem fel az
internetre, csak akkor, amikor adatokat továbbítottam egy biztonságos
rádióhálózaton, amit – ahogy elmondtam – sosem tudnak visszakövetni
hozzám. Mindent összevetve az FBI-nak ez nincs meg.
Megbizonyosodtam róla, hogy sosem kerülhet hozzájuk.

– Ez? – kérdezem.
– Azt, amit a kamerád felvett, amikor Carrie rád lőtt – mondja Janet,

és nincs kétségem, hogy már látta, ez pedig megdöbbent.

NEM EGÉSZEN TIZENÖT PERCE AZT MONDTA, hogy se fényképet, se videót



nem látott, ami meggyőzte volna arról, hogy Carrie él. Akkor hát kit
vagy mit látott Janet a felvételen, amelyről Lucy beszél? Felerősödnek
a videóval kapcsolatos rossz előérzeteim.

– Tudod, hol van Carrie? – Kerek perec Lucynak szegezem a
kérdést.

– Ne válaszoljon! – szól rá határozottan Donoghue. – Hacsak nem
házasok Janettel.

– Nem vagyunk – mondja Janet.
– Akkor tekintse úgy, hogy figyelmeztettem. Hallgasson rám. Nincs

házastársi mentesség. Bármiről beszél is maga vagy Lucy, bárminek a
tanúi, az nem áll védelem alatt. – Donoghue továbbra is hangsúlyozza
ezt, de Lucy és Janet mintha nem hallanák, vagy nem érdekelné őket.

– Meglátja majd, hogy Carrie mindig talpra esik. És azt is, hogy a
szövetségiek miért nem kaphatják ezt meg. – Lucy megérinti
Donoghue asztalon fekvő telefonját. – Végzetes hiba lenne, ha nem
vagyunk elég elővigyázatosak. Nekik nagy segítség lenne, nekünk
viszont kárt okozna.

– Hadd kérdezzem meg kertelés nélkül – kezdi Donoghue –: valóban
a birtokában van a nagynénje lelövéséről készült tényleges
videófelvétel?

– Nincs – válaszolja Lucy. – Sosem volt. Nem teljesen. Csak
kilenctizedében.

– Kilenctizedében van a birtokában – ismétli meg Donoghue. –
Maga szerint ez a tulajdonjog meghatározása.

– Tudja, mit szoktak mondani. Ha a tiéd, akkor nálad van. Ha nálad
van, akkor a tiéd.

– Nem tudom, ki állítja ezt, de értem, mire akar kilyukadni. –
Donoghue egyre gondterheltebb. – Azt hiszem, elég egyértelműen



tisztában vagyunk a lényeggel – néz rám.
Pedig nem érti, én meg nem segítek neki. Lucy azt mondja, hogy

nála van a felvétel, mert sikerült megszereznie, de nem mondja,
miképpen jutott hozzá, ez pedig egyetlen dolgot jelent, legalábbis
számomra. Se a maszk, se a felvevőkészülék nincs Lucy birtokában.
Soha nem is volt egyik sem, és nincs is rá szükségük. Lefogadom,
hogy az egyenes adás egy olyan készülékre ment, amely nem ebben az
országban van, és folyton Bermuda ugrik be. Miért járt ott a
közelmúltban? Kivel találkozott?

– Egy éve szerelted fel a kamerát a maszkomra – mondom neki. –
Csak kétszer merültem vele. A Fort Lauderdale-i volt a harmadik.

– Le tudja írni, mi történne, ha Kay bekapcsolná a kamerát? –
kérdezi Donoghue.

– A kamera egy e-mailt küldene, hogy a felvevőt aktiválták. Kábé
olyan elven működik, mint egy dadusfigyelő kamera. Csak abban az
esetben a kamera mozgásérzékelős. A búvármaszk esetében ennek nem
lenne értelme. Ha rajtunk van a maszk, és aktiváltuk a kamerát,
nyilván szeretnénk elkezdeni a felvételt, és folytatni addig, míg ki nem
mászunk a vízből a levett maszkkal. Más szóval – fordul hozzám Lucy
–, a maszkod nem mozgásérzékelős volt, hanem úgymond levétel-
felvétel érzékelős. Vagy felvételt készített, vagy nem.

– Amikor Kay pontosan két hónappal ezelőtt a merülés elején
bekapcsolta a kamerát – mondja Donoghue –, kapott e-mailt, amely
arra késztette volna, hogy figyelje, mit vesz fel élőben a kamera?

– Nem.
– Nem?
Lucy nemet int a fejével.
– Miért nem? – kérdezi Donoghue.



– Mert az üzenetet eltérítették. – Lucy megint rejtélyesen fogalmaz,
aztán hosszú, kínos hallgatásba burkolódzik.

– Ha nincs a birtokában törvényesen a felvétel – mondom neki végül
csendesen és komoran –, akkor hadd javasoljam, hogy körültekintően
válogassuk meg, miről beszélgetünk – nézek Janetre.

– Talán most inkább kimegyek – pattan fel hirtelen Janet a
kanapéról.

– Egy kép ezer szónál is többet jelent. – Lucy közelebb tolja hozzám
a telefont, miközben Janet kimegy a csónakházból. – Vágatlan, nem
rövidített. Amennyire tudtam, igyekeztem élesíteni a képeket.

– Hogy tudta megtenni, ha az eredeti felvétel nincs magánál? –
kérdezi Donoghue.

– Nincs a tényleges birtokomban – válaszolja Lucy, én pedig a
mostani bermudai útjára gondolok, és az otthonát feldúló adóhatósági
tisztviselőkre. – Ennél jobbat nem tudok produkálni.

– Az, ahogy mondod, nem ébreszt bizalmat. – Felveszem a telefont,
és megnyomom a LEJÁTSZÁS gombot.



Huszonnegyedik fejezet

A FELVÉTEL EGY-MÁSFÉL MÉTERREL az Atlanti-óceán felszíne alatt
kezdődik.

Emlékszem, ahogy nagyot rugaszkodva leugrottunk a tatról. Átélem
a csobbanás élményét, ahogy a hideg, sós víz az államat csapdossa
lebegés közben, és ahogy a hajókötélhez úszom, a nap vakítóan süt a
szemembe, és a pipán keresztül veszem a levegőt. Rutinmerülésnek
tűnt. Az ehhez hasonló víz alatti megbízatások nem számítanak
újdonságnak. Határozottan emlékszem, hogy semmi sem volt, ami
aggodalomra adott volna okot.

Hamis biztonságérzet töltött el. Lenyomom a SZÜNET gombot. Ezt
alaposan és hosszan át kell gondolnom.

– Mi az? – Donoghue lehelete meglebbenti a hajamat, ahogy a
vállam felett nézi a videót.

– Biztonságban éreztem magam, pedig nem lett volna szabad.
Próbálok rájönni, miért.

Előző éjszaka belém villantak a Bob Rosado meggyilkolásával
kapcsolatos képek a Mercedes nevű merülési pontnál. A képviselő
felesége a jachtjuk tatján martinit szopogatott, a férjét filmezte, és
viccelődött vele, miközben az a felszínen lebegett. Rosado éppen arra
várt, hogy lemerüljön, amikor egy golyó a tarkójába fúródott, egy
másik pedig áthatolt a búvárpalackján, amitől a férfi pörögni kezdett a
levegőben. Rezesfejű.

Minden okom megvolt arra gyanakodnom, hogy Carrie Fort
Lauderdale környékén van. Álnéven repült oda az akkori bűntársával,



Rosado szadista fiával, a tizenkilenc éves Troyjal, aki szexuális
bűncselekményeket követett el, és piromániás volt. Carrie legújabb
szörnyeteg selyemfiúja. Tudtam erről, mégsem nyugtalankodtam.

Miért?
Ami a legfontosabb, hogy nem hatolt el a tudatomig, hogy esetleg az

eszébe juthatok.
Miért?
Sok minden jellemző rám, de a nemtörődömség és a figyelmetlenség

nem.
Miért éreztem magam biztonságban?
Talán csak a sokk miatt. A Floridába repülésem előtti este New

Jersey-ben voltam, mert akkor tudtam meg Lucytól, hogy Carrie nem
halt meg, hanem – legalábbis az elmúlt egy évtizedben –
Oroszországban és Ukrajnában élt. Miután elkergették az oroszbarát
elnököt, Viktor Janukovicsot, Carrie elmenekült, és visszatért az
Egyesült Államokba. Sasha Sarin néven piszkos munkát végzett
Rosado képviselőnek, és gardírozta zavaros fejű, egyre erőszakosabb
fiát, Troyt. Meglepett, és talán tagadásban voltam, amikor erről
értesültem. Talán ezért nem aggódtam. Nem tudom, de igyekszem
minél több részletet felidézni.

Emlékszem, hogy a ragyogó kék vízben lebegtem azon a napsütéses,
szép délutánon, a felszínen tartva magam vártam Bentont. Lelki
szememmel látom, ahogy elrugaszkodik a fedélzetről, vízbe csobban,
lebeg, mosolyog, és feltartja a hüvelykujját, hogy jelezze, minden
rendben, én pedig viszonzom. Betettem az automata csutorát a számba,
kieresztettem a levegőt a búvármellényemből, és felnyúltam, hogy
bekapcsoljam a maszkomba szerelt kamerát. Nem féltem. Nem
gyanakodtam. Carrie most végzett Bob Rosadóval. Vagy talán Troy



tette. Vagy az is lehet, hogy Carrie megölte Troyt is, bizonyára
ugyanezen a helyen, egy mérföldnyire a parttól. Mégsem aggódtam.

Mi járt a fejedben?
Ismét megnyomom a LEJÁTSZÁS gombot, és tovább nézem a videót a

kis képernyőn. A hangerőt maximumra csavarom. Buborékok
zubognak harsányan felfelé a maszkom mellett, miközben a
hajókötélbe kapaszkodom, és a kötelet meg-megérintve lefelé
igyekszem. Befogom az orrom, hogy kiegyenlítsem a nyomást a
fülemben, és haladok mind lejjebb. Néha megpillantom a lábamat, az
uszonyomat, kesztyűs kezemet, a víz pedig egyre sötétebb kék lesz,
ahogy mélyebbre merülök. Benton felettem van, de nem nézek fel rá.
A figyelmem lefelé irányul. Egyenesen magam elé nézek a
buborékokon át.

Ereszkedem és sötétebb lesz. Emlékszem, hogy a víz annál hidegebb
volt, minél mélyebbre süllyedtünk. A hűvösség áthatol a búvárruhám
három milliméter vastag burkán. Éreztem, hogy a víztömeg súlyának
nyomása ránk nehezedik, és figyelem magam a videón, ahogy folyton
az orromhoz emelem a kezem, hogy kiegyenlítsem a nyomást a
dobhártyámon, a lélegzésem erőltetett és hangos. A folt homályos,
amikor először felbukkan a felvételen, aztán kitisztul, és egy bárkát
látok, egy összetört, kicsavarodott, rozsdásodó hajótestet.

A környező sötétségben a roncsot figyelem, és egyre közelebb
kerülök hozzá. A látottak érzeteket elevenítenek fel, az
elbizonytalanodás első rezzenését, ami akkor fogott el, amikor sehol
sem láttam a percekkel korábban előttünk leereszkedő két rendőrségi
búvár nyomát. Keresem őket. A pillantásom bejár mindent, és közben
azon töröm a fejem, hol lehetnek. Bentonnal most már majdnem
harminc méter mélyen vagyunk. Az elsüllyedt német teherszállító, a



Mercedes beágyazódott az üledékbe. Eltávolodunk a hajókötéltől, és
bekapcsoljuk a csuklónkra szíjazott kis zseblámpáinkat.

Halak úsznak el mellettünk, a víz felnagyítja őket. Benton
vízszintesen lebeg pár centire a tengerfenék fölött, tökéletesen uralja a
felhajtóerőt. A lámpája fényét egy villantóra, egy mesterséges csalira
irányítja, a sziklák között rejtőző tüskés homár csápjaira meg a régi
gumiabroncsokra, amelyekből állítólag mesterséges zátonyt építenek
majd. Egy kis cápa úszik el mellettünk, megérinti az üledéket, amely
felkavarodik. A lábam finom mozgatásával az uszályhoz hajtom
magam. A lámpámmal bevilágítok az elrozsdásodott fémen tátongó
lyukakba.

Megzavart halak suhannak el, egy nagy, ezüstös barrakuda, aztán a
fedélzet felett függeszkedem, és mélyebbre csúszom egy nyílásba,
amely egykor fedélzeti nyílás volt. Nézem a felvételt, és tisztán
emlékszem, hogy eleinte nem értettem, mit látok. Egy férfi neoprén
ruhával fedett hátát. A csövek petyhüdten lógtak. Nem szálltak
buborékok, és amikor megmozdítottam, láttam a mellkasába fúródó
szigonyt. Aztán a lámpám fénye ráesett az alatta lévő másik holttestre;
két halott rendőrségi búvár a bárka belsejében. Erőteljes rúgásokkal
iramodtam el onnét.

Bentonhoz inaltam, és a késemmel megütögettem a palackját. A
lámpámmal felmutattam a bárkára, aztán gyorsan körülnéztem.
Emlékszem, hogy enyhe remegést hallottam, mintha egy távoli
szerszámgép működne, és látom, ahogy a kamera felé rúgok, ahogy
igyekszem hátrálni és elfordulni. Ott van. Rám szegezi a szigonyt.
Iszonyú zűrzavar. A buborékjaim erővel robbannak ki, valami
megcsörren a palackomon, a kamera vadul rángatódzik. Egy második
szigony, a rácsomózott kötél feszesen irányul a felszínre, ahol egy



tutajhoz erősítették, amit az erős áramlás mozgat, és ezzel az átszúrt
lábamat rángatja. Veszett csapkodás. Dübörgő buborékok.

Néhány másodpercig zajlik mindez, és egy másik búvár jelenlétét is
érzékelem; valakinek az alsótestét és a karját.
A láb körül dupla fehér csík villan, a mellkas cipzárján hosszú húzó
van, a fekete neoprén kesztyűs kéz az arcom körül lebeg. Benton. Csak
ő lehet, de belém hasít az az őrült gondolat, hogy nem emlékszem,
hogy kettős fehér csík lett volna a búvárruháján. Aztán csak a vizet
látom, végül semmit. Lejött a maszkom. Visszatekerem a felvételt, és
újra meg újra lejátszom, közben egyre erősödik a csalódottságom. Ez
semmit sem segít! Mi több, többet árt, mint használ. Rendkívül káros.

Carrie felismerte volna a maszkomba épített kamerát. Tudta volna,
hogy felvétel készül róla. Biztos, hogy mostanra azzal is tisztában van,
hogy nem lehet azonosítani. Rossz a világítás, és a regulátoromból
feltörő buborékokon át látni. A saját mozdulataimat látom, ahogy
körbetapogatom magam, kétségbeesetten keresem a mellényem jobb
oldalát, aztán a késemmel hadonászom valaki felé, akit nem látok,
őrülten próbálom megvágni a zavaros vízben.

– Nyugtass meg, hogy nem ennyi az egész – tolom a telefont
Donoghue felé, és a rosszullét kerülget.

– Sajnálom – mondja Lucy.
– Akkor honnan tudjuk, hogy ő az? Nem látjuk, ki az. – Donoghue

most olyan közel van hozzám, hogy összeér a vállunk. – És maga
akkoriban biztos volt benne, hogy ő volt?

– Igen. Maradéktalanul biztos. – Úgy érzem, elszállt minden
reményem. – Mi ez? – mondom Lucynak. – Mi az ördögöt nézek?
Megvágtam a késsel. Az arcán.

– Tudom, hogy ezt hitted – válaszolja. – De a felvétel alapján nem



úgy néz ki.
– Kitől is kaptad a felvételt? – Akaratom ellenére vádló a hangom.
– Egyedül az számít, hogy kinek nincs meg. – Lucy viselkedése

rendíthetetlen és nyugodt. – És megnyugtathatlak, hogy az FBI-nak
nincs a birtokában. Eredetileg abban reménykedtem, hogy
beleverhetjük az orrukat, de nem lehet, mert azzal százszorosan tovább
rontanánk a helyzeten. Nagyon sajnálom, Kay néni.

– Emlékszem, hogy megvágtam – hajtogatom.
– Tudom, hogy ezt hiszed – ismétli.
– Biztos, hogy nem photoshopolta ki valahogy?
– Biztos – mondja Lucy. – Nem magyarázom el, miért tudom.
– Nem vagyok kíváncsi egy feltételezett technikai magyarázatra. És

csak mert nincs a felvételen, az még nem jelenti, hogy nem történt
meg. – Most meg okoskodónak tűnök.

És nevetségesnek.
– Nem történt meg. – Lucy nem ereszti a tekintetem. Nyílik a

csónakház ajtaja.
Lucy nem néz Janetre, amikor ismét belép és halkan beteszi maga

mögött az ajtót.
– Minden rendben? – kérdezi Donoghue-tól. – Visszajöhetek?
– Valószínűleg nincs rendben.
– Azért úgy udvarias, ha megkérdezem. Ennek ellenére maradok. –

Visszaül a kanapéra, és megint különös érzésem támad.
Janet olyan nyugalmat sugároz, ami túlmegy a szokott természetén.

Mintha döntésre jutott volna, és most csak megjátssza magát a
kedvünkért.

– Desi új tehetségére derült fény – jegyzi meg könnyedén,
mosolyogva. – Köveket dobál. Marino kacsázni tanítja.



– Ha az FBI megkaparintja, ez mindent tönkretesz majd, amit a
vallomásodban nekik és a rendőrségnek mondtál. – Lucy leckéztetni
akar. – Belátod? Mert ez a legfontosabb érv, és tulajdonképpen ezért
mutattam meg neked.

– Lucynak sajnos igaza van – ért egyet Donoghue. – Függetlenül
attól, hogy most nálunk van a felvétel, vagy ki szerezte meg először,
az, ami rajta van, gondot okoz a maga számára, Kay. Játsszuk le még
egyszer, és tüzetesen nézzük meg azt a részt, ahol megtámadják.
Mondjon el mindent, amire emlékszik.

– Láttam, hogy Carrie vérzik a vízben. – Tudom, hogy én
bizonyosan véreztem. – Azután láttam, hogy felé lendítem a kést.

– A saját véredet láttad – szól közbe Lucy. – Amint felé döftél,
megrántottad a combodba fúródó szigonyt, és erősebben véreztél.

– Nem az én vérem volt. Tudom, mit láttam.
– Mindjárt megmutatom, mit láttál. Csak nézd figyelmesen.

A RONCS MÖGÖTT HIRTELEN MOZGÁS, és az alak egy izmos személlyé
válik, aki a zátony sárgásbarna színéhez illő, kapucnis, terepszínű,
neoprén búvárruhát visel, és aerodinamikusan mozog, mint egy
tintahal.

Ezt látom az emlékezetemben, de nem ez van a videón. Carrie
Grethent nem lehet felismerni abban, akit nézek. Lehetetlen
megállapítani, hogy a homályos alak férfi-e, vagy nő, és milyen típusú
neoprén ruhát visel. Lucy megnyomja a SZÜNET gombot.

– Mit látsz? – kérdezi tőlem.
Hosszan meredek a képre, aztán az ujjammal felnagyítom, majd

ismét lekicsinyítem, hogy a rossz felbontást kiélesítsem. Hátradőlök a
széken, és lehunyom a szemem, hogy a legapróbb részletét is



felidézhessem annak, amire emlékszem, vagy amiről azt hittem,
emlékszem rá.

– Kétségtelenül rossz a képminőség, mert kevés volt a fény, olyan
kevés, hogy nem volt szín, csak a barna és a fekete homályos
árnyalatai. És bevallom, hogy képtelen vagyok megállapítani, ki ez, és
akár férfi is lehetne. – Az arcomat még mindig csukott szemmel a
mennyezet felé fordítom.

– Troy Rosado – mondja Lucy Donoghue-nak. – Szeretném bedobni
a köztudatba, mert valaki biztosan felveti majd, hogy Kay néni őt látta.
Tizenkilenc éves, százhetvenhárom centi magas, hetven kiló. Carrie-
vel együtt veszett nyoma, bizonyíthatóan Floridában tartózkodott, a
környéken, és valószínűleg bűnrészes a saját apja meggyilkolásában,
ráadásul a családi jachton volt, amikor a gyilkosság történt. Utána
eltűntek Carrie-vel együtt.

– Nem ő lőtt rám. Nem Troy Rosado – jelentem ki.
– Eskü alatt is ezt vallaná? – kérdezi Donoghue.
– Meggyőződésem, hogy akit láttam, nem ő volt.
– Ismerte korábbról? – kérdezi Donoghue.
– Nem. Láttam róla fényképeket, de tulajdonképpen nem számít,

mert felismertem Carrie-t. Bárcsak tisztább lenne, amire emlékszem!
Amit az emlékezetemben látok, az most már nem olyan tiszta, mint
eleinte volt. A képekre rárakódott, amit azóta kiderítettem, és hatott
rájuk a trauma.

– Mit gondolsz, a lövés és ami utána következett, megváltoztatta,
amire ebből az incidensből emlékszel? – kérdezi Janet.

– Nem tudom, mert még sosem lőttek meg – válaszolom.
– Engem igen – mondja. – Még csak kezdő voltam az FBI-nál, még

egy év sem telt el. Egy este leszaladtam egy kisboltba üdítőt venni.



Kinyitottam a hűtő ajtaját, és törtem a fejem, mit válasszak.
Lehajoltam egy diétás Dr. Pepperért, amikor belépett egy fickó
fegyverrel a kezében, és nekiállt kirabolni a helyet. Leállítottam, de
közben megsérültem. Semmi súlyos. Csakhogy amikor később
megnéztem a biztonsági kamera felvételét, a rajta látható gyerek
egyáltalán nem hasonlított arra, akit láttam.

– Arra utal, hogy a trauma megváltoztatja az észlelt valóságot –
mondja Donoghue.

– Számomra megváltoztatta. Tudtam, hogy a srác, akit megöltem,
kirabolta a boltot és rám lőtt, mégis furcsa volt, hogy az, amit az
emlékezetem szerint és az, amit ténylegesen láttam, nem volt egy és
ugyanaz. Megesküdtem, hogy a szeme sötét volt, holott kék volt.
Emlékeztem rá, hogy a bőre világosbarna volt, és pattanásos, holott
fehér volt, és világos pihés. Könnycsepp alakú tetoválásra hivatkoztam
az arcán, pedig az egy szemölcs volt. A húszas éveiben járónak
gondoltam, noha csak tizenhárom éves volt.

– Felkavaró lehetett – véli Donoghue.
– Nem igazán – válaszolja Janet. – Lehet, hogy csak gyerek volt, de

egy nagyon is felnőtt kilenc milliméteres Taurus volt nála, két plusz
tárral a zsebében.

– Felismerte volna egy azonosításnál?
– Szerencsére nem került rá sor, mert ott feküdt a padlón.
– De felismerte volna?
– Őszintén megvallom, hogy nem tudom. Attól függ, ki állt volna

még mellette.
– Carrie-ről van fénykép? Megnézhetném, hogyan néz ki? Vagy

nézett ki? – kérdezi Donoghue.
Lucy átnyúl az asztal fölött, és visszaveszi a telefonját. Beír valamit,



aztán visszaadja Donoghue-nak.
– Amikor állítólag meghalt a helikopter-balesetben, ez a kép, az

előző évi letartóztatásakor készült rendőrségi fotója szerepelt az
aktájában. Akkor a Wards Island-i Kirbybe zárták. Mellesleg a
Wikipédián is látható ugyanez a fénykép. Carrie Grethennek saját
Wikipédia-oldala van.

– Miért? – kérdezem. – Miért lenne Wikipédia-oldala, és ez mikor
keletkezett?

– Nemrég – válaszolja Lucy. – Ha megnézed az oldal történetét,
kiderül, hogy hat hete állították össze az első változatot. A jelek szerint
ugyanaz a személy azóta újra meg újra frissíti, és semmi kétség, hogy
ő maga csinálja. Carrie. Biztos, hogy ő az, aki kitette rá a régi
rendőrségi fotóját és a légi felvételt a Kirby Pszichiátriai Központról.

– Ami, mint tudja, egy East River-i szigeten van. Ő az egyetlen, aki
megszökött egy elmebeteg bűnözőknek fenntartott, maximális
biztonságú büntetés-végrehajtási intézményből – magyarázza Janet
Donoghue-nak. – Valahogy sikerült kapcsolatot kialakítania a már
korábban említett pszichopatával, Newton Joyce-szal a börtönön kívül.
Joyce-ról kiderült, hogy sorozatgyilkos, aki szereti levágni az áldozatai
arcát, hogy emlékezhessen rájuk, és a fagyasztójában nagy kollekciója
volt. Pilóta volt, saját helikopterrel. Leszállt a Wards Islandre, és
Carrie-vel távozott. A történetnek nem lett ilyen jó vége, legalábbis
számára nem.

– Egy sorozatgyilkos mentette ki Carrie-t? Hogy sikerült ilyesmit
végrehajtania? – esik le Donoghue álla.

– Mindig az a kérdés, hogyan tesz meg ezt vagy azt – mondja Lucy.
– És mindig van hozzá egy hosszú és kacskaringós történet. Carrie
páratlanul eszes és találékony. Türelmes. Tudja, hogy megszerzi, amit



akar, ha időt szán rá, és nem enged az ösztönös késztetéseknek,
vágyakozásnak és dührohamoknak.

– És így nézett ki – húzza kettőnk elé a telefont Donoghue.



Huszonötödik fejezet

AZ ARC FIATAL ÉS KIFEJEZETTEN CSINOS, de Carrie-t mindig is a szeme
árulta el. Szélforgóra emlékeztet, mintha úgy mozogna, ahogy az
aberrált gondolatai egymást kergetik a fejében, és a lelkében tanyázó
gonosz személyt tüzelik.

Carrie Grethen egy rákos burjánzás. Tudom persze, hogy ez egy
elcsépelt, beteges metafora, de az ő esetében ez az igazság. Nem
maradt egészséges szövet, csak a rosszindulatú daganat, ami felfalta az
életét, és teljesen hatalmába kerítette a lelkét. Alig tudom embernek
tekinteni, és bizonyos szempontból nem is az, mert hiányoznak belőle
azok a fontos tulajdonságok, amelyek a hozzánk hasonlókból álló faj
tagjává tennék.

– Nos? – mondja nekem Donoghue. – Ezt látta?
– Igen is meg nem is – válaszolom, és még nyomottabbá válik a

hangulatom, mintha lassan süllyedne a tenger fenekére, abba a
mélységes sötétségbe, ahol majdnem meghaltam.

– A bíróság előtt nem mernék rá megesküdni. E szerint
semmiképpen sem.

Az, akit harminc méterrel a vízfelszín alatt megfigyeltem, egy
idősebb Carrie-nek látszik, de tény, hogy nem erős a meggyőződésem,
és valószínűleg egyetlen esküdtszék sem ítélné el a felvétel vagy a
történtekről elmondott vallomásom alapján. Nem tudom, mire
számítottam, de azt hittem,
a videófelvétel jobb felbontású és minőségű képet mutat. Bíztam
benne, hogy látszik, ahogy a késem felhasítja az arcát. Nekem olyan



valóságosnak tűnt.
Megesküdtem volna, hogy súlyosan megsebesítettem. Akkoriban

senki sem hallgatott ki, még Benton sem kérdezett. Annak alapján,
hogy biztosan állítottam, hogy Carrie súlyos sérülést szenvedett az
arcán, amit csak plasztikázással lehet eltüntetni, az FBI ellenőrizte a
helyi kórházakat és orvosi rendelőket. Még plasztikai műtét után is
lehet, hogy örökre torz marad az arca, és ez rettenetesen érintené azok
után, amit ma megtudtam a hiúságáról és abbéli félelméről, hogy öreg
és visszataszító lesz. De semmit sem tapasztalok, ami alátámasztaná,
hogy amit érzek, az valóban megtörtént. Egyre csalódottabb és
levertebb vagyok, amit Lucy is észrevesz.

– Sötét volt odalent, és nem arra irányítottad a lámpádat, amit
felvettél – mondja. – És sokat mozogtál. Ezért nehéz. Mert mozogtál.

– És a törvényszéki képminőség-javítás nem segítene? – kérdezi tőle
Donoghue.

– Mit gondol, most mit nézünk? – kérdez vissza Lucy. – Sok időt
foglalkoztam vele.

Nem mondja, hogy mikor és hol.
– És mint már említettem, ennél jobb képet lehetetlen produkálni –

teszi hozzá. – A maszkba épített kamera a bizonyíték begyűjtésének
folyamatát kellett hogy felvegye, és Kay néni meg szokta világítani
azt, amit összeszed. Nem azzal a céllal építettem be a kamerát, hogy
majd víz alatti támadás éri, és valami ilyesmi következik be.

– Gondolja, hogy Carrie számított arra, hogy Kay felveszi a
merülésüket és a támadásról felvétel készül?

– A terepszínű ruhának, kapucninak, kesztyűnek ez a lényege –
mondja Lucy. – Carrie rossz látási viszonyok között beleolvadhatott a
környezetébe, és a kérdésére válaszolva: igen. Carrie pontosan tudta,



mit csinál, és biztosan felismerte volna a maszkba szerelt kamerát.
Carrie egész biztosan számított rá, hogy valaki filmre veszi azt a
merülést. Ismer minket.

– Talán jobban is, mint mi magunkat – teszi hozzá Janet.
– Mire emlékszik még? – Donoghue minden figyelme rám irányul.
– Arra, hogy gyorsan távolodni kezdtem a holttestektől, a

hajótestben lebegő két rendőrségi búvártól. – Ott folytatom a
történetet, ahol abbahagytam. – Valaki kétséget kizáróan nem sokkal
előbb ott járt egy szigonypuskával, és ez az illető mindannyiunkkal
végezni akart. Ez volt az azonnali reakcióm. Benton a lámpájával
átkutatta a tengerfeneket, és úgy tizenöt méterre lehetett tőlem.
Odaúsztam hozzá, és a búvárkésemmel megütögettem a palackját,
hogy felhívjam a figyelmét. Utána láttam meg Carrie-t, aki felbukkant
a roncs mögül.

– Megpillantott valakit, aki előbukkant a roncs mögül – igazít helyre
Donoghue.

– Láttam, hogy rám szegezi a szigonypuskát – ismétlem
hajthatatlanul. – Megfordultam, és a hátamat mutattam, amikor egy
sercegő hangot hallottam, és egy kondulást.

– Az első szigony azért csapódott a palackjának, mert megfordult,
hogy védje magát – vonja le a következtetést Donoghue.

– Nem – felel helyettem Lucy. – Az első szigony azért érte a
palackját, mert Carrie-nek ez volt a szándéka.

– Miért mondod ezt? – kérdezem. – Honnan tudhatsz bármit is a
szándékairól?

– Láttad, mi történt, amikor Rosado palackját érte lövés, miközben a
felszínen lebegve várt, és a felesége a tatról felvette – válaszolja Lucy.
– A sűrített levegő úgy robbant ki, hogy rakétaként lőtte ki Rosadót,



aki a levegőbe emelkedett és forgott. És mindezt filmre vették. Ha nem
lett volna már amúgy is halott, valószínűleg eltört volna a nyaka vagy
belefulladt volna a vízbe.

– A palackját golyó, és nem szigony találta el – válaszolom.
– Pszichésen hat rád – mondja Lucy. – Carrie tudja, hogy láttad a

Rosadóról készült videót, azt, ahogy forog a levegőben. A szigonnyal
megzörgeti a palackodat, mire te összekötöd a kettőt. Lehet, hogy
ugyanez történik majd veled is. Csak még rosszabb. Harminc méter
mélyen vagy, a palackod kilyukad, és a sűrített levegő kirobban.

– Egy szigony nem üthette át a palackom acélfalát.
– Ezt abban a pillanatban tudtad, amikor bekövetkezett?
– Lehetetlen lett volna – hajtogatom. – Nem igazán tudtam bármit is,

amikor történt.
– Egyáltalán tudtad, hogy szigony volt?
– Arra emlékszem, hogy leküzdhetetlen késztetést éreztem, hogy

amilyen gyorsan csak bírok, kibújjak a búvármellényemből. – Erre
élénken emlékszem. – Talán ezért. Hogy miután láttam Rosado
meggyilkolását a felvételen, féltem, hogy a palackom úgy robban fel,
mint az övé.

– Aztán a második lövés a combodon talált el – folytatja Lucy. – És
ez is szándékos célzás volt. Ahogy az is, hogy a szigonyt egy bójához
erősítette. Azért kötötte oda, hogy a bója magával rángathasson, ahogy
az áramlat sodorja. Úgy bánt veled, mintha egy szigonnyal átdöfött hal
lettél volna.

Felidézem, hogy Benton mit mondott a történtek után. Carrie szeret
lealacsonyítani és megalázni. Úgy pofozott ide-oda, mint egy
felhúzható egeret, és biztos még most is jókat nevet rajta. Benton azt
magyarázza, hogy amikor Carrie rám néz, valójában önmagát látja, és



a saját reakcióját. Futásnak ered? Vagy feltépi a hasam? Talán azt
tervezte, hogy előbb legyengít? Hogy aztán később bevégezze a
dolgot?

– Szeretném, ha figyelmesen megnéznétek Carrie-t, amikor láttad,
hogy rád szegezi a szigonypuskát. – Lucy a telefonért nyúl. – Elnézést,
hogy nem tudom áttenni nagy képernyőre. De látjátok majd, miről
beszélek. Nagyon fontos részlet, amely nem volt észrevehető a videón,
amíg ki nem tisztítottam.

Visszaadja nekünk a telefont, és a képernyőn Carrie elmosódott
képe látszik, amikor először felbukkant a roncs oldalánál, és
megpillantottam. Emlékszem, hogy a szemembe nézett, aztán
felemelte a puskát, és lőtt. Sercegés. Aztán kondulás, amikor
elfordultam, és a szigony a palackot érte. Lucy a hátam mögül nézi, és
odamutat.

– Ott. Nézd meg jobban a szigonypuskát. Látod, amit én látok? –
kérdezi tőlem.

– Nem tudom. Egyszerűen csak egy szigonypuskának látszik.
– Tulajdonképpen egy hosszú elektromágneses fegyver, legalább

egy méteres, és nagyobb halak vadászatára alkalmas. – Két ujjal érinti
meg a képernyőt, hogy kinagyítsa. – De nézd, mi van itt még. Azt,
ahogy felhúzza a fegyvert. Alig lehet kivenni, de figyeld a karját, a
kezét, ahogy melle felé húzza.

Újrajátssza a videó egy részét, hogy megmutassa. És bár homályos,
zavaros a kép, de látom, mire utal.

– Ott. Két gumiszalag, de csak egyet használ – magyarázza Lucy. –
Így könnyebb is, és gyorsabban lehet újratölteni. De egy ilyen nagy
puskához nem elég a tűzerő, ha a szükséges sebességet szeretné, és
nekem elhiheted, hogy amikor lelőtte a két rendőrségi búvárt, mindkét



gumiszalagot meghúzta. De a te esetedben nem – mondja nekem.
– Vagyis megölhette volna magát, és Bentont is – szögezi le

Donoghue. – Magukkal ellentétben gyors volt, és felfegyverzett. De
valamiért életben hagyta. Lehetséges-e, Kay, hogy feltételezte, hogy
nem fogja megölni? Mert annyi mindent tud róla? A borzalmas
gyilkosságsorozata után? És mégis úgy érezte, hogy nyugodtan
lemerülhet azon a helyen?

– Csak a munkámat végeztem. – Nincs más válaszom, de érzem,
hogy nem vagyok őszinte.

Nem féltem, pedig kellett volna. Még most sem vagyok
megrémülve. Talán azért, mert nincs értelme. Felesleges Carrie
Grethentől rettegni. Lehet, hogy hosszú évekkel ezelőtt kiveszett
belőlem ez a normális emberi reakció, és mostanáig észre sem vettem.

– Frusztrálónak találom, hogy azonosíthatatlan az illető, akit mutat –
mondja Donoghue. – Azt sem tudom megállapítani, hogy nő-e. De
akárki is, ez a személy életben hagyta.

– Ezt azért nem állítanám! – fakadok ki hevesen.
– Pedig ezt tette. – Lucy megállítja a videót, és rám néz. – Akár

tetszik, akár nem, ez történt. Carrie nem akarta, hogy Bentonnal
meghaljatok. Legalábbis nem abban a pillanatban, mert ez nem a
hosszú távú terve része.

– Csak óvatosan az ilyen kijelentésekkel – utasítja rendre Donoghue.
– Kerülnie kell az olyan látszatot, hogy Carrie Grethen fejével
gondolkozik vagy előre meg tudja jósolni a viselkedését.

– De ez így van – tiltakozik Lucy. – Tudok a fejével gondolkodni, és
megjósolom, mit tesz majd. Fogadok, hogy bármit indított is el, még
csak most kezdődik. És ez nem spekuláció, hanem tény, amit majd
tanúsíthattok, mert míg itt beszélgettünk, már kezd is kibontakozni.



– Azt hiszi, Carrie-nek köze van ahhoz, amiért az FBI az ingatlanján
tartózkodik? – kérdezi Donoghue.

– Mit gondol. – Nem kérdés, és Lucy újra elindítja a videót, majd
visszatekeri.

Ismét a kapucnis alakot figyeljük, aki a bárka mögül bukkan fel, és
Lucy elmagyarázza, hogy Carrie palackjára búvármeghajtót csíptettek,
egy kis fekete műanyag hengert, amelyet alig lehet látni. Nem kell
kézzel kezelni, így Carrie fürgén és gyorsan manőverezhet a víz alatt,
és használhatja az elektromágneses puskát és a szigonyokat. A hang,
amelyet hallottam, az elemmel működő motor csendes rezgése volt,
magyarázza Lucy, és erről most hallok először. Mindig is arra
gondoltam, hogy hallottam valami különöset, de sosem tudtam, hogy
mit, vagy hogy nem csak képzelődtem-e.

A sivító szerszámgéphangot egy víz alatti siklószerűség adta ki, amit
a haditengerészet SEAL-esei szoktak használni, mondta Lucy, és
hozzáteszi, hogy egyikünk sem veszi fel a versenyt Carrie Grethennel.
Se a két meggyilkolt búvár, se Benton vagy én. Nem viseltünk
fegyvert. Nem volt meg az az előnyünk, hogy egy percenként ötvenegy
métert megtevő búvármeghajtó hajtson minket. Nem értük volna utol.
És el sem menekülhettünk volna előle.

DÉL IS ELMÚLT, mire Marino visszajön Desivel. Hallom a
lábdobogásukat a mólón. Aztán belépnek az ajtón, és becsukják maguk
mögött.

– Megkértek, hogy adjam át, álljon el a kocsijával – mondja nekem
Marino. – A K–9-es és egy másik egység el akart menni, de maga
elzárta a felhajtót. A kapunál várnak, és csak figyelmeztetem, hogy be
vannak pipulva.



– Őrült dühösek! – kiabálja izgatottan Desi. – És pisztolyuk is van!
– Óóó, ne! Szörnyen megijedtem! – Lucy felkapja és körbeforgatja,

Desi pedig jókedvűen kacag.
– Ha jól sejtem, én is növeltem a felfordulást – mondja Donoghue

Marinónak. – Ugyanebből az okból lent kellett hagynom a kocsimat.
Biztos, hogy én is elállom az utat.

– Persze – mondja Marino. – Elzárja a furgon útját, a furgon meg
egy rakás seggfejet tart fel.

– Ha ideadja a kulcsát, elintézem – ajánlja fel neki Lucy.
Donoghue beletúr a táskájába, és átadja a kulcsokat.
– Egy szót se az FBI-nak, a rendőrségnek vagy bárki másnak. Ne is

tréfálkozzon. És ne dühítse fel őket szándékosan. Ne tegyen obszcén
mozdulatokat – utasítja Lucyt.

De semmi értelme. Már most tudom. Ismerem az unokahúgomat.
Tudom, hogy mi szokta felmérgesíteni. És tudom, mikor fizeti vissza
kamatostul.

– Ragaszkodom hozzá, hogy mostantól mindenki csak rajtam
keresztül kommunikálhat. Egyetért? – kérdezi tőle Donoghue.

– Fütyülök rá – válaszolja Lucy.
– Szeretném, ha komolyan venné.
– Inkább ne akarja.
– Nem azt akarom, hogy tartson bárkitől is, de tekintse ezt

fontosnak.
– Nem félek senkitől, és nem érdekel. Úgy nem, ahogy ők szeretnék.
– Azt szeretném, ha úgy lenne fontos magának, ahogy én akarom –

mondja Donoghue, és további utasításokat ad. – Ne menjen vissza a
házba, míg el nem mennek. Ha ki akarják kérdezni, természetesen nem
javasolhatom, hogy ne tegyék meg…



– Javasolja csak nyugodtan – szakítja félbe nyersen Lucy. – Éppen
ez lenne a helyes, mert sokkal nagyobb gond, hogy nem akarnak
kikérdezni, kihallgatni, nem kíváncsiak semmiben sem az én
verziómra, hogy ez sosem állt szándékukban. Nem izgatja őket, mi
mondanivalóm van. Csak az
a fontos számukra, hogy a kicsinyes politikai játszmájukhoz
felhasználható ügyet kreáljanak.

– Feltételezem, hogy fel akarnak majd tenni kérdéseket. Kiharcolom,
hogy hivatalosan nevezzenek meg egy időpontot, és a kihallgatást
végezhetik a cégemnél. – Donoghue nem egy vészmadár, és nem
fogadja el azt, amit Lucy most mondott.

Jill Donoghue szabálykönyvében mindenki szeretne kérdéseket
feltenni. Az FBI nem utasítja el a lehetőséget, hogy kihallgassa Lucyt,
kivált akkor, ha úgy érzik, hogy tévedésen tudják kapni vagy sarokba
szoríthatják, amivel hazugságra kényszerítik. Ha nem tudják el nem
követett bűnökért börtönbüntetésre ítélni, akkor talán manipulációval
hamis kijelentésekre ösztönözhetik. Ezt szoktam jogi nyerőgépnek
nevezni. És a válaszom az szokott lenni, hogy ne hagyd, hogy pénzt
dobjanak a gépedbe. Soha ne adj rá esélyt, hogy esetleg szerencsével
járjanak.

– A telefonnal mihez kezd? – kérdezi Donoghue az unokahúgomtól.
– Visszaállt a gyári beállításra. – Lucy arra utal, hogy gondoskodott

róla, hogy a telefonja megsemmisítse önmagát, miután Erin Loria
elvette tőle. – Pontosan abban az állapotban van, mintha vadonatújan a
boltban vásárolnák meg – teszi hozzá. – A nap végére már lesz új
számom, azon biztonságosan elérhet.

– És nem jönnek rá, mit csinált? Hogy másik készüléket szerzett?
Másik mobiltelefont?



– Nem törvényellenes másik telefont venni. Folytathatom
orrvérzésig, és nem jönnek rá semmire – mered dacosan Donoghue-ra
Lucy. – Újra meg újra felülkerekedem rajtuk. Ez háború. Betörtek az
ingatlanomra és az életembe, és ezt nem fogom hagyni. Kémkedni
akarnak utánam? Le akarnak győzni? Azt képzelik, hogy védtelenül
hagynak a saját birtokomon, miközben Carrie Grethen szabadon
mászkál? Igazán? Majd meglátjuk, mi történik.

– Legyen óvatos. Le is tartóztathatják. – Donoghue kíméletlenül
őszinte. – Az igazságszolgáltatás hatalma mellettük áll, magának meg
nincs mása, mint az ébersége és a haragja.

– Éberség és harag. Ékesszóló meghatározás. És maga is legyen
elővigyázatos, főleg azzal kapcsolatban, hogy bagatellizálja, amit nem
ért teljesen.

– Szándékomban áll mindent megérteni. De azt kell tennie, amit
mondok.

– A kutyafáját, ebben aztán nem járok az élen. – Lucy megérinti a
karomat. – Gyere – mondja nekem. – Szabadítsuk fel a felhajtót.



Huszonhatodik fejezet

A LEVEGŐ NEHÉZ ÉS PÁRÁS A MÓLÓN. Elektromosságot érzek. Esőszag
érezhető a feketéllő égen, ami hamarosan lecsap ránk, fényes villámok
cikáznak.

Ismerem a közeledő nagy vihar jeleit, és most egy igazán óriási
viharra készülhetünk. Remélem, megússzuk a jégesőt. Az idei nyáron
heves késő délutáni viharok voltak, és az üveggolyó nagyságú
jégdarabok tönkretették a kertemet. A tetőn több cserepet is
meglazítottak, és behorpasztották a nemrégiben felszerelt
esőcsatornákat.

– Alaposan a nyakunkba szakad – nézek fel, és rádöbbenek,
mekkora csend lett. Most jut eszembe, hogy a helikopter elment. –
Legalább kisül valami pozitív ebből a ronda időből. Figyeld csak!
Megint hallani a vidék békés hangjait.

Nem igazán hallani, és egy kicsit gúnyos vagyok. A szelet hallom,
ami rohamokban fújja a fákat, és lépteink kopogását a móló deszkáin, a
cölöpöknek verődő hullámokat. De mondhatok, amit csak szeretnék,
mert ezen a ponton már nem folytatunk őszinte beszélgetést Lucyval.
Manipulálunk. De nem egyformán. Közel sem.

Lucy dühösen és agresszívan éli ki az indulatait, nekem viszont
minden szavam előre kiszámított, nagyon eltökélt, hatásra törekvő.
Elképzelem, ahogy Erin Loria minket figyel és hallgat. Tőlem semmit
sem kap, amit felhasználhat ellenünk. Igyekszem jobbára a csak
hasznavehetetlennek titulált információval ellátni, amiből semmit sem
építhet fel, és ami semmire sem jó.



– Egy nagy horgászkaland! – Lucy lassan megy, tekintettel van rám,
hogy lépést tudjak tartani vele.

– Desi biztos élvezné valamelyik nap a horgászást Marinóval. –
Igyekszem eltéríteni attól, ami érzésem szerint következik.

Az FBI-t fogja csepülni. Egyedi módon mulat a rovásukra. Gyilkos
düh forr benne, és ilyenkor ezt teszi. Kérkedik és kötekedik. Piszkál és
feldühít. Nem törődik semmivel, fütyül a következményekre. Ilyen az
unokahúgom. Felnőtt és mégsem nőtt fel, és nem is fog soha.

– Rajtakapjanak akármin, amit tévedésük szerint elkövethetek –
mondja hangosan. – Amiben ostoba módon reménykednek, hogy
amikor senki sem figyelt, én ebben sántikáltam… lássuk csak, miben
is. Ó, tudom már! Megpróbáltam átásni magam Kínába! Csakis ez
lehet. Ezért kutatták át a birtokot a levegőből. A katonai
helikopterükön minden nyalánkság akad, köztük földradar is. Biztos
föld alatti atombiztos bunkereket, pánikszobákat vagy féregjáratot
kerestek.

Vakmerően, harsányan és ellenséges hangon idézi a végzésen álló
szöveget: „minden titkos ajtót, kijáratot, beleértve, de nem korlátozva
az építményekre, lakóhelyekre, liftekre vagy átjárókra, amik részben
vagy egészben a föld alatt, vagy a fő lakóhelytől külön találhatók”.

– Igen – hagyatkozom újabb közhelyekre és homályos
megfogalmazásokra. – Mosogató-forgatókönyvként szoktam
emlegetni. Terjeszd ki mindenre.

– Precedensek – jelenti ki Lucy, amikor a felhajtóhoz érünk. – Ne
felejtsd el, hogy a rugalmatlan, robotszerű agyuk hogy működik.
Precedensekben gondolkodnak, amiknek semmi közük a jelentőséghez
vagy az igazsághoz. Kizárólag arra vonatkoztatnak, ami történt és nem
arra, amit meg kellett volna vagy meg lehetett volna tenni. Ezt mi az



óvd az irhád életstílusnak nevezzük. Ha sosem gondolkozol rendhagyó
módon, hogyan kerülhetnél bajba? Ha közhelyszerű vagy, híján
minden eredetiségnek, akkor előléptetnek.

Lámpákra és fákra szerelt megfigyelő kamerák mellett haladunk el.
Lucy nem törődik velük kellő megfontoltsággal. Sőt. Kifejezetten
belenéz a kamerákba.

– Ha más esetekben titkos pánikszobát találtak, akkor beveszik a
felsorolásba, akármilyen nevetségesen hangzik. – Lucy túl nyíltan és
rosszindulatúan fogalmaz, és hiába jelzek neki különféle módon,
semmit sem ér. – Néhány éve volt egy drograzzia Floridában, ami
fellebbezéskor nagy bukás volt, és tele voltak vele a hírek. A
szövetségiek rutinházkutatást tartottak, és rábukkantak egy
menekülésre használt járatra meg más rejtett meglepetésekre is,
amelyekre nem voltak felkészülve, és amelyeket nem vettek bele a
házkutatási parancsba. Nemrégiben volt egy eset, amelyben egy
menekülő csapóajtó szerepelt. Mostanában a pánikszobák és az
alagutak a legnépszerűbbek. Főleg a drogügyekben. Talán emlékszel a
San Diegóból Mexikóba ásott alagútra. Vasúti sínek is voltak benne.

– Drogügyletek? – Nehezen kapkodom a levegőt a megerőltetés
miatt, és azonos lehet a harmatpont és a páratartalom. A levegő telített.
Mintha egy gőzkamrában lennénk. – Mikor vetődött fel ez a téma? –
kérdezem. – Ki gondolt rá?

– Nem gondolkodnak. Csak zaklatnak és vegzálnak. – Lucy már
majdnem kiabál. Elképzelem, ahogy Erin Loria figyeli, és egyre
dühösebb lesz. – Akármit keresnek, aminek segítségével az orruk előtt
köddé válhatok. Paff! Mert köztudott, hogy van egy olyan tükröm,
mint Alice-nek. Egy denevérbarlangom, mint Bruce Wayne-nek, és
egy telefonfülkém, mint Clark Kentnek. A FaszBI bárminek örül,



aminek segítségével elmenekülhetek vagy elrejtőzhetek előlük.
Itt már lefelé lejt az út, de ez sem könnyebb. Vigyázok, mit teszek.

Uralkodom a testbeszédemen, hogy mit mondhatok, és azt kívánom,
bárcsak Lucy is ezt tenné. Úgy lendült neki, mint egy rakéta, és nem
fogom megállítani. Lucy be akar bizonyítani valamit. Vagy talán
inkább fenyegetődzni akar.

– Beszélned kellene Bentonnal – javasolja. – Érdekel, mit mondana,
ha sikerül elérned.

Bárcsak Lucy ne viselkedne így, de persze túlságosan jól ismer.
Tudja, hogy Bentonra gondolok, és azon jár az eszem, mit csinál,
miközben a munkaadója feldúlja a családja magánéletét, és a
tulajdonát fosztogatja, és mialatt az FBI kizsigereli a szerettei életét, és
mialatt itt vagyunk boldogtalanul, egy eső küszöbén, és ettől olyan
megbántottságot érzek, amit nem akarok szavakba önteni. E
pillanatban végtelenül elszomorít. Úgy érzem, magamra hagyott,
esetleg el is árult. Ha elérném telefonon, úgy érzem, kiabálnék vele.
Egy erős szélroham virágport, piszkot és leveleket sodor végig az
aszfalton.

– Sírsz? – kérdezi Lucy.
– Csak ez a sok repkedő dolog – magyarázom, és a ruhám ujjával

megtörlöm a szemem.
– Gyerünk, hívd csak fel – noszogat, de nem reagálok. – Tényleg.

Tedd meg. Egy fél órája talán nem érted volna el, de most biztosan
felveszi.

– Mintha okkal feltételeznéd.
– Próbáld csak meg. Húsz dollárba, hogy sikerülni fog.
Bentont hívom a mobilomon, és felveszi.



NEM KÖSZÖNÖK. Közlöm, hogy Lucy birtokán vagyok. Másfél órája itt
vagyok, és nemsokára indulok vissza Cambridge-be.

– Tudom, hol vagy, Kay. – Benton szelíd baritonja csendes és
barátságos, de tudom, mikor nincs egyedül. – És nagyon jól tudom, mit
csinálsz. Minden rendben?

– Hol vagy?
– Most szálltunk le Hanscomban. Kénytelenek voltunk a közeledő

vihar miatt. Gyorsan romlott az idő. Neked sem kellene kint
tartózkodnod.

Benton fent volt a helikopteren, és Lucy valahonnan sejtette vagy
tudta. Így érthető Lucy rejtélyes megjegyzése, hogy Benton most már
fel tudja venni a telefonját, korábban meg nem tudta volna. Az FBI-os
kollégáival van, azokkal az ügynökökkel, akik követték Marinót és
engem Chanel Gilbert cambridge-i házától.

– Tudok a helikopterről – mondom ez után, és hallgatás a válasz. –
Tudsz magyarázattal szolgálni? – kérdezem, ő pedig nem felel.

Amikor Benton így viselkedik, nincs értelme faggatni, mert nem fog
segítőkészen reagálni, telefonban semmiképpen sem, amikor más
ügynökök veszik körül hallótávolságon belül. Ilyenkor általában
kijelentésekre hagyatkozom. Időnként válaszol rájuk, amitől a
gondolkodásom felgyorsul, és intenzívebben koncentrálok. Vigyáznom
kell, mit mondunk mindketten, mert mások is belehallgatnak a
beszélgetésünkbe.

– Nem mondod el, mi folyik – futok neki még egyszer.
– Nem.
– Nem vagy egyedül.
– Nem.
– Érdeklődést mutatnak a ma reggeli cambridge-i ügyem iránt? Mert



hacsak nem két különböző helikopter volt, velünk egy időben te is a
környéken voltál – folytatom, és ennyit bedobok, de rögtön érzem,
hogy nem válaszol, és így is történik.

– Bocsáss meg, de szakadozik a vonal – mondja válasz helyett.
Valószínűleg szó sincs ilyesmiről, de a következő pillanatban már

kijelentésként, összegzésként fogalmazom meg ugyanazt az
információt.

– Érdekel a cambridge-i ügyem, a Brattle Street-i ház. – Nem
említem meg a halott nő feltételezett nevét vagy bármi más részletet.

– Valóban érdekesnek találom.
– Nem tudtam, hogy szövetségi esetként kezelik.
– Érthető, hogy nem tudsz róla – mondja kellemes hangon.
– Még nincsenek válaszok. Sok a kérdés, de még nincs válasz –

ismétlem.
– Értem. Mint például?
– Elég annyi, hogy egy csomó van, és a titkossággal akadtak

problémáim, Benton. – Értsd: nincs magánélet és titok.
Nem kéri, hogy magyarázzam meg részletesen.
Én mégis megteszem, bár ahogy kell, bagatellizálva.
– Még nem boncoltam fel, és amint itt végeztem, még egyszer be

kell járnom a helyszínt. Korábban félbeszakítottak.
– Megértem.
De valójában nem értheti meg, és ekkor ismét eszembe jut: vajon

tud az Elfajzott szív-videóról? Továbbgondolva: kérdés, hogy Carrie
Grethen elküldte-e másnak is, köztük az FBI-nak.

– Este találkozunk? – kérdezem.
– Később hívlak – mondja, és már le is tette, én meg a dühös eget

bámulom, ami fenyegetőn néz farkasszemet velem.



Lucyval elértünk a nyitott kapuig. Járó motorral, a bennük ülő FBI-
os sofőrökkel két fehér terepjáró parkol előtte, minket várnak.
Ráismerek az egyikre: az az ügynök, akivel korábban szót váltottam,
és nem mosolygok, nem biccentek. Dühösen mered rám, a pólóinge
izzadtságfoltos, mérges arca fénylik. Kinyitom a kocsimat, és
beszállok.

Begyújtom a motort, ami hangos robajjal beindul, én meg közben
felhívom a törvényszéki radiológust, Anne-t. Arra vagyok kíváncsi,
hogy nem talált-e valami szokatlant Chanel Gilbert CT-jén, mert most
már felébredt a gyanakvásom. Az FBI érdeklődik iránta, és tudni
akarom, miért, a felhúzott ablak meg a hangosan járó motor mellett a
kocsimban nem hallgathatják ki, mit beszélek. Nyugodtan mondhatok,
amit akarok.

– Nem az én dolgom a halál módját megállapítani – mondja Anne. –
De gyilkosságra szavaznék.

– Mondja el, miért. – Hátramenetbe kapcsolok, hogy oldalra
manőverezhessek, és maradjon hely a kocsiknak, amelyek ki-be
akarnak hajtani a kapun.

– Nem tartom lehetségesnek, hogy leesett a létráról, Scarpetta
doktornő. Hacsak nem esett le háromszor-négyszer. Többszörös
benyomódásos koponyatörése van, ez kiterjed az orrmelléküregekre, a
középfül szerkezetére. Ezenkívül mögöttes bevérzések is láthatók.

– Hogy halad az azonosítása?
– Várjuk a fogászati kezelőlapját. De ő az. Vagyis ki más lenne?
– Mindenesetre igazoljuk.
– Értesítem, amint megtörténik.
– Luke elkezdte a boncolást?
– A felénél tart.



Kinyitom az első ülések közötti konzolba épített laptopot, és egy
pillanat múlva már be is léptem a törvényszéki központ zártláncú
kamerarendszerébe, minden felvételi és vizsgálóhelyiségekben a
mennyezetbe épített halszemoptikás, nagy látószögű gömbök
hálózatába. Így mindig figyelemmel kísérhetem, hogy a hozzám
beosztott orvosok és törvényszéki nyomozók egy adott pillanatban
éppen mivel foglalkoznak. Begépelem a jelszavamat, és a laptop
képernyője negyedekre válik, mutatva az A boncterem mind a négy
asztalát, amelyeken Luke-kal szoktunk dolgozni.

Hallom a Stryker-fűrész vinnyogását az erős fényű mennyezeti
lámpákkal bevilágított, üvegfalú megfigyelőgalériás, rozsdamentes
acéllal burkolt hatalmas teremben. Luke az asztalánál áll kékeszöld
műtősruhában, kötényben, arcvédővel és műtőssapkában. A két orvos
rezidensünk az asztal túloldalán, vele szemben áll, és Harold most
fűrészeli Chanel Gilbert koponyáját, a rezgő penge a kemény csontot
morzsolja, amikor belevág.

– Itt dr. Scarpetta. A képernyőmön látom – mondom, mintha a
kocsiban ülőkhöz beszélnék.

– Jó napot. – Luke felnéz a kamerába, ami a magas mennyezeten
van, és az arcvédőjén visszatükröződő fényben alig látni jóképű arcát
és élénkkék szemét.

A holttestet a kulcscsonttól a szeméremcsontig nyitották fel, a belső
szerveket kitették egy vágódeszkára, és Luke éppen sebészollóval
vágja fel a gyomrot, aminek a tartalmát egy rugalmas kartonpapír
dobozba tölti. Elmondom, hogy azt ellenőrzöm, miként halad az
esettel, és elmagyarázom, hogy rövidesen visszatérek a helyszínre,
majd megkérdezem, van-e valami, amit tudnom kéne. Esetleg valami
különös dolog, aminek utána kellene néznem.



– Kifejezetten javasolnám, hogy keressen többszörös behatási
helyeket. – Erős német akcentusú hangja a kocsiban lévő laptopból
hallatszik. – Feltételezem, hogy látta már a CT-felvételeket.

– Anne gyorsan összefoglalta a lényeget. – A dízelmotort a
csontjaimban érzem, miközben a laptop képernyőjével beszélgetek. –
De magukat a szkennelés képeit nem láttam. Anne szerint Chanel
Gilbert nem baleset áldozata.

– A hajas fejbőrön zúzódások és horzsolások vannak, amelyeket
tisztán látni azokon a helyeken, ahol leborotváltam a hajat. – Véres
kesztyűs kezét az asztal szélén nyugtatja, míg velem beszélget. – Hátul
és a halántékon. Az agyát nyilvánvalóan még nem vizsgáltam meg, de
a CT-n a bal koponyafalcsont-halántéki és jobb nyakszirti területeken
subgalealis bevérzések láthatók, valamint a diffúz subarachnoidealis
bevérzéseken túl egy elsődleges erőbehatási agyzúzódás. Bonyolult
töréseket találtam, amelyek arra mutatnak, hogy nagy erő- és
sebességbehatás érte, több ponton is.

– Ami megfelel olyan kemény ütésnek, mint amikor, mondjuk,
valakinek a márványpadlóhoz csapkodják a fejét.

– Úgy van. És segíthet, amit most látok. – Feltartja a dobozban lévő
gyomortartalmat.

– Ráközelítek. – Mintha centikre lennék tőle, és ki tudok venni
mintegy húsz milliliternyit egy darabos zöldségleveshez hasonló
folyadékból.

– Úgy tűnik, tenger gyümölcseit, feltehetően garnélát evett, valamint
zöldpaprikát, hagymát és egy kis rizst. – Egy szikével piszkálja meg. –
Nem sokkal azelőtt ette meg, mielőtt meghalt. Még alig kezdődött meg
az emésztés.

– Mi a helyzet a véralkoholszinttel?



– Semmi különös, 0,3 tized. Talán ivott egy pohár bort a vacsorához.
Vagy a bomlás okozta.

– Tehát semmiképpen sem volt kábult, legalábbis nem alkoholtól.
Megnézem majd, mit találok a hűtőjében. Máris indulok vissza. –
Kikapcsolom a laptopot, majd a motort is, és kimászom a kocsiból.

Lucy félreállt az útból Donoghue nagy Mercedes kupéjával, és
odakocog hozzám.

– Gyere – mondja. – Szeretnék valamit mutatni.



Huszonhetedik fejezet

MEGKERÜLJÜK A HÁZ DÉLI SZÁRNYÁT, ahol az udvar keskeny, füves
széle után sűrű erdő következik.

Lucy kinyit egy kaput, amelyet a sötétzöld műanyaggal bevont és a
földben mélyre süllyesztett nehéz fémoszlopokkal lehorgonyzott
három méter magas drótkerítésbe vágtak. Közben egy újabb fehér
terepjáró tűnik el a felhajtón. Már csak két szolgálati kocsi áll a ház
előtt. Az egyik biztos Erin Loriáé. Figyeltem, hogy nem látom-e.
Biztos, hogy még itt van. A világért se maradna le róla.

– Csak óvatosan – figyelmeztet Lucy. – Sok mindenben
megbotolhatsz. A kertépítők sosem jönnek el ide, így nagyon
elburjánzott.

Bemegyek utána a kapun, és már az erdőben is vagyunk. Nincs
fokozatos átmenet. Az udvara a kerítésnél végződik, a túloldalon több
holdon terül el a sűrű rododendron, hegyi babér és öreg fák erdeje. A
befelé vezető ösvényeket évekkel ezelőtt tisztították meg, és mostanra
már benőtték a növények. Elővigyázatosan, lassan lépkedek az alig
kivehető ösvényen, miközben Lucy páfrányok, nyír- és somfák mellett
mutatja az utat. Aztán megáll.

– Ott – bök egy magyalfára, egy fehértörzsű fenyőre, amelyre
mozgásérzékelő kamerákat és lámpákat szereltek. – Többször is
aktiválta őket valami mozgás, de semmi sincs ott. A kamerák nem
mutatnak semmit.

– Felteszem a kérdést, amelyet már korábban is – válaszolom, és
hirtelen rájövök, miért hozott ide. – Nem okozhatta állat?



– Úgy állítottam be az érzékelőket, hogy minden mozgásra
jelezzenek, ami legalább egyméternyire van a föld felett, tehát
szarvasfélére, medvére vagy amerikai hiúzra – magyarázza, én pedig
mozdulatlanul állok, és a bal lábamra helyezem a testsúlyomat. – Ha
valami ekkora, a kamera felveszi. De nem vett fel semmit.

Lucy színlel. Bármit forgat is a fejében, ez a dugd fel magadnak
nagy finálé, és a tűzijáték bármelyik pillanatban beindulhat.
Szándékosan FBI-os melegítőt vett fel, és ha még ez sem lenne elég,
most újabb dobásra készül. Mindez azonban nem magyarázza meg a
különös tárgyat, amely olyan közel van a lábához, hogy kis híján rálép.
Első pillantásra kis esőcseppnek látszik a hegyi babér alatti barna
levelek tetején. De még nem esik.

– Ne mozdulj – mormolom halkan.
Határozottan nézek a szemébe, hogy megértse, és így is történik. A

sima törzsbe kapaszkodva megtámaszkodom egy csomó szasszafrász
babérfa között, az egyujjas kesztyű alakú zöld levelek súrolják a
lábamat, és mintegy mellékesen megjegyzem, hogy egy hónap múlva
már minden sárga, korallvörös és narancsszínű lesz. A hallgatódzók
kedvéért még jóindulatúan hozzáteszem, hogy Lucy birtoka az őszi
színekben pompázik majd, aztán leesik a hó, és eltűnnek a láthatatlan
behatolók, mert már nyomot hagynának.

– Ellentétben azzal, aki itt járt – mondom nemcsak Lucynak, hanem
az FBI-nak is –, és tudom, hogy így volt – folytatom a bejelentésemet,
miközben a nadrágzsebembe nyúlok, és előveszek egy pár tiszta
gumikesztyűt.

Felhúzom, és vigyázva az egyensúlyomra, lehajolok. Igyekszem alig
mozdulni, nehogy megbolygassam az aljnövényzetet vagy a leveleket,
és ne veszítsem el, amit próbálok begyűjteni. Az a kis darab, ami



kvarcnak látszik, a kesztyűs kezem mutatóujjára tapad. A másik
kezemet begörbítve alá tartom, nehogy leessen, vagy egy szélroham
lesodorja. Akaratlanul is az eszembe jut, kész csoda, hogy egy
rizsszemnél nem nagyobb tárgy szemmel jól látható volt, és gyanítom,
hogy nincs itt régóta.

– Hacsak nem tőled származik – mondom Lucynak –, akkor valaki
állt ezen a helyen. Feltehetően nem is olyan régen.

A kis lapos hatszög tompa fényű és átlátszatlan, a tenyeremen Lucy
elé nyújtom. Nem csiszolt, iparilag előállítottnak tűnik, amiről egy
ásvány vagy más gyártásban vagy gépészetben használt anyag jut
eszembe.

– Van valami elképzelésed? – kérdezem.
– Amikor kint jártam körülnézni, nem vettem észre – mered rá,

mintha méreg lenne. – Akkor figyeltem csak fel rá, amikor te is.
Meglep, hogy itt van. – Különös hangsúllyal mondja. – Talán így kell
hogy történjen, ez volt az első gondolatom. Hogy rá kell hogy
bukkanjunk. – Tagoltan, hangosan ejti ki a szavakat, hogy az FBI egy
szót se mulaszthasson el.

– A te dolgaidból nem származhat. – A tenyeremre teszem, hogy
jobban szemügyre vehesse. – Biztos, hogy nem a tiéd vagy olyasmi,
amit felszereltél? És mi a helyzet a megfigyelő rendszereddel? Több
kamera is volt a közelében.

– Nem tartozik olyasmihez, ami az enyém. És biztosan nem
származik tőlem, mert nem lennék olyan óvatlan és ostoba, hogy
idekint hagyjam. – Vigyáz, hogy ne érjen vagy ne kerüljön túl közel
hozzá.

De más tekintetben nem ilyen elővigyázatos. Körbehordozza a
tekintetét a fákra szerelt kamerákon. Kitörően jókedvű és vidám,



mintha boldogan a természetet járnánk vagy piknikeznénk.
– Nem látszik szabályos ruhatartozéknak. – Nem tágítok a témától. –

És díszítés részének sem.
– Mikromágnessel ilyen méretűre és alakúra csiszolták, és egy apró

lyukat is fúrtak bele. Feltehetően fonál volt benne. Itt járt.
– Carrie Grethen volt itt – erősítem meg, hogy kire céloz, és az

unokahúgom bólint.
– Abból származhat, amit csinál – mondja. – Nem vagyok biztos

abban, hogy mit, de van róla elképzelésem, hogy mihez kapcsolódik.
Carrie mindig is a láthatatlanságot hajszolta.

LUCY ARRA GYANAKSZIK, hogy az, amit találtam, egy fényt elhajlító és
szétszóró tárgyak létrehozásában szerepet játszó metaanyag.

– Meglátjuk, mi ez, miután a laborban elvégezték a vizsgálatokat, de
talán lézerminőségű kvarcról, más szóval kalcitról lehet szó – mondja
Lucy.

– Akkor hát láttál már ehhez hasonlót.
– Nagyon is tisztában vagyok azzal, mi van odakint. Mindig is

rögeszméje volt a láthatatlansági technológia, amit bővített valóságnak
vagy optikai kamuflázsnak is neveznek. – Lucy körülnézett, mintha a
fáknak beszélne. – Ezek az idióták olyan elkeseredetten loholnak a
nyomomban, hogy fütyülnek az igazi veszélyre. Lehet, hogy Carrie
rájött, hogyan álcázhatja magát úgy, hogy megvalósítsa a célját, és
bárkit leszedhessen. De tényleg bárkit. És mivel egy istenverte
terrorista, az FBI-nak foglalkoznia kéne vele. – Lucy cseppet sem
törődik azzal, hogy akár csak kicsit is visszafogott legyen.

Valójában már nem is velem beszélget, hanem velük. Erin Loriához
intézi a szavait.



– Tegnap hajnali négykor a mozgásérzékelők itt kapcsoltak be, majd
ma is ugyanebben az időben. – Száll a hangja, a hanghordozását gúny
fűszerezi és harag tüzeli. – Amikor feljött a nap, körbesétáltam.
Minden rendben lévőnek látszott.

– Előfordulhat, hogy ezen a helyen volt, és nem vetted észre?
– Igen. Kivált, ha valami Harry Potter-eset húzott fel. De ez nem a

fantázia világa. Manapság a legkülönfélébb anyagokat állítják elő,
amelyek megváltoztatják az általunk ismert valóságot.

– Szerintem a valóság máris megváltozott. – Nincs velem a
helyszínelő táskám, ezért kénytelen vagyok rögtönözni. – Bizonyára
örökre.

Előveszek egy másik tiszta kesztyűt, a metaanyagot beledobom,
aztán belerázom az egyik ujjba. Szorosan összetekerem a lila nitril
gumikesztyűt, és a zsebembe teszem, közben pedig feltűnik, hogy
szemben, a kerítés túloldaláról közvetlenül erre felé néznek Lucy
hálószobájának déli ablakai. Ha valakinél éjjellátó távcső lenne, az
gondot jelentene.

– Így szoktad tartani? – mutatok a hálószobájára, és valójában arra
kérdezek rá, hogy mindig lehúzza-e a rolókat.

– Nem számít. Egy ultraszonikus szenzorral ellátott látcső
gyakorlatilag átlát a falon – feleli ugyanazzal a hangos suttogással. –
Egy ilyen rendszer célja a célpont követése akkor is, ha elbújik valami
mögé…

– Kinek lenne ilyesmi a birtokában? – szakítom félbe, amikor úrrá
lesz rajtam a türelmetlenség.

Erős a kísértés, hogy rászóljak, halkítsa le a hangját, mégsem
teszem. Nem okos dolog, ha jelét adom, hogy gyanúm szerint az FBI
figyel és hallgat minket. Több eszem van, semhogy úgy viselkedjem,



mintha bűntudatom és rejtegetnivalóm lenne, ezért továbbra is
megfontoltan, nyíltan és gondtalanul beszélek. Ezzel együtt óvatos
maradok, és körültekintő, ellentétben Lucyval, akinek nincs
menekülés-, csak támadáskapcsolója, aminek most tanúja is vagyok, és
amelynek az irányítására még csak gondolni sem merek.

– Itt járt. Ezt bármiben lefogadom. – Bizonyosság és elszántság süt a
hangjából, és átható zöld szemét harciasan szegezi rám. – Valahogy
pontosan itt tartózkodott, és kifejezett céllal használt valamilyen
technológiát. Esetleg kémkedett. Nem tudom, de nem a szövetségiek
voltak. Ők nem annyira okosak. Csakis Carrie lehetett. E percben is
idekint lehet valahol, de sosem hinnék el. Talán senki sem hiszi el,
hogy ő az, mert ki szeretné ezt elhinni? Még a saját társam sem biztos
benne.

Megértem, milyen fájdalmas lehet Janet számára, de nem mondom
ki hangosan. Szükségtelen Lucyt a Carrie-hez fűződő kapcsolatára
emlékeztetnem, az évekre, amikor biztonságban éreztük magunkat,
mert biztosak voltunk abban, hogy Carrie többé már nem jelent
veszélyt ránk vagy másra.

– Mennünk kell – pillant fel Lucy a viharfelhőkre, amik vadul
kergetik egymást a sötétkék égen. A világra teljes homály borul. –
Rendben, akkor távozunk is – erősíti meg hangosan, de nem nekem,
hanem bárkinek, aki hallgatódzik.

Óvatosan sétálunk vissza. Már nem beszélgetünk. A szélrohamok
felerősödnek, az eső illata olyan átható, hogy szinte érzem az ízét,
miközben a teendőimen jár az eszem. A nap folyamán be kell adnom a
metaanyagot a laborba. Legalább bizonyosságot kapok arról, miből
van, de máris gondok adódnak. Nem a saját kíméletlen protokollom
szerint gyűjtöttem a bizonyítékot. A metaanyagon rajta lehet a DNS-



em vagy esetleg Lucyé. Egy ügyes védőügyvéd könnyen állíthatja,
hogy amit most begyűjtöttem, az szennyeződött, mert nem a megfelelő
módon kezeltem. Az esküdtszék elveti majd, vagy nem hisz nekem.

Az első esőcseppek koppannak a fákon, amikor az erdőből a pázsitra
érünk. A távolban terebélyesedő viharfelhők háttere előtt villámok
cikáznak lilán-feketén, mintha rövidzárlat lenne. Mintha valaki
megsebesülne. Megcsap az ózon szaga, a csökkenő légnyomás
súlyosan ereszkedik rám, és megriaszt valami, amit eleinte nem értek.
A kertben mindenütt a hangfigyelő mikrofonokból hangos zene
robban: Hozier Take me to Churche olyan harsány az erdőben, a ház
körül és a víz fölött, mint egy légitámadás.

Lucyra nézek, ő pedig visszamosolyog, mintha egy kellemes sétán
lennénk. Nincs nála a telefonja. Már nem ő irányít. Janet csinálhatta, és
meggyorsítom a lépteimet, miközben a zene ötvenholdnyi
természetvédelmi területen remeg. A lábamban ordít a fájdalom, és
beletörődöm, hogy bőrig fogok ázni. Szólok Lucynak, hogy szaladjon
előre a felhőszakadásban, de tartja velem a lépést.

Velem marad, és a világegyetem feneke mintha másodpercek alatt
kiszakadna egy robbanásszerű mennydörgéssel, ami puskaropogásnak
hangzik. A süvöltő szélben szakadni kezd az eső. Tíz-egynéhány fokot
esik a hőmérséklet, és Hozier vesz körül minket, mintha Isten az FBI
rovására élvezné a koncertet.

„Bűnösnek születtünk”, hallottuk, ahogy ezt mondják…
– Nem csak miattam kell aggódniuk. – Lucy megpróbálja túlkiabálni

az esőben, a fák között lüktető zenét. – Ne baszakodj velünk! – üvölti
fel a tomboló égre, és elképzelem a házában tartózkodó FBI-
ügynököket, miközben Hozier fülsiketítően bömböl.

Bűnösnek születtem / De én ezt szeretem…



Aztán Lucy pompás háza elsötétül. Egyetlen fényt sem látok benne.
Az okosházát számítógép vezérli. A falakon nincsenek kapcsolók.
Nem az FBI irányítja az audiorendszert. Vagy a világítást. Hanem
Janet. Efelől szemernyi kétségem sincs, és Lucy kacag a doboló
esőben és zenében, mintha ez lenne élete legmulatságosabb napja.

Ámen. Ámen. Ámen. Ámen…
– Mondd meg Marinónak, hogy a kocsinál találkozunk. – A hidegen

hátamra tapadó nedves pólóban a felhajtó felé indulok. – Nem
maradhatsz itt. Több okból is kizárt, hogy te, Janet és Desi itt
maradjatok. – Emelt hangon kiabálom túl a zubogást, és Hozier úgy
fogja imádni Istent, mint egy kutya a hazugságai szentségénél. – Kis
időre be kell hogy költözzetek hozzánk – kiabálok vissza Lucynak. –
És nem akarok erről vitázni.



Huszonnyolcadik fejezet

AZ ESŐ ÚGY VERI A FÉMTETŐT, mintha egy tébolyult dobos lenne
felettünk. Kora délután van, de már besötétedett, mintha hajnalodna
vagy esteledne. Mintha a világvége közeledne.

Majd kiugrom a bőrömből. A monszun közepette valami csúszkál és
görög nagy fehér furgonom hátuljában. Egy kemény, fémes tárgy.
Csúszik egy darabig, nekiütődik valaminek, megáll, majd ismét
görögni kezd attól függően, melyik irányba fordulok, lassítok-e, vagy
gyorsítok. Tisztán hallom a vezetőfülkét a rakodótértől elválasztó falon
át, és ma reggel még nem hallottam ezt a zajt, amikor Lucy házának
kapujában leparkoltam. Percekkel ezelőtt kezdődött, amikor egy
hajtűkanyarban haladtunk.

– Meg kell néznünk, mi a fene ez. – Marino többször is elismételte
ezt, de nem tehetek semmit.

Mindeddig nem volt hova félrehúzódnom, és szakadó esőben,
pénteki forgalomban haladunk a kettes úton. Alig lehet látni. Mindenki
felkapcsolja a fényszóróját, mintha éjszaka lenne, és még ha le akarnék
is térni, akkor sem volna hova. Az országúton jobbra egy építkezés
nagy sárgödre, balra pedig három sávban kocsik és teherautók között
vezetek. Nem felejtem el, hogy lassan elmúlik a nap. Minimális a
befolyásom bármire, beleértve az időbeosztásomat is.

– Most nem húzódhatom le. – Ugyanazt válaszolom Marinónak,
mint amikor először javasolta.

– Olyan hangja van, mintha egy betonvas görögne.
– Lehetetlen.



– Esetleg egy szerszám, egy csavarhúzó vagy ilyesmi gurul ide-oda,
megakad valamiben, aztán tovább gurul.

– Kizárt – válaszolom, és a zaj ismét elül.
– Mindenesetre borsódzik tőle a hátam, és kikezdi az idegeimet.
Résnyire nyitja az ablakot, hogy rágyújthasson, mérsékelje a

hátborzongató érzését, megnyugtassa megtépázott idegeit, ám az eső
pedig bever az ajtó belső oldalára és a műszerfalra. Közlöm, hogy nem
zavar a cigaretta, de nem akarom, hogy bepárásodjon az ablak. Állítok
a szellőzésen, és ez valamennyire segít, de mértékkel viselem csak el a
sok hideg levegőt, és Marino is panaszkodik. Melege van, izzad, én
pedig nem akarok megfázni. Egy fokkal a langyos felettre tekerem a
hőfokszabályzót. Állandóan állítgatok: előbb eltüntetem a párát és
fázom, aztán melegítem a levegőt és nem látok ki.

Idegesítő és kényelmetlen helyzet, lehetetlen, hogy ne legyek
ingerült és elkeseredett. Átázott a ruhám. Ragadok és kikészültem.
Rettenetesen fáj a lábam. Dühít Lucy helyzete, dühítenek a titkok,
amelyeket őrzök, és folyamatosan tombol bennem a konfliktus.
Szóljak Marinónak az Elfajzott szív-videókról? Őszintén, fogalmam
sincs, mit tegyek, és ahogy távolodunk Concordtól, és elmaradnak a
vízzel elárasztott útépítések és a ködpárába burkolódzó, tocsogó erdők,
úgy kényszerítem magam, hogy az új szabályomra koncentráljak:
Akkor is légy éber, amikor azt hiszed, már az vagy.

Új szabály, amely már régen is létezett, de könnyelművé váltam.
Hagytam, hogy hamis biztonságérzetbe ringassanak, és ahogy
visszafelé gombolyítom a szálakat, úgy ismerem fel a sémát. Tisztán
látom, és a lelkem egyik fele megbocsáthatatlannak érzi, míg a másik
tökéletesen érti, hogy történhetett. Senki sem képes a nap minden
percében óvatos lenni. Telik az idő, és bizonyos dolgok nehezebbé



válnak. Rendíthetetlenül lesem, hol akad ellenség, de a múltban
tanyázók a legalattomosabbak. Túl sokat tudunk róluk. Kezdjük a
magunk képére újrateremteni őket, olyan tulajdonságokkal és
motivációkkal ruházzuk fel őket, amelyek nem a sajátjaik. Kapcsolatot
építünk ki velük. Elhitetjük magunkkal, hogy nem akarnak megölni
minket.

Továbbra sem hagy nyugodni ez a gondolat. Ha nem hiszem azt,
hogy Carrie Grethen már nincs e földön, vajon felhagytam volna a
keresésével? Aggaszt, hogy talán igen. A legkisebb ellenállás
irányában csinálunk döglött aktát a lidérces álmokat okozókból, dugjuk
el elménk olyan rejtett zugaiba őket, hogy már eszünkbe se jussanak.
Nem várunk tőlük semmit. Nem félünk tőlük, nem érzünk meg, nem
jósolunk meg előre semmit, nem nyugtalankodunk. Régóta nem
gondoltam Carrie-re. És egyszerűen nemcsak azért, mert
meggyőződésem volt, hogy meghalt a helikopter-balesetben, hanem
azért, mert nem bírtam tovább élni vele.

Éveken át betolakodott a lelkembe. Árnyék volt, amelyet egy
láthatatlan lény vetett, megmagyarázhatatlan léghuzat, értelmetlen
hang volt. Azzal az állandó várakozással éltem együtt, hogy
megcsörren a telefonom, és újabb rossz hírt kapok. Arra számítottam,
hogy megint megkínoz vagy megöl valakit, újabb perverzzel áll össze,
újabb gyilkossági hullámot indít el. Amikor Lucyval voltam – vagy ha
nem voltam vele, akkor is –, mindig őt kerestem. Aztán abbahagytam.

– Kér egy slukkot, doki? – nyújtja felém a cigarettáját Marino. –
Nagyon úgy fest, hogy ráfér magára.

– Köszönöm, nem.
– Kíváncsi lennék, hogy szól-e még a zene, és mit tesznek ellene a

szövetségiek, mert bármibe lefogadom, nem röhögik halálra magukat.



– Leszívja a füstöt, aztán kifújja a szája sarkából.
– Lucy és Janet nem azért bömböltették a zenét és kapcsolták ki a

villanyt, mert saját magukon kívül bárkit is szórakoztatni akartak –
jegyzem meg.

Tavak és erdők terülnek el mindkét oldalon, amikor elhajtunk
Lexington városa mellett.

– Biztos, hogy nem ők voltak? – kérdezi Marino.
– Hát Desi biztosan nem.
– Meglepné, ha tudná, mire képesek a kisgyerekek a számítógéppel.

Nem is olyan régen egy gyerek meghackelte az FBI adatbázisát. Úgy
négyévesforma lehetett.

– Desinek semmi köze nem lehetett ahhoz, aminek most tanúi
voltunk. Valószínűleg Lucy ötlete volt. Ez olyasmi, amit ő szokott
mulatságosnak tartani. – Miközben ezt mondom, a videólinken jár a
fejem, amiről azt kellene hinnem, hogy a vészhelyzeti számáról
érkezett.

Meggyőződésem, hogy Carrie hackelte meg Lucy telefonját.
Lehetetlen megmondani, mi mást zavart meg, hova máshova tört be és
mit tulajdonított el, mintha az életünk az övé lenne, amelyet
manipulálhat, amellyel szórakozhat, amelyet tönkretehet és
elpusztíthat. Eszembe jut, milyen ötletesen tud láncreakciókat, belső
hibákat, bajokat és katasztrófákat előidézni. Ugyan mi lehet annál
örömtelibb számára, mintha el tudja érni, hogy elpusztítsuk
önmagunkat?

Megpróbálja a viselkedésünket előírni. És ez a kezdet.
– Sosem fogom megérteni, hogy vehették fel. – Marino Carrie-ről

beszél anélkül, hogy erre biztatnám. – Ha alaposabban belegondolunk,
a szövetségiek Frankensteinként teremtették meg Carrie Grethent –



teszi hozzá, és bizonyos értelemben igaza is van.
Bizonyos tekintetben a saját kormányunk alkotta meg, táplálta és

alakította át erkölcstelen szörnyeteggé, majd Carrie úgy döntött, hogy
az ellen fordul, aki gondoskodott róla, eltöröl minden tisztességet és
biztonságot, amelynek védelmével ezen a világon megbízták. Annak a
pártjára áll, aki az adott pillanatban jobban szolgálja az érdekeit, mert
semmi és senki iránt nem táplál hűséget vagy szeretetet, csak önmaga
iránt.

– Az igazságügyi minisztérium számítógépes mérnöke – mondja
Marino –, akit Quanticóba rendeltek ki? És az FBI-nak sejtelme sem
volt, hogy egy kibaszott pszichopata kezébe adják a számítógépek és
az ügyvitel átvizsgálását?

– És ez egy helyrehozhatatlan fiaskóhoz vezetett – teszem hozzá.

A BŰNÜGYI MESTERSÉGESINTELLIGENCIA-HÁLÓZAT, azaz a CAIN
beleolvadt a Trilogy programba. A programmal az FBI hatalmas
erőfeszítést tett idejétmúlt információs technológiája modernizálására.

Körülbelül egy évtizede végül elvetették a projektet, miután az
adófizetők több százmillió dollárját elpocsékolták rá, és akaratlanul is
azon tűnődöm, ebből mennyi róható Carrie terhére.

– Pontosabban arra lennék kíváncsi – mondom Marinónak –, hogy
mennyiben függött mindez az ő jövőbe látási képességétől, hiszen mi
sem lett volna inkább a kedvére, mint egy alkalmatlan szoftverrel és
adatkezeléssel összemérni az erejét, amit lehet, hogy valójában
kezdettől fogva manipulált és szabotált.

– Igaza van, és szerintem is pontosan ez a lényeg. Egy olyan őrült,
zseniális tudós, mint ő, csakugyan úgy érzi, hogy nem dúlhatna fel
bármit, amit csak akar? Pláne, ha annak a kommunikációs



technológiához vagy a számítógépekhez van köze.
– Ahogy Lucy is megtehetné – emlékeztetem. – És folyamatosan

hangsúlyoznom kell ezt a szerencsétlen igazságot. Ő teremtette meg a
CAIN-t, és gyakorlatilag bármire, amire Carrie képes, azt Lucy is
tudja. Az FBI biztosan így gondolkodik. Ezzel igazolják majd Lucy
zaklatását. Őt okolják, és amihez csak akarják, eszközöket és
indítékokat társíthatnak csak azért, mert Lucy képes rá. Hihetőnek
hangzik. És őszintén megvallva, meg is felel a céljaiknak.

– Akkor lehet, hogy Carrie azért kapcsolta be a zenét, hogy
feldühítse őket, és bajba sodorja Lucyt – vélekedik Marino. – A
hangberendezéssel cseszegetni őket olyan, mint vörös kendőt lengetni
egy bika előtt. Nem törvénybe ütköző, de ostobaság. Nem tudhatjuk,
hogy Carrie nem a saját szórakoztatására találta-e ki.

– Nem állítom, hogy nem képes rá – válaszolom. – De lefogadom,
hogy Janet és Lucy döntött úgy, hogy hangversenyre hívják Erin Loriát
és a bajtársait.

– Nem lenne szabad ilyen szarsággal szórakozniuk. Csak Carrie
malmára hajtják a vizet.

– Nem hagyhatjuk, hogy bárki befolyásolja a cselekedeteinket, ez
igaz. Különösen igaz, hogy Carrie irányítani és megváltoztatni akar
minket. Mindig is ez volt a célja.

– És én még azt hittem, holtan akar látni valamennyiünket.
– Így vagy úgy, végeredményben ez a terv, ebben bizonyos vagyok

– bólintok.
– Lucynak óvatosan kéne most másokat hergelnie. Talán beszélhetne

vele, ha kicsit lenyugodtak a kedélyek. Nem kéne még többet rontani
az amúgy is pocsék helyzeten.

– Hogy lehetne rosszabb, Marino? Az FBI házkutatási paranccsal



jelent meg. Ügynökök távoztak a holmijával. Feldúlták az egész életét.
– Maximumra kapcsolom az ablaktörlőt, amely olyan zajosan
működik, mint egy hisztérikus metronóm.

– A legrosszabb az, ha letartóztatják, és óvadék kiszabása nélkül
bezárják. – Marino a filterig szívja el a cigarettát. – És egy percig se
higgye, hogy nem tehetik meg. Van helikoptere és repülőgépe is. Egy
rakás pénze. Majd azzal érvelnek, hogy nagy az esély arra, hogy
elmenekül, és a bíró az FBI javára dönt. Főként, ha a kulisszák mögött
van egy bíró, akinek valami terve van, mondjuk egy szövetségi bíró,
mint Erin Loria férje. Először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy
miért mostanra időzítették a rajtaütést. Miért most csaptak le?

Beugrik a mai dátum. Augusztus tizenötödike. Két hónapja történt,
hogy Carrie rám lőtt.

De csak ennyit mondok:
– Igaza van. Miért éppen ma? Vagy találomra választották az

időpontot?
– A találomra nincs magyarázatom, de fontos dolog sem jut

eszembe.
– Carrie pontosan két hónappal ezelőtt támadott meg. – Nem kellene

emlékeztetnem erre.
– De ez milyen szempontból lenne fontos az FBI-nak? Mennyiben

motiválná őket a dátum? Nem értem, miképpen számítana.
– Inkább Carrie számára lehet fontos.
– Abban biztosak lehetünk, hogy megalapozott gyanút keresnek,

hogy valahogy vádat emelhessenek Lucy ellen. Nem tudom, miért, de
legjobb tudomásom szerint nyilvánvaló, kivel függ össze – mondja
Marino. – Lucynak a börtön a véget jelentené. Nem élné túl, és Carrie
ennek nagyon örülne…



– Ne jöjjön ilyen végzetes jóslattal. – Nem akarom Marino világvégi
előrejelzését hallani, és alig bírom visszafogni magam, hogy ne
mondjam el neki az igazságot.

Szeretnék beszámolni a videókról, bár továbbra is ugyanazok a
nyugtalanító gondolatok foglalkoztatnak. Mi van, ha az FBI is látta
őket? Ha az FBI küldte, hogy csapdába csaljanak engem és a velem
kapcsolatban állókat? Nem tudom, kiben bízhatom, ha jól
belegondolok, talán még az ügyvédemben, Jill Donoghue-ban sem, és
amikor ekkora bennem a bizonytalanság, akkor nagyon elővigyázatos,
körültekintő és számító leszek.

– A gond csak az, hogy ha elkezdenek egy nyomozást, sok szerencse
kell a leállításához – fest Marino egy még félelmetesebb képet. – A
szövetségiek nem eresztenek el valamit, ha csak nincs más választásuk
és a vádesküdtszék nem hozakodik elő egy megalapozatlan váddal, de
ez szinte sosem fordul elő. Lucy biztosan bíróság elé kerül. Egyetlen
vádesküdtszék sem érez majd együtt egy kirúgott szövetségi
ügynökkel, aki kőgazdag, és olyan benyomást tesz, mint ő…

– Javaslom, hogy koncentráljunk arra, amit csinálunk. – Nem bírom
hallgatni a Lucyval kapcsolatos rettenetes jóslatait, és szükségtelen
még egyszer elmondania, hogy Lucy nem vált ki másokból empátiát,
nem feltételeznek róla valami jót.

– Csak a tényeket sorolom, doki. – Összecsippenti a csikk végét, egy
üres vizesüvegbe dobja, aztán meggyújt egy másik szálat, és felém
nyújtja. – Tessék. Szüksége van rá.

A pokolba is, miért ne. Elveszem tőle a Marlborót. Vannak dolgok,
amelyekben mindig is jó voltam. Az egyik a dohányzás. Lassan
szívom be, mélyen letüdőzöm, és az érzelmeim olyan szintjére jutok,
aminek a létezéséről megfeledkeztem. Kellemes, világos hely, szép a



kilátás, és egy pillanatra eleresztem a nehézkedési erőt, és az is
szabadon enged.

Marino felé tartom a cigarettát, és miközben visszaadom, összeérnek
az ujjaink. Mindig meglep, hogy napszítta, sűrű rézvörös szőrrel fedett
bőre milyen puha és selymes. Érzem a kölnije izzadsággal és
cigarettafüsttel keveredő fűszeres, átázott pamutnadrágja, pólója
nedves illatát.

– Fiatalkorában próbálta a füves cigit? – Megszívja a cigarettát, és
úgy tartja, mintha spangli lenne.

– Úgy érti, amikor fiatalabb voltam?
– Lefogadom, hogy a jogi karon lehetett, mi? Maguk, elit

egyetemisták mind füvet szíva vitatkoztak értelmezésekről,
precedensekről meg arról, hogy melyik évfolyamelső került az
egyetemi laphoz.

– A Georgetownon nem ez volt a tapasztalatom. De talán így kellett
volna történnie. – A hangom komor és szórakozott, miközben a
tükröket ellenőrzöm.

A csapkodó ablaktörlők mögül kibámulok a homályos sávokra.
Előttem és tőlünk balra víz fröcsköl a kerekek alól. Nem lépem át a
megengedett sebességet. Feszült vagyok, a tekintetem folyton a
tükrökre villan, Carrie-t lesem. Megkerüljük a Fresh Pond víztározót,
az esőtől pettyezett, hullámzó víztömeg ólomszürke. Ismét gurulni
kezd hátul valami fémtárgy, aztán a zaj abbamarad, és képtelen vagyok
kiverni a fejemből Carrie-t.

– Mi a fene? – fortyan fel Marino a füstfelhőben. – Átkozottul
különös.

– Minden tárolókban és konténerekben van. – Végigveszem az
összes lehetőséget, ami csak eszembe jut, és ami ezt a zajt okozhatja. –



Az összehajtott hordágyakat leszíjaztuk. Semmi sem szabadulhatott el.
– Talán az egyik helyszínelő táskája nyílhatott ki. Kiesett egy

bizonyítékgyűjtő üveg, egy elemlámpa vagy ilyesmi, és az gurul ide-
oda.

– Őszintén kétlem. – Carrie arca jelenik meg lelki szemem előtt.
Látom az arcát, tágra nyílt, tébolyult tekintetét, a benne parázsló

bujaságot, amikor Lucyt megvágta a svájci bicskával. Carrie ugyanígy
nézett rám, amikor rám lőtt a szigonypuskával. A furgonban
folytatódik a zörgés és a csörömpölés. Marino hangsúlyozza, hogy ezt
a zajt nem hallottuk korábban.

– És senki sem járt a raktérben – mondja. – Senki sem szállt be, míg
Lucyéknál voltunk, igaz? Biztos benne? Esküszik, hogy bezárta a
teherautót, amíg elzárta az utat az elől az FBI-os seggfej elől? Esetleg
valamelyik beszállt a kocsiba? Talán a pótkulcsot keresték, hogy
arrább állhassanak vele? Valaki talán felfeszítette az ajtót, eltört
valamit, és azt halljuk most?

– Biztos, hogy be volt zárva. – Így emlékszem, de most, hogy
felhozta, kissé megingott a magabiztosságom.

Gyötörni kezd a bizonytalanság. A délelőtt derekán összepakoltam a
felszerelésemet közvetlenül az után, hogy megkaptam az első Elfajzott
szív-videót. Lehet, hogy elvonta a figyelmemet, miközben a teherautó
rakterében a nagy műanyag dobozokat rendezgettem? Talán
elfelejtettem bezárni a felnyitható hátsó ajtót? Általában automatikusan
megnyomom a kulcsot, amely a riasztót is ki-be kapcsolja.

Több okból sem szoktam soha nyitva hagyni a vezetőfülkét vagy
bármelyik eltolható oldalajtót. Például a védőügyvédek miatt, akik a
tanúk padján agyongyötörnének miatta. Kétséget ébresztenének az
esküdtekben a begyűjtött bűnjelek, bizonyítékok, köztük maga a



holttest érintetlenségét, sértetlenségét illetően.
– Jesszusom – motyogja Marino, amikor hátul az elszabadult tárgy

ismét gurulni kezd, aztán megáll.
– Mindjárt ott vagyunk – mondom. – Meg fogom nézni.



Huszonkilencedik fejezet

CAMBRIDGE-BEN KEVÉS AUTÓ JÁR. Lassan, felkapcsolt fényszóróval
araszolnak, amikor elhajtunk a Harvard campusa mellett, vissza a
Brattle Streetre, az Egyesült Államok egyik legtekintélyesebb címére.

Korábban itt lakott George Washington és Longfellow, a szép
fagerendázatú, kétszintes ház pedig, amelyben Chanel Gilbert meghalt,
az 1600-as évek második felében épült. Púderkékre festették, és igen
impozáns szimmetrikus, fekete spalettás ablakaival, szürke
palatetejével és középen lévő kéményével. A századok folyamán az
eredeti telek nagy részét felosztották és eladogatták, és csak egy közös
behajtón lehet elérni, amelyet halszálkamintában lerakott, egymáshoz
illesztett téglákkal köveztek ki.

Óvatosan zötyögök végig a teherautómmal, és a ház előtt parkolok
le. Hallgatom, ahogy az eső veri a tetőt, és zubog a víz. Rossz érzésem
támad, amikor körülnézek. Nem is egy, de több kellemetlen érzés fog
el, hullámokban törnek rám, ahogy a fák hajladoznak és csapkodnak a
szélben és az esőben. Kikapcsolom a fényszórót és az ablaktörlőt, az
üveget elönti a víz. A felhajtón a miénk az egyetlen jármű, és ez nincs
rendjén.

– Hol vannak a többiek? – kérdezem, és a hangom úgy kong, mintha
egy autómosóban lennénk. – Hol az erősítés?

– Piszok jó kérdés. – Marino teljes készültségben van, miközben a
keskeny felhajtót, a ház homlokzatát és a vad szélben hajlongó,
csupasz, sűrűn növő öreg fákat vizslatja.

– Azt hittem, utasításba adta, hogy biztosítsák a helyszínt.



– Úgy van.
– Egyetlen rendőrautót sem látok, és hol a piros Range Rover?
– Vicc nélkül, ezt aztán jól elcseszték. – Marino kikapcsolja a

csípőjén lógó fekete bőr pisztolytáska felpattintható csatját.
Mennydörgés robajlik és csattan felettünk.

– Utasította Vogelt, Lapint, esetleg Hyde-ot, hogy vontassák el a
laborba?

– Nem volt rá okom. Mostanáig fel sem vetődött az idegenkezűség
lehetősége. Lehet, hogy Bryce magára vállalta, hogy elvontassa,
miután maga beszélt Anne-nel és Luke-kal, mert úgy döntött, hogy
gyilkosság történt. – Marino a névjegyzéket görgeti a telefonján, és
másodpercenként felpillant, a tekintete ide-oda ugrál.

– Nem egészen fél órája beszéltem velük – emlékeztetem. – Nem
volt idő, hogy elvontassák a Range Rovert, és egészen biztosan nem
kértem meg erre senkit, Bryce pedig bizonyosan nem csinált ilyesmit.

– Az egyszer biztos, hogy senkinek sem szóltam, hogy vontassák el.
– Letörli az oldalablakra lecsapódó párát, miközben kibámul, és a nagy
tükörben ellenőrzi a mögöttünk húzódó, vizes, üres felhajtót. – A
Range Rover kulcsa a konyhapulton volt, és Hyde gyorsan körülnézett
benne. Azt mondta, hogy nem látott semmi érdekeset. Tulajdonképpen
nem is volt benne sok minden, és az volt a benyomása, mintha egy
ideje nem vezették volna. Ezt mondta, és nem is csináltunk semmi
mást, mert abból a feltevésből indultunk ki, hogy nem történt
bűncselekmény, csak baleset. Akkor még nem volt értelme arra
gondolni, hogy átnézzük a kocsiját.

– Mi történt utána a kulccsal?
– Nálam van, a ház kulcsai is.
– Kétségtelenül van egy pótkulcs is, hacsak a Range Rovert nem



indították be máshogy vagy szállították el más módon. – Körülnézek,
hogy lássam, hiányzik-e vagy változott-e valami, amióta itt jártunk.

A több száz éves házat belepi a felfelé szálló szürke pára, és a
tekintetem megakad a téglából épített bejárati lépcsőt elkerítő egyetlen
rendőrségi szalagon. A könnyű, sárga műanyag csík, amely korábban
nem volt ott, lengett a szélben és az esőben. És ami ennél is fontosabb:
sehol másutt nincs rendőrségi szalag. Nem kerítették el a konyhaajtót,
amelyen délelőtt jártunk ki-be. Nem tekerték a fákra, és nem zárták le
a felhajtót.

Aztán megakad a szemem egy vaskos, élénksárga tekercsen,
amelyet a pincébe vezető faajtó melletti virágágyásba dobtak. Úgy fest,
mintha valaki elkezdte volna lezárni a helyszínt, de aztán abbahagyta,
és a tekercset ott hagyta, ahol most látom, az eső tépázta, letaposott lila
őszirózsákkal és barna közepű, sárga kúpvirágokkal beültetett
ágyásban. Visszagondolok arra, amikor egyedül voltam az
előcsarnokban, és állítólag mindenki más távozott, csak mi ketten
maradtunk Marinóval.

Megmagyarázhatatlanul ismét a súlyos ajtó döngését hallom, ahogy
becsapódik. Azét az ajtóét az alagsorban, ami kivezet a hátsó udvarra,
és amit rejtélyes módon nyitva találtunk, bár Vogel motoros rendőr azt
állította, hogy rátolta a reteszt. És hiányzott a konyhai szemét, az
asztalt pedig különös módon egy falról levett dísztányérral terítették
meg. Most pedig eltűnt a Range Rover. A hullámos üvegű, sötét
ablakú régi házat bámulom. Talán kísértetek járják, de nem szellemek.
Valaki járt benne, amíg távol voltunk.

– Mintha nem azt mondta volna az embereinek, hogy egy szép,
sárga masnit kössenek a házat körülkerítő szalagból – mondom
Marinónak. – Az egyetlen szalag, amelyet látok, ott van – mutatok a



bejáratra. – Az pedig nem igazán tartja távol az embereket a háztól és
környékétől. Tudja, ki tette fel, és miért hever ott a tekercs? Mintha az
illetőt félbeszakították volna, és úgy döntött, hogy megkerüli a házat,
és mielőtt elhajtott, a virágágyásban hagyta a tekercset. Innen is látom,
hogy a pinceajtó mellett egy csomó növényre ráléptek és összetaposták
őket.

– Hyde vagy Lapin jöhetett vissza, miután mi elmentünk Lucyhoz.
– És aztán mi történt?
– Kutya legyek, ha tudom. – Marino a telefonjára pillant. – Küldtem

üzenetet Hyde-nak, amikor elindultunk ide, de nem válaszolt. És
Lapintől sem jött semmi.

– Mikor hallott utoljára kettejüktől?
– Hyde-dal akkor beszéltem, amikor úgy három órája felhívtam a

konyhai szemét miatt. Újra megpróbálom. – Harsány elégedetlenséggel
fújja ki a levegőt, amikor a csengetés után azonnal bekapcsol a
hangposta. – A francba!

– Nem mutatkoztak és nem jelentkeztek. Aggódnunk kellene?
– Egyelőre még nem gondolok ilyesmire. Nagyon megjárhatom, ha

keresést indítok bármelyikük után is. Ez a legjobb módja, hogy valakit
bajba sodorjunk, és megutáltassuk magunkat.

– És az állami rendőrséggel mi a helyzet? – kérdezem Vogel
motoros rendőrre gondolva. – Lehet, hogy ők jártak itt? Ők vontatták
el a Range Rovert?

– A francba is, dehogy!
– És az FBI?
– Ajánlom, hogy be ne tegyék ide a lábukat anélkül, hogy szólnának

nekem. Vagy bármihez hozzáérjenek, bármit elszállíttassanak.
– De megeshet ilyesmi? Lehet, hogy a szövetségiek átvették a



nyomozást, csak nem tudunk róla? Mindenesetre úgy fest, hogy érdekli
őket.

– Hogy az ő nyomozásuk lenne? Mostanra már úgy nyüzsögnének
itt, mint Lucy házánál. Nem kettesben üldögélnénk. Valószínűleg a
felhajtóra sem jutnánk vissza, nemhogy a házba.

– Korábban is jártak itt a helikopterrel…
– Bentonnal. – Marino nem állja meg, hogy könyörtelenül

emlékeztessen erre. – Felettünk körözött, amikor itt voltunk, aztán
többé-kevésbé követett minket Lucyékhoz. Akkor hát valójában kit is
figyelnek? Kit figyel meg Benton?

– Észszerű feltételezésnek hangzik, hogy az FBI valamennyiünket
megfigyel. – Kikapcsolom a motort, mire az északkeleti viharos szél
megrázza az autót, a víz pedig elárasztja a szélvédőt. – Tételezzük fel,
hogy a szövetségiek úgy gondolják, hogy Lucy is belekeveredett a
történtekbe, én pedig összejátszom vele. Talán maga is. Lehet, hogy
mindnyájunkra kiterjesztik a megfigyelést.

– Más szóval Lucy sorozatgyilkos? Vagy ő meg Carrie is az, és mi
ezt tudjuk, de védjük őket? És Lucy lőtte lábon magát, aztán elúszott a
búvármaszkjával? Vagy esetleg maga lőtte lábon saját magát? Vagy
Benton tette? Esetleg Moby Dick az elkövető, vagy a Wanda nevű hal?
Miféle őrületes baromság ez, és hogy az ördögben lehet olyasvalaki
felesége, aki kémkedik maga után, és szökevényként kezeli?

– Benton nem szimatol jobban utánam, mint én őutána.
Mindkettőnknek megvan a maga munkája. – Csupán ennyi
magyarázatot adok, és a zuhogó esőben kinézek a több száz éves házra.

A HÁZ LAKATLANNAK TŰNIK, és magányosnak, és ugyanazt érzem, mint
korábban, amikor itt jártunk. Nehéz leírni ezt az érzést. Mintha a
rekeszizmomban tapasztalt hidegség miatt felszínesen, nagyon halkan



kapkodnám a levegőt. A gyomrom görcsbe rándul. Kiszárad a szám.
Gyors a pulzusom.

Magamat faggatom, nem mintha nem tettem volna meg máskor is,
de az utóbbi időben állandóan ezt csinálom. Valódi veszélyt érzékelek?
Vagy csak a képzeletem játszik velem, mert súlyos trauma ért?
Mindegy, mit boncolgatok vagy vitatok meg némán, miközben a
teherautóban ülök, mert ez sem oszlatja el a bizonytalanságomat.
Minden múló pillanattal egyre erősebb lesz. Gonosz jelenlétet érzek.
Mintha figyelnének minket. A válltáskámban lapuló pisztolyomra
gondolok, a tekintetem közben ide-oda villan, és Marino a legújabb
hívásait pörgeti.

Lenyomja a KÜLDÉS gombot.
– Lapin telefonja is rögtön hangpostára kapcsol – mondja. Üzenetet

hagy neki, hogy hívja vissza azonnal, majd odafordul hozzám. – Mi a
franc történt? Egy idegen űrhajó szippantotta fel őket?

– Ha a szabadban vannak ilyen ítéletidőben, lehet, hogy eldugták a
telefonjaikat, hogy ne ázzanak el. Vagy nem hallják, hogy csörög.
Esetleg viharban akadozik a szolgáltatás. – Nézem, ahogy a nagy
juharfákat szaggatja a szél, a leveleik fonákja halványzölden villan. –
De aggódnunk kell-e, Marino? Nem akarok gondot okozni, de még
kevésbé szeretném, ha bajuk esne.

– Mindig ugyanabba a zűrbe keveredünk – magyarázza. – Nem
érünk el egy zsarut, és végül kerestetni kezdjük. Aztán kiderül, hogy
tévét néz valahol, és Big Macet eszik. Vagy ebédidőben berúgott, és a
barátnőjét dugja.

– Reménykedjünk, hogy csak erről van szó. – Kinézek az esőbe, a
virágágyásban fekvő sárga tekercsre.

– Reménykedjünk mindketten. – Marino állán remeg az izom.



– Lehet, hogy egyikük a helyszínt biztosította, amikor leszakadt az
ég, ezért van a bejárati ajtó előtti lépcsőn keresztben a szalag, a
tekercset pedig ott hagyta, ahol dolgozott. Aztán az illető sietve
távozott. Szörnyű vihar van.

– Igen. De valami nem stimmel. – Marino szebben nem is írhatná
körül. – Először kétségtelenül balesetnek hisszük, azóta már
gyilkosság, nem találjuk a Range Roverét, ráadásul nem tudom, hol az
erősítés. Két rendőrautónak kellene itt parkolnia, hogy a zsaruk
szemmel tartsák ezt a helyet. Várjon csak egy kicsit.

Újabb számot hív.
– Halló, megint én vagyok ugyanarról a címről – mondja annak, aki

felveszi a telefont, és flörtölős hangvételéből ítélve az illető nő. –
Küldtek járőrkocsikat a Brattle Street-i házhoz, amióta fél tizenegy
körül eljöttem? Elsősorban a kettőharminchetesre meg az egytízesre
gondolok. Érkezett tőlük valami?

Gondolom, a 237-es és a 110-es Hyde és Lapin, és Marino felnéz
rám, és megrázza a fejét.

– Tényleg? Semmi visszajelzés? Csaknem három órája egyetlen
rádióhívásra sem reagáltak? És nem szóltak, hogy kikapcsolták a
telefont vagy ilyesmi? Mert ez eléggé hajmeresztő. Vissza kellett volna
jönniük a Dunkin’sból, hogy a helyszínt biztosítsák, és figyeljék a
házat… Lényeg, hogy beszélnem kell velük, tudnom kell, ki járt itt,
amióta elmentem. Rendben? Amint tud, hívjon vissza.

Nézem, ahogy az eső buborékokat vet a téglákon. A szélfútta eső
szinte vízszintesen szakad.

– Megcsipogtathatná a telefonjaikat – vetem fel.
– Ahhoz végzés kell.
– Ahhoz nem, amit láttam már magától.



– Várjuk meg, hogy Helen mit derít ki.
– Nem tudom, ki az.
– A diszpécser, akivel az előbb beszéltem. Párszor randiztunk.
– Örülök, hogy segítőkész barátai vannak. Meg kell bizonyosodnunk

róla, hogy nem esett bajuk.
– Én csak nem szeretném, ha bajba kerülnének, doki. Nagy

kellemetlenséget okozhatok nekik, ha kikapcsolták a telefont, és nem
szóltak senkinek, én pedig megcsipogtatom őket, és kiderítem, hol
vannak, de esetleg annak semmi köze a munkájukhoz.

– Nem akarom megkockáztatni, hogy veszélyben legyenek –
ismétlem meg.

– Azt hiszi, én igen?
– Ne kockáztasson, Marino. Főleg akkor nem, amikor szabadon van.

– Nem kell kimondanom Carrie Grethen nevét. Tudja, kire célzok.
– Ne higgye, hogy nekem nem jutott eszembe. De nagy szarba

kerülhetünk, ha meghúzom a vészharangot, és Északkelet-
Massachusetts minden zsaruja őket kezdi keresni. Erre még nem
vagyok felkészülve – mondja. – Nincs elég okom rá. Vannak zsaruk,
akik hadilábon állnak a rádióval, nem mindig veszik fel a telefont, nem
hívják rögtön vissza az embert, és sok oka lehet annak, hogy miért. De
addig nem szabadítom rájuk a nehéztüzérséget, míg biztos nem vagyok
a dolgomban. És nem vagyok. Valószínűleg elfogadható magyarázatuk
van rá.

– Nem kétlem. De ne gondolja, hogy jó okkal teszik. Gondolhatjuk-
e, hogy bárki hozzáférhetett a Range Roverhez? – kérdezem. – Például
a házvezetőnő? Mintha azt mondta volna, hogy Elsa Mulligannek
hívják. Lehet, hogy ő vitte el valamiért?

– Ajánlom, hogy ne így legyen.



– Olyan benyomást tett magára, mint aki képes ilyesmire? Annak
alapján, amit mondtak róla?

– Hyde csak pár percig kérdezgette, én meg nem beszéltem Hyde-
dal olyan sokáig, amikor magával ide érkeztünk. De emlékszem, hogy
azzal kezdte, hogy a nő milyen feldúlt volt, mire azt mondta neki, hogy
menjen haza, és majd később leülünk vele beszélgetni. Sajnálta
szegényt. Valószínűleg szemrevaló volt.

Emlékszem Marinóra és Hyde-ra a konyhában, amikor ma délelőtt
először itt jártunk. Nem hallottam, miről beszélgetnek. A holttest
mellett voltam az előcsarnokban. El voltam foglalva.

– Azt mondta, hogy jól néz ki?
– Formás alakja van. Csinos arc, divatosra vágott, rövid fekete haj,

nagy, sötét keretes szemüveg. Azt mondta, nagyon hollywoodos volt a
külseje.

– Mintha azt mondta volna, hogy New Jersey-be való.
– Hyde-nak az volt a véleménye, hogy hollywoodos a külseje. Ezt

mondta.
– A nő megértette, hogy nem nyúlhat semmihez, nem mozdíthat el

semmit és nem jöhet ide vissza, amíg erre engedélyt nem kap? –
kérdezem.

– Mi baj? Azt hiszi, elfelejtettem, hogy végezzem a munkámat? –
Egyenesen előremered, miközben az eső veri a szélvédőt.

– Tudja, hogy nem így értettem.
– Világosan megmondtam neki, hogy ne érjen semmihez és ne tegye

be ide addig a lábát, míg az ellenkezőjét nem mondom. – Megint a
telefonját babrálja, a hüvelykujjával gyorsan gépel.

– Ez nem jelenti, hogy engedelmeskedett az utasításának –
fejtegetem. – Voltak esetleg olyan tárgyak a házban, amiket el akart



vinni vagy nem akart szem előtt hagyni. Vagy esetleg attól tartott,
hogy ha az áldozat anyja beteszi ide a lábát, többé nem jut be. Az
emberek képesek egy váratlan halálesetkor észszerűtlen vagy ostoba
dolgokat művelni. Többnyire nem azzal a céllal, hogy megnehezítsék a
munkánkat. Nem szeretnének gondot okozni.

– Miért érzem úgy, hogy kioktat?
– Azért, mert csalódott. Tehetetlennek érzi magát, ez pedig feldühíti

és türelmetlenné teszi. Érthető.
– Nem érthető, mert szó sincs ilyesmiről. A fenébe is, nem vagyok

tehetetlen. Az edzőteremben a minap háromötvenet emeltem föl
felhúzással. Ez nem éppen erőtlenség.

– Természetesen nem erre céloztam. – Nem reagálok a durvaságára
és az ostoba macsó kérkedésére. – Semmi kétségem afelől, hogy
fizikailag milyen erős. Nem arról van szó, hogy mekkora súlyt tud
felemelni.

Kinyitom az ajtót, amitől erősebben hallatszik a víz zubogása.



Harmincadik fejezet

AMINT KISZÁLLOK, hideg eső veri az arcomat, átáztatja a hajamat és a
ruhámat.

Mintha varázsvessző vezetne, a figyelmem automatikusan a
virágágyás, az élénksárga tekercs felé fordul. A szél süvít az
ereszcsatornában, hangos fütyülése túlvilági és baljós.

Lekuporodom a pinceajtó mellett, amelyet ugyanolyan púderkékre
festettek, mint a házat, és ami meredek szögben illeszkedik a régi
téglák keretébe. Hidegen veri az eső a fejem búbját és a hátamat.
Mintha dézsából öntenék, úgy folyik műanyag csizmámra, miközben
végignézek az eltaposott lila őszirózsákon, a kúpvirágokon, amelyeket
lelapítottak és összezúztak. A véleményem nem változik.

Valaki elkezdte biztosítani a helyszínt, és eljutott a homlokzati
korlátig, de ott abbahagyta. Ez az illető valamiért a virágágyásban, a
pinceajtó mellett hagyta a rendőrségi szalag tekercsét. Az ajtó szorosan
csukva van, de nem tudom megállapítani, hogy bezárták-e. A
következő lépésen töröm a fejem, miközben a szél alacsonyabb
oktávon jajong.

Nem akarom a csizmámmal vagy puszta kézzel megérinteni az
ajtószárnyakat, ezért felkapok egy ágat, amelyet letört a szél. A törött
végénél fogom, a hegyét átfűzöm a vasfogantyúkon. Megpróbálom
felemelni. Az ajtó nem mozdul. Ezt oda is kiáltom Marinónak,
miközben felém caplat az áradatban.

– Kulcs kontra lakat – magyarázom a csapkodó esőt túlkiabálva. –
Valaki esetleg ezen az ajtón át jutott be a ház alagsorába.



Összetaposták a virágokat, kifordultak a helyükről, mintha valaki rájuk
lépett volna. Amikor korábban az alagsorban járt, nem vette észre,
hogy esetleg behatoltak ezen az ajtón?

– Semmi különös nincs lent, és semmi sem keltette föl a
figyelmemet. – Csípőre tett kézzel tornyosul fölém. Borotvált fején
csorog az esővíz, a cipője kezd cuppogni. – És ha Hyde jött vissza a
szalaggal? Mi vette rá, hogy idejöjjön, és letapossa a virágokat?

– Márpedig valaki megtette. Ennyit biztosan állíthatunk. – Az autó
hátuljához megyek, a gyep és az ösvény alacsonyabb részein a víz már
öt-tíz centi magasan áll.

– És mondjuk félbeszakították? – Marino utánam cuppog. – És most
senki sem találja őt vagy a járőrkocsiját?

– Már javasoltam, hogy csipogtassa meg a telefonját. –
Megpróbálom kinyitni a lehajtható dupla hátsó ajtót, de mint sejtettem,
zárva. Megkeresem a kulcsot, az ujjaim csúsznak a nedvességtől.
Kinyitom a hátsó ajtót. Automatikusan felgyulladnak a lámpák, érzem
a fertőtlenítő és a fehérítő friss citrusillatát. Meg szoktam hagyni, hogy
addig súrolják és fertőtlenítsék a járműveket, amíg enni lehet a
padlóról, bár ezt nem szó szerint értem. A titokzatos zörgés forrását
keresem.

Semmit sem látok, ami megmagyarázná. A rozsdamentes acél
padlólemez üres és kifogástalanul tiszta, fénylik, mint egy most
nyomott pénzérme. A helyszínelő táskák, tárolódobozok és szekrények
pontosan olyan szorosan zárva vannak, ahogyan hagytam őket. Oldalt
a helyükön, egymás mellett függnek a tűzoltó készülékek, vegyianyag-
tároló szekrények és nagyobb szerszámok, mint például a gereblyék,
ásók, egy fejsze és a csapszegvágók. Semmi sem szabadult el, se a
laptopok, se a fényképezőgép vagy a helyszín megvilágítására szolgáló



berendezés, a sokrészes, lapos képernyős kijelzők, amelyek a
mobilirodámat alkotják. Minden megvan, amire csak szükségem lehet,
a kommunikációs technológiát is beleértve, amelynek a segítségével
dolgozni tudok a törvényszéki központtól távol töltött napokon,
amilyen a mai is.

A lábam miatt lassan, sután és óvatosan mászom fel a lehajtható
hátsó ajtón, csöpög belőlem a víz, miközben körbejárok, a lépteim
tompán konganak a fémpadlón. Végigkutatom a rakteret, a
tekintetemet a beépített munkaállomásra szegezem meg a rögzítőkkel
padlóhoz csavarozott forgószékre. Az íróasztal tetején van a
számítógéptorony meg az erős poliuretán huzattal letakart és
képernyővédőkkel ellátott lapos monitorok. Mindkét oldalon víz- és
rozsdaálló tárolószekrények vannak.

Kinyitom a jobb kézre eső egyik szekrényt. Semmi szokatlan, a
nyomtató egy kihúzható tálcán, alatta nagy halom papír. Egy pillanatra
abbahagyok mindent, amikor megszólal Marino telefonja. A Helen
nevű diszpécser keresi.

– Rendben. Ahogy gondoltuk. Nagy kár. Nem. Én is. Még várunk –
mondja neki Marino. – Ha rövid időn belül nem kapok hírt, szólok
neked. Kösz még egyszer.

A telefonját egy vízhatlan katonai tartóban hordja, a csuromvíz
zsebes nadrágja övén.

– Nincs szerencsénk – fordul hozzám. – Egyik egységgel sem
tudnak rádiókapcsolatot létesíteni azóta, hogy elmentünk innen a
délelőtt közepén. És semmi hír a Range Roverről. Ha nem sikerül
kiderítenünk, mi történt Lapinnal és Hyde-dal, kerestetni fogjuk őket.

– Megpróbálja rádión elérni őket – foglalom össze, miközben a
tőlem balra eső szekrényben megtalálom, amit keresek –, és egyikük



sem válaszol.
– Még néhány perc, és ha semmi hír felőlük, beindítjuk a gépezetet.
– Akár most is beindíthatja.

A FÉNYEZETT RÉZCSŐ úgy kilencven centi hosszú és ceruza vastagságú.
Egy halom kék törülközőnek támaszkodik, és az agyam távoli

zugában megszólal egy vészcsengő. Merev, sárgás szegély az egyik
végén, a másikon pedig behajlított borotvapengéknek tűnő karom.
Közelebb hajolok, hogy jobban lássam, és az oszló hús orrfacsaró
bűzét érzem. Fiókokat húzkodok ki, kesztyűkkel teli dobozt keresve.

– Mi az? – érdeklődik Marino, aki a nyitott ajtóból figyel, miközben
veri őt a szél és az eső. – Mit talált?

– Kérek egy percet. – Felhúzom a kesztyűt, és felteszem az
arcmaszkot. – Van itt valami, aminek nem itt a helye.

– Felmászom.
– Ne. Jobb, ha marad, ahol van.
Kinyomtatok egy címkét a fehér műanyag vonalzóra, amelyet a

méretarány meghatározásához fogok használni, és fényképeket
készítek anélkül, hogy bármit is megérintenék vagy megmozdítanék.
Aztán benyúlok a szekrénybe, és felemelek egy eddig sosem látott
nyílvesszőt. Gyakorlati szempontból hasznavehetetlen. Elképzelni sem
tudnám, mire lehetne jó. Melyik íjból lehetne kilőni egy tömbszerű
réznyilat, amelynek vagy fél kiló a súlya? És egyáltalán elképzelhető-e
bárminemű ok?

Kesztyűs kezemmel feltartom, és megvizsgálom a sérült
hárompengés, széles vesszőfejen és a díszesen gravírozott, fényes
pálcán, a száron lévő vörösesbarna foltokat. Megfordítom a nyílvesszőt
az ujjbegyemmel. A bűz a tollazatból árad, ami nem tollból van.



– Mi az ördög? – Marino az utasításom ellenére is fel akar mászni,
ezért megismétlem, hogy ne tegye.

– A kocsi hátulja most vált bűnügyi helyszínné – világosítom fel.
Vagy legalábbis úgy kell bánnunk vele.

– Miféle bűnügyi helyszínné? – Feldúlt az arca. – Jesszusom!
– Még nem tudom – válaszolom, és nézem, ahogy megérti, a fejében

az egyik dolog a másikhoz vezet, és undorítóból felfoghatatlanná válik.
– Rezesfejű. – A média által ráragasztott gúnynevet, a szörnyeteg

becenevét mondja, akiről tudjuk, hogy Carrie. – Rézgolyók. Most meg
egy réz nyílvessző.

A fémtetőn egyfolytában doboló eső nagyon hangos, és kiabálva
kell elmagyaráznom, hogy a nyílvessző széles feje egy mechanikus
pontnak tekinthető. Becsapódáskor körülbelül úgy nyílik szét, mint egy
üreges golyó. A cél, hogy végzetes sérülést okozzon, gyorsan,
könyörületesen öljön.

– Ezzel szemben, mint nagyon is jól tudja, az íjba való nyílvessző
rendkívül könnyű szénszálból készül – teszem hozzá. – A tollazat vagy
a szárny, amelynek repülés közben stabilizálnia kell a nyílvesszőt,
általában igazi, olykor szintetikus tollból van. De nem ilyen sörtés
anyagból, mint ez.

A tollazat két és fél centi hosszú, halványsárga és fogkefe
keménységű, mintha lelakkozták volna. Keresek egy kézi nagyítót és
egy elemlámpát, hogy alaposabban szemügyre vegyem azt, ami bőrnek
látszik. Nem állati, hanem emberi bőrnek, és az erős fényben, nagyító
alatt piszkot, elemi szálakat és más törmeléket is látok, köztük valami
fekete, cukornak látszó granulátumot.

Ragasztómaradványokat fedezek fel, ahol a bőrszerű hátoldal három
vékony csíkját a réznyélbe ágyazott rovátkákhoz illesztették.



Összezsugorodott emberi skalpokat juttat az eszembe, és gyanítom is,
mi ez, miközben kék törülközőket terítek az egyik pultra. A
törülközőkre fektetem a nyílvesszőt. A borotvaéles, széles fejet
szétbontották.
A vörösesbarna foltos pengék hátrabicsaklottak, mintha a nyílvessző
belehatolt volna a célpontba, és erővel rántották volna ki onnan. Carrie
megölt vagy megsebzett valaki mást is. Ezt persze nem tekinthetem
ténynek, még sincs felőle szemernyi kétségem sem, és nem véletlen,
hogy nem végezhetek el a hemoglobin jelenlétét megerősítő tesztet.
A réz megoldhatatlan problémát vet fel, és Carrie esetében nemigen
feltételezhető, hogy találomra tenne bármit is.

Emlékszem, milyen fagyosan és méricskélőn nézett rám a quanticói
találkozásainkkor. Mondhattam bármit a tudományról, orvoslásról,
jogról vagy egyáltalán bármiről, mindig úgy viselkedett, mintha többet
tudna a témáról. Bírálatot éreztem ki a viselkedéséből, mintha
állandóan keresne valamit, amivel a felsőbbrendűségét bizonyíthatná.
Versengő volt. Féltékeny és hihetetlenül arrogáns. Rendkívül jól
értesült, elbűvölő, ha éppen az akart lenni, az egyik legragyogóbb
elme, akit ismertem. Ismerem a törvényszerű viselkedésformáit, ahogy
ő is az enyéimet.

Helyzeteket teremt, aztán szabotálja a válaszreakcióként tett
erőfeszítéseimet, és a réz is része a tervének. A videókon láttam, hogy
hisz abban, hogy a réznek gyógyító, ha nem egyenesen varázsereje
van. Tudatában van annak is, hogy a bűnügyi helyszíneken zűrzavart
teremthet. A fenolftalein nevű reagens, valamint egy-két csepp
hidrogén-peroxid a mintát azonnal élénk rózsaszínre színezi
függetlenül attól, milyen vegyi vagy más anyag van jelen. A tipikus
valószínűsítő vérvizsgálatnál a réz első helyen áll a hamis pozitív



eredményt adó anyagok sorában.
Más szóval mindenképpen lesz bizonyítékom, ami lehet helyes, de

félrevezető is, és éppen ebben áll Carrie egyedülálló tehetsége. Zavart
kelt, hamis reményt, tévutakra vezet, látszólagos képtelenségekhez, és
kiválóan ért hozzá, hogy aláássa az ember következtetési technikáját,
zátonyra futtassa a tudományt és a különféle eljárásokat. Imádja, ha
feje tetejére állíthatja a rutinjainkat és a gyakorlatunkat, és úgy érzem,
mintha itt lenne mellettem a helyszínelő kocsiban. Tapasztalati
bizonyíték nélkül is tudom, hogy amit gondolok, az hamarosan
megalapozottá válik. Tagadhatatlan, hogy a nap sorozatos
katasztrófáinak ugyanaz a forrásuk.

Carrie itt járt. Amennyire meg tudjuk állapítani, talán még most is itt
van, és ezt el is magyarázom Marinónak, aki a felhőszakadásban vár
sztoikus nyugalommal, mert nincs hova mennie, hacsak nem ül vissza
a vezetőfülkébe. De nem fog. Vár. Érzem, ahogy azt figyeli, hogyan
hajtogatom és vágom fel a vastag, fehér papírt. Nem lehet annyira
biztos benne, mint én, mert nem látta a videókat, nem is tud róluk. De
miközben piros bizonyítékos szalaggal leragasztom a csomagot, el
tudom képzelni, miket gondol.
A szalagra ráírom a dátumot, és a nevemet. Marino némán mered rám,
a fejét lehajtja a zuhogó esőben. Kézzelfogható egyre komorabb kedve.

– Biztos, hogy nem lehetett idebent már egy ideje? – teszi fel végül a
kérdést. – Talán egy másik esetből származik, és valahogy itt maradt.
Vagy talán csak tréfa. Beteges tréfa.

– Nem mondja komolyan.
– Komoly vagyok, mint egy vakbélgyulladás.
– Nem származik másik esetből, és egész biztosan nem tréfa.

Legalábbis nem olyan, amit egy normális ember annak tekintene. – A



nadrágzsebembe nyúlok, hogy előkeressem a Lucy birtokán talált,
nitrilgubóba csomagolt metaanyagot.

– Szalmaszálakba kapaszkodom, mert nem akarom elhinni – ismeri
be.

– Én sem – értek egyet.
– Hogy az ördögbe került be a raktérbe?
– Nem tudom, de itt volt.
– És maga szerint ő tette.
– Maga szerint, Marino?
– Jesszusom! Hogy a pokolban tudott a kocsijába férkőzni? Kezdjük

ezzel. Egyszerre egy dologgal foglalkozzunk.
– Valaki az asztaltól balra lévő tárolóba tette a nyilat. Ez tény. Nem

magától került oda. Ezt biztosan állíthatom. – Felcímkézek egy
bizonyítékos nejlonzacskót, ráírom, hogy mikor és hol találtam az
apró, kristályszerű hatszöget, amelyet egy kesztyű ujjába rejtettem.

– Miről beszélünk? Egy kibaszott Houdiniről? – Marino dühös és
utálatos, mert kijött a sodrából, a tekintete ide-oda ugrál, jobb keze a
csípőjén lévő pisztolytáskában pihenő .40-es kaliberű Glockon
nyugszik.

– A legnagyobb gondom, hogy valaki más is meghalhatott. –
Leveszem a kesztyűt és a maszkot, a csomagokat pedig egy acél
bizonyítéktárolóba teszem, becsukom az ajtót és a hüvelykujjam
lenyomatával bezárom a biometrikus zárat. – Ha a foltok és a tollazat
az, aminek gondolom, akkor újabb gondunk adódott. Honnan van ez a
biológiai anyag? Kiből vagy miből származik?

– Lehet belőle? – utal Marino Chanel Gilbertre.
– Nem hiányos a hajas fejbőre, a haja is rövid, világosszőkére

festett. Ha ez, amit most láttam, emberi vér és szövet, akkor nem az



övé.
Ebben biztos vagyok, és el is mondom neki, hogy úgy érzem,

csapdába csaltak. Két műanyag helyszínelő táskát tolok felé a
fémpadlón. Elmagyarázom, hogy nehéz lesz bebizonyítani, hogy nem
én magam tettem oda a nyilat.

– Tanúja voltam, amikor megtalálta. Tudom, hogy nem tette oda. –
Marino felemeli a táskákat, és leteszi őket az esőáztatta felhajtóra.

– Ezt nem tudhatja tényként. A kocsimban voltam – ismétlem, és
most már beszélnem kell neki a videókról, mert nőtt a kockázat.

Carrie most tudatta velem a jelenlétét. És ez mindent egy csapásra és
teljes mértékben megváltoztat.

– De egész biztosan nem tettem egy réznyilat ide. Még sosem
láttam, erre esküszöm – mondom Marinónak.

– Tanúsíthatom, hogy fényképeket készített, és azokon rajta lesz a
dátum és az időpont. Van rá bizonyítéka, hogy a nyíl már bent volt a
raktérben. Rátalált, mert zajt csapott.

– Mondjon, amit akar. Akár van bizonyítékom, akár nincs,
kelepcébe csaltak. Szándékosan tették – ismétlem, miközben elveszi
tőlem a furgon kulcsait. – Lucy is így érzi, és most én is – teszem
hozzá, és most már el kell árulnom neki az igazat, a teljes igazat. –
Mindannyiunkat csapdába csaltak, és jól tesszük, ha minden
cselekedetünket alaposan, minden oldalról átgondoljuk. Ettől a
pillanattól kezdve.

Lassan körbejárja a kocsit, míg én a raktérben várakozom, és azon
töprengek, hogy reagál majd arra, amit elmondok neki. Órákkal ezelőtt
el kellett volna mondanom. Azt fogja válaszolni, hogy nem lett volna
szabad megnéznem a videókat, csak vele együtt. Hallom, ahogy
ellenőrzi a kocsi minden ajtaját, és a kitartóan szakadó esőben kinyitja



és becsapja őket.
Úgy okoskodom magamban, mindegy, hogyan érez, vagy miként

reagál, mert a történtek fényében felelőtlenség lenne nem elmondani
neki. Várom, hogy visszaérjen a hátsó ajtóhoz. Amikor megjelenik,
elmondja, hogy minden ajtó és rakodórész zárva, behatolásnak semmi
nyoma. Ekkor belekezdek.

– Marino, azt szeretném, ha nagyon figyelmesen meghallgatna. Nem
lesz ínyére, amit most mondani fogok.

– Mi az? – Egyre ingerültebb, és ha hibát követek is el most, már
nincs visszaút.

Igazán nem tudom, mi mást tehetnék; magával ragadott minket egy
forgatag, és Carrie pontosan ide akart juttatni és itt akar tartani minket.
A legjelentéktelenebb feladatokra bevett szokásainkat, protokolljainkat
és eljárásainkat ki kell forgatni, feje tetejére kell állítani, össze kell
törni, és egy merőben más dimenzióba kell helyezni. Carrie tett már
hasonlót. Most ismét megpróbálja. Emlékszem, hogy John Briggs, a
fegyveres erők orvos szakértőinek vezetője, egyszersmind a főnököm
gyakran hajtogatja: Amikor a terroristák olyasmire akadnak, ami
beválik, ragaszkodnak majd hozzá. Ez előrelátható.

Carrie Grethen terrorista. Azt teszi, amiről tudja, hogy beválik.
Pusztít és zavart kelt. Amíg irányt nem tévesztünk, és el nem veszítjük
a józan ítélőképességünket. Amíg fájdalmat nem okozunk magunknak
és egymásnak.

Gondolkozz!
– Menet közben kell kitalálnunk mindent – mondom Marinónak.
Emlékezz arra, mit jósolt meg, hogy most mit fogsz tenni!
– A megszokott módszerek nem szükségképpen helytállók és nem

válnak be feltétlenül, tehát rugalmasnak és rendkívül figyelmesnek kell



lennünk, mintha elölről kezdenénk mindent, mintha újra kellene
alkotnunk mindent a kezdetektől. Mert bizonyos értelemben így is van.
Carrie ismeri az eljárásmódjainkat, Marino. Ismeri a módszereinket.
Betéve tudja az összes kézikönyvet, amelyet valaha is elolvastunk, és
amelyből dolgozunk. Nyitottnak kell lennünk a változásra és a
változtatásra, és figyelembe kell vennünk, milyen feltételezésekre
juthat annak alapján, hogy olyan jól ismer minket.

Most éppen azt feltételezi, hogy te nem mondod ezt el senkinek.
– Nem akartam elmondani magának, de meggondoltam magam,

mert számításom szerint most éppen arra alapoz, hogy ezt fogom tenni.
Ma eddig három videóklipet küldtek nekem. – Hangosan, tagoltan és
olyan nyugodtan beszélek, ami rácáfol a bennem kavargó érzésekre. –
Úgy tűnik, hogy a Carrie által készített megfigyelési videókról van szó.
A jelek szerint 1977-ben titokban vette fel őket Lucy quanticói
szobájában.

– Carrie tizenhét évvel ezelőtt készített filmeket küldött magának? –
kérdezi Marino hitetlenkedve és felháborodva. – Biztos benne, hogy
nem hamisak?

– Nem voltak.
– Hogy érti, hogy nem voltak?
– Múlt időben értettem.
– Hadd nézzem meg őket.
– Nem mutathatom meg. Ezt értettem múlt időn. Amint a végükre

értem, eltűntek, a linkek törlődtek. Aztán maguknak az üzeneteknek
sem maradt nyomuk, mintha sosem küldték volna el őket.

– E-mailben érkeztek? – Marino vizes arca sápadt és kőkemény.
Kimereszti véreres szemét.

– Sms-ben. A jelek szerint Lucy vészhelyzeti mobilszámáról.



– Érthető. És szívás. Az FBI-nál van a telefonja. Látni fogják, mit
küldött. Azt hiszik majd, hogy ő küldte a videókat. Ugyanaz a szarság
ismétlődik majd: őt okolják azért, amit Carrie csinált.

– Reméljük, hogy semmi sem jelenik meg a mobilján. Valószínűleg
nem fog, mert megesküdnék rá, hogy Carrie meghamisította a
vészhelyzeti vonalat. Az sms-ek nem Lucytól vagy bármelyik általa
birtokolt készülékről származnak.

– Ide kéne adnia a telefonját – nyújtja felém a tenyerét Marino. – Ki
kell vennem a SIM-kártyát és az akkumulátort, ha szeretné
bebizonyítani, hogy valaha is megkapta azt, amiről most beszámolt.
Muszáj valahogy alátámasztanunk, hogy Lucynak semmi köze hozzá.

– Nem.
– A SIM-kártyája lehet az egyetlen dokumentuma…
– Nem.
– Minél tovább vár…
– Nem fogom kikapcsolni a telefonomat – szakítom félbe. – Ha

megteszem, nem láthatom, amit Carrie esetleg a jövőben küld.
– Hallja, mit beszél?
– Valójában a videólinkek miatt rohantam el innen ma délelőtt.

Eszembe jutott, hogy esetleg Carrie-nél van Lucy telefonja, és hogy
mit jelentene, ha így lenne. Muszáj megtartanom a telefonomat.

Marino lehajol, hogy megnézzen valamit a kocsi hátuljában alattam.
Az egyik helyzetjelző lámpa kelti fel a figyelmét.

– Ha majd részletesebben is beszámolok a videókról, megérti majd
az aggodalmamat – folytatom. – És Lucy nem vette fel a telefont,
amikor hívtam. Janet sem. Most már tudjuk, hogy azért, mert az FBI
ide-oda terelgette őket, és elvette a személyes tárgyaikat. Mi az? Mit
talált?



Marino a kocsi egyik fehér, nagy erősségű LED-lámpáját
vizsgálgatja.

– A jó francba – morogja. – Nem hiszem el!
– Mi az?
– Az orrunk előtt volt. Ezt szokták úgy nevezni, hogy kiszúrja az

ember szemét. – A bal helyzetjelző körül téblábol, háta mögött
összekulcsolt kézzel, amit akkor csinál, amikor azon igyekszik, hogy
ne nyúljon semmihez. – Adjon, kérem, egy tiszta kesztyűt.

Kikapok a dobozból egy pár kesztyűt. Kikukucskálok az ajtón, hogy
lássam, mit talált, a zuhogó eső a fejemet veri. Lefolyik az arcomon,
befolyik a nyakamba, miközben
a bal helyzetjelző krómozott keretéből hiányzó csavarokat számolom.
Az egyetlen megmaradt csavaron karcolások vannak; próbálták
kicsavarni a helyéről.



Harmincegyedik fejezet

DÖRÖG AZ ÉG. Az eső sziszeg és fröcsköl Marino nagy fekete bőrcipője
körül.

Marino Al Jacksszel, becenevén Ajaxszel beszél telefonon, én pedig
próbálom kihámozni a lényegét annak, amit a volt SEAL-es
haditengerész a házról kérdez. Miből gondolja Marino, hogy valaki
van a házban? Elképzelhető, hogy Hyde van bent? Esetleg megsérült
vagy túszul ejtették? Mindezt a kocsi rakteréből hallgatom. Marino
hivatalosan is kéri a SWAT segítségét. Tisztában vagyok vele, milyen
sokat kockáztat.

Ha egy különleges műveleti egység száll ki erre az elegáns címre, az
rendkívül zavarba ejtő és nehezen megindokolható, ha később kiderül,
hogy nem is volt rá szükség. Vagyis még egy drámai eseményt kell
megmagyaráznunk Chanel Gilbert gazdag hollywoodi mamájának.
Semmi kétség, hogy már így is számolnunk kell a befolyásával.

– A hátsó üveg keretét egyes méretű rozsdamentes
csillagcsavarokkal rögzítették, de úgy látom, valaki egy kettes
csavarhúzóval dolgozott – írja le Marino a sérült bal hátsó lámpát. –
Vagy talán egy késsel? Ki tudja, mivel. A megmaradt csavarból
gondolom. A fejet teljesen tönkretették, mintha valaki a nem megfelelő
szerszámot használta volna.

Magam elé képzelem Carrie Grethent. Használna-e oda nem illő
szerszámot? Nem vall rá, de ki más hagyna itt nekem egy ilyen
félelmetes ajándékot? És mi következik ebből?

– Tisztában vagyok vele, hogy nem hangzik valószínűnek, de azt



hiszem, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a lehetőséget, hogy még
odabent van. – Marino megint Hyde-ról beszél, és a sötét, néma házat
nézi. – De hogy juthatott be egyedül? Nem hagytam nála kulcsot. És
ha mondjuk cselekvőképtelenné vált odabent, akkor mi lett a
kocsijával? Igen, igen. Pontosan. Csak ennyit kérek. Nézzük meg,
tiszta-e a ház, de visszafogottan. Óvatosan kezelném, hogy mi jut ki
nyilvános csatornákon. Nem akarok egy kibaszott felhajtást a harvardi
campus közelében, egy több millió dolláros háznál.

Marino arra kéri, hogy több váltás száraz ruhát is hozzon, a
méretemként egy közepes férfiméretet ad meg, mielőtt
közbeszólhatnék, hogy olyan lesz rajtam, mintha elefántra szabták
volna. Befejezi a beszélgetést, és mást hív. Rájövök, hogy a
telefontársaságnál lévő kapcsolatát hívja, bizonyára azt a műszaki
műveleti menedzsert, akit akkor szokott elővenni, amikor végzésre van
szüksége vagy szeretné, ha nem kellene sokat várnia rá, és meg akarja
kerülni a hivatalos utat. Marino bemond két mobilszámot, érzésem
szerint Hyde-ét és Lapinét. Szeretné megcsipogtatni őket, és kideríteni
a helyzetüket. Aztán csak várunk.

– Tizenöt vagy húsz perc, mire bármit is megtudunk, doki. – Marino
kínkeservesen próbálja felhúzni a kesztyűt nedves kezére. – És máris
szarul érzem magam. A pokolba is, remélem, hogy nem követtem el
hibát. Úgy érzem, mintha eddig semmit sem csináltunk volna helyesen.
Baj, ha távozunk. Baj, ha idekint maradunk a felhajtón, ahogy az is, ha
bemegyünk a házba. Baj, ha segítséget kérünk, de az is, ha nem.
Egyetlen istenverte dolgot se tehetünk úgy, hogy annak értelme legyen,
csak várhatunk, hogy Ajax és az emberei ideérjenek.

Leveszi a helyzetjelző keretét, és rárakja a lökhárítóra. Belátom,
milyen elszigeteltek és sebezhetők vagyunk idekint. Ha valaki ki



akarna iktatni minket, már megtörtént volna. Ha Carrie meg akarna
ölni minket, e percben megtehetné. Sosem ringattam magam abba a
tévhitbe, hogy megállíthatnánk. Amikor évekkel ezelőtt azt hittük,
hogy meghalt, nem éreztem magunkat felelősnek vagy nem
könyveltem el a mi érdemünknek. Egyszerűen szerencsénk volt.
Áldásnak éreztük.

– A rohadt életbe! – kiált fel Marino. – Hiányzik az izzó! És ott, ahol
becsavarozták, egy jókora nyílás van a drótok bevezetésére,
valószínűleg ott dugták be a nyilat. És ha így történt, pontosan oda
került volna, ahol megtalálta.

– Egy nem világító helyzetjelzővel furikáztam? Mindez
alátámasztja, hogy a kocsi nem lehetett sokáig így.

– Ahogy mondja. A kérdés csak az, mikor okozták a kárt. Mert nem
távolíthatták el a csavarokat és az izzót, míg a kocsi Lucy felhajtóján
állt. Hacsak nem az FBI követte el.

– Bizonyítékot csempésznének, állami és szövetségi tulajdont
rongálnának meg? Csak nem ilyen erkölcstelen vagy ostoba az FBI. –
Leguggolok a fényes fémpadlóra a nyitott szekrény elé, ahol a nyilat
találtam, és eszembe jut, amit Lucy Carrie láthatatlan technológiával
kapcsolatos rögeszméjéről mondott.

Körülnézek, mintha Carrie mindenütt jelenlévő és levegőhöz
hasonlóan áttetsző lenne. A szél megrázza a kocsit, az eső változó
erővel dörömböl. Veri a kocsit, aztán korbácsolja, majd csak zuhog, és
Marino behúzott nyakkal állja az időjárás megpróbáltatásait, én meg
egy pillanatig semmit sem kell hogy tegyek. Az elemlámpával
bevilágítok a szekrénybe, az erős fénysugárral a vezetéknek való
lyukat pásztázom, a zsinórral összekötött olcsó kék törülközőket, a
fényben felragyogó fémpadló tükrös felületét. És észreveszek valami



mást.
Egy porcsomót, amit szösznek vagy porcicának szoktak hívni.

Akkora, mint egy martiniba tett olajbogyó, bolyhos, mint egy
szárítógépből kihulló pihe.

Újabb tiszta kesztyűt veszek elő, és egy sárga cetli ragasztós
hátoldalával emelem fel a mintát, ami érzésem szerint valóságos
kincsesbányának bizonyul majd. A törmelék mikroszkopikus
szemétlerakójának. Elemi szálak, szőrszálak, rovardarabkák és -
részecskék, valamint apró szemcsék, amelyek bármik lehetnek, amiket
csak el lehet képzelni. De egyben biztos vagyok: nem az egyik
törvényszéki központi kocsimból való. Sem a laborból vagy a magas,
fekete kerítéssel körülvett parkolóból, amin lehetetlen átmászni. Egy
nejlonzacskóba teszem a porcicát, és lezárom, majd ugyanabba a
zárható szekrénybe teszem, ahova a nyilat és a metaanyagot. Aztán
felhívom a részlegvezetőmet.

Bryce-szal egy teljes percen át felesleges beszélgetést folytatunk a
bizonyítékok láncolatáról, de most nincs türelmem szakadatlan
locsogásához. Állandóan félbeszakítom. A törvényszéki központ még
tízpercnyire sincs innen, és azt szeretném, ha a helyszínelő kocsit
azonnal kicserélnék egy terepjáróra. Küldje el Haroldot vagy Rustyt,
hogy haladéktalanul intézkedjenek. Elnézést kérek a
kényelmetlenségért, de ezt a kocsit most rögtön el akarom innen
küldeni. A bizonyítékok zárt láncolatára vigyázni kell. Nemcsak a
kocsiban őrzött bizonyítékokra, de magára a kocsira is.

– Nem értem – mondja már sokadszorra Bryce. – Mint már
említette, csak tízpercnyire van innen. Biztos, hogy maga vagy Marino
nem tudják beadni, amikor végeztek, Scarpetta doktornő? Hiszen úgyis
idejönnek. Nem akarok kötözködni, de ki sem látszunk a munkából.



Ma délelőtt, hogy ön nem volt bent, telt házunk volt, és Luke csak
most fogott hozzá a harmadik esetéhez, Rusty és Harold pedig a
munkaasztalokat takarítja, és a többi dokinak varrják össze a
holttesteket. És ketten úgy döntöttek, hogy kiborítják azt a ládát a
csontvázas szekrényből. Emlékszik, ugye, a pár héttel ezelőtti…

– Bryce…
– …maradványokra, amelyeket a víz mosott partra a Revere

Beachen? Az antropológusok most kapták meg
a DNS-eredményeket, és egészen biztosan az a lány, aki tavaly az
akvárium környékén lévő lakóhajóról tűnt el, emlékszik? Kiterítették a
csontokat, mint egy kirakós játék darabkáit, és…

– Bryce! Kérem, maradjon csendben, és hallgasson meg. Úgy
látszik, a szállítókocsival vandál módon elbánt valaki. Szeretném, ha
azonnal elvinnék a helyszínelőkocsi-beállóba, és átvizsgálnák. További
bizonyítékokat tettem egy zárható szekrénybe, amiket rendkívüli
sürgősséggel be kell küldeni a laborba.

Felsorolom, hogy miket kell a szakértőknek elsősorban vizsgálniuk.
– A jelek szerint biológiai anyagok, így vér és szövet, és a lehető

leghamarabb szeretném megkapni a DNS-t – teszem hozzá, miközben
a raktérben állok, Marino pedig behúzott nyakkal áll a kíméletlenül
ömlő esőben. – És mikronyomok is vannak, mert szennyeződést, elemi
szálakat és valami ismeretlen, kristálynak tűnő anyagot is találtam.
Valamint szerszámnyomok is vannak egy csavaron.

– Kvarc és csavar? Ó, istenem, ez nagyon izgalmasan hangzik!
– Állítsa rá rögtön Ernie-t.
Ernie Koppel a vezető nyomelemző szakértőm. Páratlanul ért a

mikroszkópiához. A legjobbak közé tartozik.
– A beszélgetésünk közben már üzenek is neki – hallom Bryce



hangját a fülhallgatómban. – Apropó… Mi az a zaj a háttérben?
Mintha valaki dobverővel ütne egy vashordót.

– Kinézett már az ablakon?
Kis szünet után, ami alatt vélhetően így tesz, Bryce meglepett

hangját hallom.
– Nahát! A hangszigetelés elképesztő ebben az épületben! Egy

földrengést sem hallanék meg, és különben is leeresztettem a kis
redőnyömet, mert olyan lehangoló kint az idő. Aztán hoppá, el is
felejtettem, hogy árvíz van. Küldök egy feljegyzést Jennek, hogy
cserélje ki a kocsikat, ha ez önnek megfelel.

Nem felel meg. Jen Garate a törvényszéki nyomozó, akit az után
vettem fel, hogy Marino otthagyta tavaly a törvényszéki központnál
betöltött állását, és a cambridge-i rendőrségnél helyezkedett el. Jen
sosem érhet a nyomába. Testhezálló ruháival, csillogó bizsuival és a
figyelem iránti szüntelen sóvárgásával nem volt jó választás. Nem
bírom a flörtölését és a nyegleségét. Már régen szeretnék mást keresni
a helyére, de túl gyorsan telt a nyár.

– Rendben – engedek Bryce-nak. – Mondja meg Jennek, hogy
miközben beszélünk, egy taktikai beavatkozó egység tart ide, és
semmiképp se folyjon bele vagy állja útját a járművüknek.

– Taktikai egység? Úgymint SWAT?
– Arra kérem, hallgasson meg, Bryce. Amennyire csak tudok,

félreállok a kocsimmal, hogy Jen megkerülhessen, és előtte
parkolhasson a terepjáróval. Aztán szálljon ki, és én is kiszállok. Nem
jöhet be a házba. Amint megérkezik, hívjon fel, és a konyhaajtóban
várom, hogy kulcsot cseréljünk.

– Világos. Már meg is mondtam neki, hogy induljon magához egy
kétéltű járművel. Csak vicceltem. – Szünet, sőt majdnem lélegzetvétel



nélkül beszél. – De azért nem tisztességes. A minap mindent
lemostam. Az egész autóflottánk ragyogott a tisztaságtól, fehér és
tökéletes volt, erre most így állunk.

– Nagyszerű munkát végez, ami a kocsik tisztítását illeti, és
pontosan ezért vagyok olyan biztos abban, hogy a porcica, amelyet
begyűjtöttem, máshonnan származik, máshonnan került a kocsi
rakterébe. Fontos, hogy ezt elmondja Ernie-nek.

– Imádom a pormacskákat – mondja Bryce, mintha egy házi
kedvencéről beszélne. – Már persze csak akkor, ha nem az én
házamban vannak. De ott persze nem lehetnek. Különben ki tudja,
hogy a maga porcicája milyen történetet mesél el. Haj, szőr, bőrsejtek,
elemi szálak és mindenféle ragacsos franckarika, amiket az emberek
ki-be hurcolnak.

Megkérem, hogy magyarázza el Ernie-nek, hogy egy szokatlan
hajítófegyver is maradt a járműben, és nagyító alatt piszkot, törmeléket
és ragasztót látok rajta.

– A nyílvesszőn van, és valószínűleg a pormacskán is, és ha így van,
akkor ez azt jelenti, hogy talán ugyanabból a forrásból származnak –
fűzöm hozzá. – Esetleg egy bizonyos ponton ugyanazon a helyen
lehettek. Mikroszkóp alatt meg kell hogy állapítsuk, és röntgensugaras
színképelemzéssel felvilágosítást adhat a vegyi és az elemi
összetevőkről.

– Értem. Szó szerint így adom tovább Ernie-nek. Tudom, hogy Anne
már küldött neki valamit. Természetesen nem önmagában küldte. És ha
már a bizonyítékok láncolatánál tartunk… Szóval helyesen járt el,
beléptette, igazolást állíttatott ki és a többi, arra az esetre, ha bárki el
akarja kapni a bíróságon? Összegezve: állunk a fronton.

Kényszeresen szószátyár részlegvezetőm, akinél a mondatok



többsége kérdőjellel végződik, jól ismert
a malapropizmusairól, hogy összetéveszti a szezont a fazonnal.
Diplomatikusan ki szoktam javítani, amit sosem vesz észre.
Egyszerűen megismétlem, amit mond, és egy-két szót kicserélek.

– Nagyra értékelem, hogy tartják a frontot – mondom most. – És ha
már itt tartunk, szeretném, ha ellenőriznék a törvényszéki központ
biztonsági felvételeit, nem járt-e bárki a parkolónkban, és nem nyúlt-e
valamelyik kocsihoz vagy bármi máshoz.

– De hogy jutnának be a kerítésen vagy a kapun?
– Jó kérdés, de hol másutt nyúltak volna a kocsihoz? Mit is mondott,

melyik nap esett át a kocsi egy teljes mosáson, takarításon?
– Hadd emlékezzem. Ma péntek van. Tegnapelőtt. Szerdán.
– Akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a kocsit a lemosása alatt

vagy után babrálták meg. Egyébként észrevették volna az egy csavarral
éppen csak odaerősített krómozott keretet. Anne mit küldött Ernie-
nek? Valami fontosan talált?

– Alig várom, hogy a laborjába rohanjak és megkérdezzem.
Befejezem a hívást, és megjegyzem Marinónak:
– Nem szoktak pormacskák lenni az autóinkban. – Lekászálódom, és

úgy érzem, mintha egy vízesés alatt állnék. – Maga is jól tudja, hogy
milyen aprólékosan mossuk és fertőtlenítjük őket kívül-belül. Kizárt,
hogy porcicák, porcsomók, pókhálók vagy más hasonlók gyűljenek
össze a járművekben.

– Mi az ördögről beszél? – szegezi nekem a kérdést.
A helyzetlámpa krómkerete, tömítése, külső üvege, purhab tömítése és
burkolata éppen csak lóg a vékony villanyvezetéken.

– Hallotta, mit mondtam Bryce-nak?
– Idekint egy rohadt szót sem hallok. Mintha egy mosógépben



ülnék. Kétségtelenül megbabrálták, mégpedig azzal a kifejezett céllal,
hogy bejuttassanak valamit a kocsiba. Az illetőnek műszaki tudásra
volt szüksége, és ismernie kellett az ilyen kocsikat.

– Vagy kimondottan ezt a kocsit. – Mintha zuhanyoznék.
– Pontosan erre gondoltam én is. Ha olyan kocsira van szüksége,

amely egyben nagy szállító jármű és mobil iroda, valamint
harcálláspont, akkor mindig a negyvennégy tizest használja. – A kocsi
rendszámának utolsó négy számára céloz. – Feltéve, hogy
rendelkezésre áll, jó műszaki állapotban van és feltöltötték a tankját.
Az, aki ennyire ismeri magát, tudja, hogy először a negyvennégy
tizesre esik a választása, ha bonyolult helyszínre kell kiszállnia.

– És kifejezetten ezt a kocsit kértem ma reggel, mert tudtam, hogy a
Chanel Gilbert-eset időigényes lesz. Még ha nem lett volna más, mint
véletlen baleset, akkor is sok kérdést felvető véres helyszínről lett
volna szó. Az áldozat ismert személy, aki jó környéken lakott
Cambridge-ben. Lehetséges politikai komplikációk adódhatnak.

– Nagy tétekben lehetett fogadni arra, hogy ezt a kocsit kell
megbabrálni – mondja Marino, én pedig közelebb lépek hozzá.

A cipőfűzőmig állok egy pocsolyában, és a fehér fém alváz
négyszögletes körvonalát nézem, amelyre a lámpát felszerelték. A
lyukat vizsgálom, amelyen átvezették a műanyag bevonatú
vezetékeket, és elismerem, hogy igaza van. Itt tolhatták be úgy a nyilat,
hogy még hely is maradt.

– Ha ez a behatolási pont, és szerintem is ez az – szögezem le –, az
arra utal, hogy aki ezt tette…

– Tudjuk, ki a felelős érte – bukik ki Marinóból. – Miért nem
beszélünk úgy, hogy kimondjuk, ki az? Ki más lenne?

– Igyekszem objektív maradni.



– Ne fáradjon.
– Azt akartam mondani, hogy nem feltétlenül hatolt be a kocsi

belsejébe. Tehát nem volt szüksége kulcsra.
– Úgy van. Egyszerűen leszerelte a lámpabúrát és az egész keretet,

ettől láthatóvá vált a karosszérián a lyuk és a gumitömítés, amelyen
átmennek a vezetékek – magyarázza. – Keletkezett egy rés, amelyen át
bejuttathat valamit a raktérbe úgy, hogy nem nyitja ki. Így készítette
elő, amíg el nem érkezett az ideje, hogy betegye a nyilat. Már csak el
kellett tolnia a keretet, oldalra kellett fordítania, amíg meg nem látta a
lyukat, amelyen beejtette a nyilat, aztán szépen megigazította a keretet
– mutatja. – Három másodperc kellett az egészhez.

– És ezt az alatt csinálta, amíg Lucy felhajtóján parkoltunk.
– Szerintem a helyzetjelzőt már korábban megpiszkálta, amikor a

kocsi a törvényszéki központ parkolójában állt. De kétlem, hogy a
nyilat akkor tette volna be, különben hallottuk volna, ahogy ide-oda
gurul. Ma kora reggel, vagyis az óta, hogy az intézetnél találkoztunk,
ezzel a kocsival közlekedtünk. Nem hallottunk zörgést, csak akkor,
amikor Lucytól elindultunk ide.

– Csomagoljuk össze most? – kérdezem.
Marino beleegyezik. Biztosan akadnak majd szerszámnyomok.

Ernie össze kell hogy hasonlítsa őket azokkal, amelyeket Carrie más
hátrahagyott ajándékain találtunk. Rézgolyókon. Töltényhüvelyeken.
Filléreken, amiket egy gép dobjában fényesített, és július 12-én az
udvaromon hagyott. A nyilakon, amelyeket három nappal később kilőtt
a rendőrségi búvárokra és rám. Visszamászom a lehajtható ajtón át a
kocsi belsejébe. Tiszta kesztyűt húzok, és Marino átadja a
helyzetlámpa darabjait. Letépek a pulton lévő fehér zsírpapírhengerről
egy újabb csíkot, és közben csöpög belőlem a víz a padlóra.



– Valószínűleg észre sem vennénk, hogy csak egy csavar maradt,
hacsak nem kimondottan ezt keressük – mondja hangosan, miközben
csomagolok. – De a keret előbb-utóbb leesett volna, ha nagyobb
bukkanón hajt át, vagy nagyobb kátyúval találkozik. – Felpillant a
kavargó sötét felhőkre, az arcát korbácsoló sűrű esőre. – Ilyen időben
ürgét sem kell önteni.



Harminckettedik fejezet

BECSUKOM A KÉT AJTÓSZÁRNYAT, és bezárom őket. Körülnézek az
esőáztatta kertben, és a felhőszakadásban a kocsi vezetőfülkéjéhez
megyek.

Távolabb kocsik araszolnak a Brattle Streeten. Fényszórójuk lyukat
éget a ködbe. Lesem a taktikai egységet. Bármelyik percben itt
lehetnek. De végtelen várakozásnak tűnik, miközben a szakadó eső
buborékokat vet a téglákon. Üvölt és jajong a szél a ház körül és a fák
között, mintha felzavartuk volna a szellemvilágot, és Marinóval
visszamászunk a vezetőfülkébe. Mindketten bőrig áztunk, már semmi
sem számít, és nem nyugtat meg, hogy útban az erősítés. Nem érzem
magam biztonságban.

Nem érdekel, ki érkezik ide, járőrautók vagy a SWAT. Semmi sem
nyugtat meg, mert nincs a kezünkben az irányítás. Nem mi döntünk.
Még amikor azt hisszük, az ötlet a mi fejünkből pattant ki, akkor is
fölfedezzük, hogy talán nem így van. Túljárnak az eszünkön,
keresztülhúzzák a számításainkat, és nyilván Marino is ugyanezt érzi.
Amióta meséltem a videókról, elfogadta, hogy amikor ma reggel
felkeltünk, nem tudtuk, hogy ez a nap Carrie Grethené. Pedig így van,
és biztosan feldobja az ördögi drámája.

– Ez aztán jól el van cseszve – morogja, amikor becsapjuk az ajtót,
és a felhőszakadás a tetőn dobol. – Sehova sem mehetünk, csak be a
házba. Nem várhatunk kint a felhajtón, hacsak nem akarunk vízbe
fulladni vagy tekintjük magunkat céltáblának. Idebent ragadtunk az
istenverte kocsiban. Egész nap ebben a kocsiban rostokoltunk. Úgy



érzem, mintha életünk végéig itt kellene ülnünk.
– A vihar előtt kellett hogy elhelyezze a nyilat – tűnődöm. –

Miközben ott volt az FBI? – Figyelmen kívül hagyom Marino
panaszkodását, inkább az foglalkoztat, miként lehetséges, amit most
felvetettem. Mit csinált Carrie? Láthatatlan talán? Vagy arról van szó,
amit Lucy mondott, hogy Carrie-nek új trükkök vannak a tarsolyában,
amiket azóta tanult, hogy majdnem meggyilkolt Floridában?

– Pontosan. A kibaszott FBI orra előtt. – Marino rágyújt, és
beindítom a motort, hogy Marino kicsit leengedhesse az ablakot. – De
ezt senki sem tehette meg Lucy házánál anélkül, hogy a kamerák ne
látták volna.

– Nem biztos, ha valaki tudta, hogy pontosan hol vannak a kamerák,
és mekkora területet látnak be. Vagy ha az illető meg tudja hackelni a
rendszert, és el tudja rontani. Vagy lehet más magyarázat is. – Ismét
eszembe jut a metaanyag.

– Az, ahogy leparkolt, részben eltakarhatta a kocsi hátulját, mert a
seggfej FBI-ügynök terepjárója útban volt – mondja Marino. – De meg
kell kérdeznünk Lucyt, hátha tud segíteni. Vagy Janetet.

– Tegnap és ma a mozgásérzékelők jeleztek valamit, amit a kamerák
nem mutattak – világosítom fel. – Mindkét napon hajnali négy körül
történt.

– Lehet, hogy egy mókus volt, vagy egy nyúl, valami talajhoz közeli
állat – pöcköli ki a hamut az ablakon.

– Azok nem indítanák be a mozgásérzékelőket. Valami volt is ott,
meg nem is. Lucy azt mondja, nem tud rájönni.

– Sosem hiszek Lucynak, amikor azt mondja, valamire nem tud
rájönni. Erin Loriának tudnia kell, ha a kamerák bármit rögzítettek.

– Biztos, hogy elég sokat tudhat. – Ellenséges érzések csapnak át



rajtam. Rádöbbenek, mennyire neheztelek rá, mennyire őt okolom.
– Nyugodt lehet, hogy Loria figyelte a monitorokat, és megnézte a

felvételeket – mondja Marino, én pedig bekapcsolom a párátlanítót és
az ablaktörlőket. – Talán látott valamit, ami a segítségünkre lehet.

– Kibaszottul nem kérdezek tőle semmit. – Kíváncsi vagyok, Marino
mennyire emlékszik Lucy FBI-akadémiai időszakából, ezért nógatom
kicsit. – Egy darabig új ügynök volt Lucy szálláshelyén –
emlékeztetem. – A Washington Kollégiumban. Egy emeleten laktak.

– Amikor délelőtt találkoztunk, nem tűnt ismerősnek, és abban sem
vagyok biztos, hogy összefutottam vele annak idején – mondja. – Az
egyetlen alkalom, amikor ténylegesen Quanticóban jártam, akkor volt,
amikor egy ügyön dolgoztunk vagy magával találkoztam. Honnan
kellett volna Erin Loriát ismernem?

– Nem mondom, hogy feltétlenül kellett volna. De annak alapján,
amit a videókon láttam, lehet, hogy viszonya volt Carrie-vel. –
Elmondom, hogy Carrie és Lucy nagy veszekedésbe bonyolódott, és
talán szakított is a tennesseei volt szépségkirálynő miatt, aki most
rohanta le Lucy házát, és aki most egy szövetségi bíró felesége.

– Mindenfelé mászkáló ügynökök, fent meg egy helikopter? –
Marino lelkesen söprögeti az alsó lábszáráról a ráragadt piszkot és a
nedves füvet meg leveleket. – És mi is jöttünk-mentünk? Ráadásul
bejuttatta egy lehetséges gyilkosság eszközét a helyszínelő kocsiba? –
Már nem Erin Loriáról beszél, hanem Carrie-ről. – Mi célból? Hogy
kisegítsen minket? Hogy segítsen egy másik helyszínt felderíteni,
amiről még nem is tudunk?

– Még ha rájött is, hogy ma talán ezzel a kocsival indulok el… Fel
kell tennünk a kérdést, hogy milyen helyszínről tudhatott előre. –
Hátramenetbe kapcsolom a sebváltót, és ellenőrzöm a tükröket. – Én



erre szavazok.
Hátragurulok, aztán előre, hogy olyan messze manőverezzem a

kocsit a felhajtótól, amennyire csak tudom, és közben ne üssek el
bokrokat, vagy ne ütközzem fának. Felvetem, hogy vegyük
figyelembe, hogy mindent, amit átélünk, Carrie tervezett meg és agyalt
ki, beleértve a bűnügyi helyszínt, ahol most tartózkodunk. Tudta, hogy
személyesen szállok majd ki, és hogy melyik járművet választom.

– A városban vagyok – folytatom. – Az, aki megfigyel, tudhatja,
hogy nem utazom, hanem itt vagyok. Visszatértem a szokásos
helyszíneléshez, ez még néhány hete nem így volt.

– Mindezt jól tudhatja, ha meghackelte a törvényszéki központ
számítógépét.

– Lucy szerint nem tette.
– Nem érdekel, mit mond Lucy. Az még nem jelenti azt, hogy így

van. Főleg, ha hozzávesszük, kiről beszélünk.
– Ha a törvényszéki központ adatbázisát meghackelték, és Carrie a

hacker? – kérdezek vissza. – Akkor igen. Mindent tudhat, hogy hol
vagyok, mikor és miért.

– A naptára és minden más elektronikus.
– Úgy van. De Lucy azt mondja, hogy a törvényszéki központ

adatbázisa biztonságos. – Belenézek a tükrökbe, és meglepődöm az
elsötétített ablakú fekete terepjáró láttán.

A baljós kinézetű terepjáró a semmiből bukkant fel, és sötét
lámpákkal, sziréna nélkül, némán parkol mögöttünk. A motorhangot
elfojtja a vihar és a kocsim dízelmotorjának a hangja.

– Beengedem őket a házba, magának meg itt kell maradnia – mondja
Marino, és abban a pillanatban nyílnak az ajtók.

Marino is kinyitja a sajátját, és kinyújtja a cigarettáját az esőbe,



hogy eloltsa. A csikket a vizesüvegbe ejti.
– Nem rostokolok itt magamban – jelentem ki, és már nyitom is

ajtót. – Nem maradok itt egyedül, amíg maguk bent vannak.
– De ne mászkáljon el semerre – int Marino.
Kikecmereg a kocsiból, hogy üdvözölje a katonai felszerelést viselő

négy SWAT-kommandóst. Éjjellátó szemüvegüket feltolták katonai
sisakjukra. Zöld, lézeres M4-es gépkarabély lóg a nyakukban, a lézert
csak infravörös színtartományban lehet látni.

– Maradjon mindig velem – veti hátra Marino.
A csapat vezetője, az Ajax becenevű férfi, fiatal és masszív

felépítésű. Vonzó a maga ijesztő módján, szögletes álla van, és fagyos
tekintetű szürke szeme, rövid, sötét haja. Az arca jobb felén látható
kerek folt valószínűleg egy szilánk vagy golyó ütötte bemeneti nyílás,
a seb már gyógyulófélben. Jóformán pillantásra sem méltat, miközben
átad Marinónak egy vastagabb, fekete zsákot. Nem hangzanak el a
szokásos csípős megjegyzések, ugratások és évődések.

Senki sem mosolyog. A terv egyszerű. A csapat végigjárja a házat,
hogy biztonságos-e, mi pedig kint várunk. Ez körülbelül negyedóra
attól függően, mit találnak. Követjük őket a bejáratig. Átlépünk az
egyetlen sárga rendőri szalagon, és az utcára néző verandán Marino
előássa a bizonyítékos cédulával megjelölt kulcsot. Amint kinyitja az
ajtót, jelez a riasztó.

– Ez legalább rendben – jegyzi meg, amikor mellbe vág minket a
borzalmas bűz. – Úgy fest, senki sem hatolt be a házba, amióta utoljára
itt jártunk, hacsak az illető nem ismeri a riasztó kódját.

Becsukja mögöttünk a bejárati ajtót, amely nagyot döndül az órák
ketyegése által meg-megszakított csendben. A négy kommandós
fürgén, könnyű léptekkel fut a bakancsában, végigsietnek a középső



folyosón, aztán fel a lépcsőn, és párosával szétszélednek magukhoz
szorított, és lövésre kész fegyvereikkel. Kettesben hagynak minket.
Marino leteszi a helyszínelő táskáinkat. Kinyitja a fekete
szemeteszsákot. Kiveszi a szépen összehajtogatott katonai öltözéket, és
egy halomba rakja a padlóra.

LASSAN CSÖPÖG A VÍZ. Tócsák gyűlnek cuppogó cipőink körül,
miközben a csukott ajtó előtt álldogálok. Amikor ma délelőtt itt
jártunk, nem hallottam a ketyegést.

TIKTAK. TIKTAK.
A felállított létrát nézem, a narancsszín zászlókkal körülhatárolt

megalvadt vért, a zászlók meg-meglibbennek a beáradó levegőben.
Hallgatom a palatetőn tompán doboló esőt. Fokozottan tudatában
vagyok az időmúlásnak.

TIKTAK. TIKTAK.
A ketyegés hangos és zavaró. A tekintetem végigfut a villanykörték

és az antik kristálycsillár üvegszilánkjain, amelyek kapcsán abba a
hitbe akartak ringatni minket, hogy Chanel Gilbert törte össze őket,
amikor elvesztette az egyensúlyát és leesett. Ezt kellett volna
elfogadnunk. De valóban így van-e? Tényleg át akartak verni minket?
Vagy rá kellett volna jönnünk, hogy becsaptak minket? A válasz
valószínűleg mindkét esetben igen. Az előbbiek és semmi, gondolom,
miközben felnézek a csillár ezüst tartójára a két üres foglalattal. A
kocsim helyzetjelzőjére emlékeztet, amelyből hiányzik az izzó.
Eszembe jut Carrie. Mintha Carrie megfertőzött volna. Átvette volna
az életem irányítását. Gyorsabb a pulzusom. Az órákat hallgatom.

TIKTAK. TIKTAK. TIKTAK.
Az üvegszilánkok csillognak, és már teljesen elhalványult a délelőtt



szétspriccelt reagens kísérteties kék fénye.
A márványpadló ismét fehér, mintha semmi sem lenne rajta. Marino
bekapcsolta a klímát, mielőtt elmentünk, és most fázom, szinte
reszketek a nedves ruhámban. Fel-alá kezdek járkálni, és szinte
magamra sem ismerek az ajtó jobb oldalán lógó barokk tükörben.
Rámeredek a nőre a foltos ezüstfoncsorozású tükörben, amelynek
keretét kopott aranyozású akantuszlevelek díszítik.

Úgy bámulom a tükörképemet, mintha egy ismeretlen állna előttem,
rövid, szőke hajamból csöpög a víz, a hajam a fejemre tapad, és még
jobban kiemeli erőteljes vonásaimat, mint amilyennek képzelem őket.
A szemem sötétebb kék, érzelmi zaklatottságra utaló lilás színű. Látom
a homlokom és keményen összeszorított ajkam körüli izmokban a
feszültséget. Sötétkék helyszínelő overallom, a mellére varrt
törvényszéki központi logóval ázottan tapad a testemre. Úgy nézek ki,
mint egy lelenc, egy szellem. Ellépek a tükör elől.

A figyelmem a lépcsőn túlra, a nappali felé kalandozik, és látom,
mit értett Marino azon, hogy Chanel Gilbertnek vagy valaki másnak
különös az érdeklődése. A falba süllyesztett kőkandallót két oldalról
antik, háromlábú rokkák veszik körül. Feltűnik egy harmadik is a
kanapé mellett. Aztán megpillantom a homokórákat és a vastag
gyertyákat a kandallópárkányon meg az asztalokon, és megszámolom
az órákat. Legalább hat van. Faliórák, magas állóórák, kandallóórák.
Az ajtó közelében állok, így látom halvány holdképüket és díszes
mutatóikat, amelyek mind ugyanazt az időt jelzik: 1.20.

– Észrevette ma reggel az órákat? – kérdezem Marinót, és a házból
hallható más zajokra fülelek.

Nem hallom a taktikai egységet. Olyan hangtalanul mozognak,
mintha itt sem lennének. Csak a klímát és az órákat hallom.



TIKTAK. TIKTAK.
– Látta őket? – faggatom rendületlenül. – Mert én nem. Pedig kellett

volna.
– Nem emlékszem. Nagy volt a felfordulás. – Marino a lépcső és az

alatta lévő, a pincébe vezető ajtó között áll.
– Egészen biztosan felfigyeltem volna rájuk. Meglep, hogy magának

nem tűntek fel.
Marino válasz helyett felnéz a mennyezetre, félrehajtott fejjel

hegyezi a fülét, jobb kezét a fegyverén nyugtatja. Látom, hogy arra
gondol, amire én: Ajax és a csapata csendben van. Túlságosan is. Ha
történt valami, mi leszünk a következők. Bizonyos mértékű
beletörődést érzek, egy mélyen eltemetett érzést, amelyet nem szoktam
gyakran megvizsgálni. Mégis ott van. Ismerős érzés. Nem fájón
szomorú vagy kellemetlen, inkább megadás, hallgatólagos
beleegyezés, hogy a kezemben tarthatom a sorsomat, mint egy
koponyát, és rezzenetlen tekintettel a szemébe nézhetek.

Nem pusztíthatsz el, ha nem érdekel.
Lehet, hogy a mai nap életünk utolsó napja, és ha ez van megírva,

ám legyen. Megakadályozok minden rosszat, amit lehet. Ez életem
küldetése. De azt is tudom, hogyan törődjem bele a véglegességbe,
miként adjam meg magam annak, amin nem tudok változtatni. Nem
akarok meghalni. De nem vagyok hajlandó ettől félni. Rettegés nélkül
várom, mert logikátlan egy tragédia felett borongani, mielőtt
bekövetkezne.

– Az igazság az – mondja Marino, miközben várok és hallgatódzom
–, nem emlékszem, hogy órákat hallottam volna, de láttam őket,
amikor átsétáltam a házon. Egészen biztos, hogy mind más időt
mutatott – magyarázza, és erősödik a sejtésem, mialatt arra várok, ami



mindjárt megtörténik.
Valami történni fog. Vagy már be is következett.
– Akkor tűnt fel, amikor a nappaliban voltam – folytatja Marino. –

Nem hittem a szememnek a sok fura szerkezet, a rokkák, a
vasszögekből és vörös cérnából összetákolt kis keresztek, a homokórák
láttán. És ha jobban belegondolok, doki, nem esküdnék meg rá, hogy
az órák működtek.

– Most működnek, az antik órákat pedig kézzel kell felhúzni.
Állandóan igazítani kell őket, hogy szinkronban legyenek. – Mindenre
fülelek, ami körülöttünk folyik. Hallom a klímát és az órákat.

– Valaki járt itt – jelenti ki Marino.
– Erre utaltam.
– Valaki, akinek kulcsa van, és ismeri a riasztó kódját.
– Feltehetően.
– Nem feltehetően, hanem teljes bizonyossággal, hacsak az illető

nem kísértet, amely átmegy a falon. – Izgatott és ideges. Egy
telefonszámot keres a mobilján.



Harmincharmadik fejezet

TÁVOZNUNK KELLENE. A bejárat közelében téblábolok, és a
kommandós egységre figyelek. Se hangot, se ajtónyitást vagy -
csukódást nem hallok, még padlóreccsenést sem. Csak a szelet és az
esőt, meg az órákat. A karórámra pillantok. A SWAT pontosan hat
perce vizsgálja át a házat.
A férfiak mintha köddé váltak volna.

TIKTAK. TIKTAK…
Marinóval vissza kellene mennünk a kinti viharba. Biztonságosabb

lenne, mint itt bent, legalábbis így érzem, amikor ránézek, a felém
fordított széles hátára. Az egyik kapcsolatát hívta – a hallottak alapján
megint egy nőt –, és rájövök, hogy Chanel Gilbert házának
távfelügyeletével beszél.

– Megismétlem – mondja Marino –, és leírjuk.
Úgy érti, hogy én írom le. Előveszek egy noteszt és egy tollat a

válltáskámból, és eszembe jut a fegyverem. Kiveszem, és az egyik
helyszínelő táskára rakom.

– Ma délelőtt tíz huszonnyolckor állították vissza – mondja a
kapcsolatnak, akit édesemnek nevez. – És tizenhárom óra huszonöt
percig, amikor is kikapcsoltam a riasztót, nem volt semmilyen
aktivitás.

Még egy pillanatig figyelek, de Marino befejezi a beszélgetést, és
felém fordul.

– Mivel magyarázhatnánk meg ezt? Bekapcsoltam a riasztót, amikor
először elmentünk innen tíz óra huszonnyolckor, aztán most



kikapcsoltam. Más szóval az elmúlt három órában rajtam kívül senki
sem nyúlt a riasztórendszerhez. Akkor hogy a pokolban jött be ide
bárki is, hogy felhúzza az órákat? Piszok nagy szerencse, hogy velem
volt végig, különben azt mondták volna, én tettem.

– Nem tehette volna, ez képtelenség – tiltakozom.
– Biztos, hogy nincs más magyarázat arra, miért halljuk most az

órákat, korábban pedig nem?
– Mi más magyarázat lenne?
– De a riasztót be és ki kellett kapcsolni. És ez nem történt meg.

Akkor hogyan húzták fel az órákat?
– Én csak azt mondom, hogy amióta utoljára itt jártunk, felhúzták

őket.
– Talán máshogy, a riasztó megkerülésével is be lehet jutni. –

Marino nyugtalan, figyel és hallgatódzik, nekem pedig eszembe jut a
virágágyás melletti pincelejárat csukott ajtaja.

És erről bevillan a Mercedes hajó rozsdásodó teste a tenger fenekén.
Úgy érzem, mintha az összetört hajóroncs és a pincelejáró valahogy
azonos lenne. Egy gonosz helyre vezető bejárat. A pusztítás és a halál
kapuja. A végső végzetünk ajtói, és eltűnődöm, vajon a pincelejáratot
is védi-e a riasztórendszer. Ha nem, akkor azon keresztül bárki
bejuthat a házba. Nem kell a riasztó kódja, és semmi jele nem lenne
annak, hogy valaki bejött, aztán elment.

– Kulccsal. – Elmondom Marinónak, amire gondoltam. – Be lehet
jönni a pincelejárón át, és felteszem, hogy legalább az alagsorban lehet
mozogni.

– Ha van egy istenverte kulcsa valakinek, akkor biztosan megvan a
kód is, és nem kell így besurrannia a házba.

– Nem feltétlenül.



Kikapcsolja a pisztolytáskát, és előveszi a Glockját.
– Kíváncsi lennék, nem jött-e vissza a házvezetőnő, hogy

körbeszaglásszon. Talán ismeri a módját, hogyan lehet bejutni a riasztó
megkerülésével. Visszaosont, és ha már itt volt, felhúzta az órákat.

– Minek tette volna?
– Megszokásból. Furcsa dolgokat művelünk, amikor feldúltak

vagyunk. Vagy talán dilis. – Tágra meresztett szemmel áll, a pisztoly
csövét a föld felé fordítja. – Ha végignéz ezeken a holmikon, könnyen
juthat arra a következtetésre, hogy az illető klinikai eset vagy valami
rossz varázslattal pepecsel.

Egyik sem keltette fel a figyelmemet, amikor délelőtt itt jártam.
Túlságosan váratlanul hagytam el a helyszínt, és egyfolytában az
Elfajzott szív-videókon járt az eszem, és azon, milyen tettekre
sarkalltak, milyen érzést keltettek bennem. Döbbenet. Fenyegetettség.
Düh. Szomorúság. És mindenekelőtt egyfajta sürgetés. Túl
pánikszerűen léptem le innen.

Ha lett volna időm körülnézni, eltöprengek azon, hogy Chanel
Gilbertnek vannak-e pszichiátriai problémái, vagy pogány vallási
rituálékkal foglalkozik. Mindkettő sebezhetővé tette volna egy Carrie
típusú ragadozó számára. Hegyezem a fülem, hogy hallom-e a taktikai
egységet a házban, de semmit sem hallok. Aztán megszólal Marino
telefonja egy madárcsicsergéses csengőhanggal, ez egy pillanatra
mindkettőnket összezavar.

– Mi a fene folyik itt, Lapin? – fakad ki dühösen, amint rájön, ki
hívja. – Sajnálattal hallom, de fütyülök rá, hogy beteg. Úgy hallja,
mintha egy kriptában lennék? Találja ki, miért! Mert ott is vagyok.
Visszajöttem a házba, amelynek az előcsarnokában ma délelőtt holtan
találtuk azt a nőt, emlékszik? A dokival most jutottunk vissza ide, hogy



befejezzük a helyszín átvizsgálását abban az ügyben, amely közben
gyilkosság lett, és képzelje csak, mit találtunk: a helyszínt nem
biztosították, és az erősítésnek semmi nyoma. És tudja, mi van még?
Chanel Gilbert Range Roverje sincs már a ház előtt. Jól hallotta. Nem
viccelek. Nincs a felhajtón, ahol három órája hagytuk. Úgy tűnik,
valaki járt a házban, amíg távol voltunk. Talán ugyanaz, aki elvitte az
autót… A pokolba is, nem lehetett Hyde. Nem juthatott be.

Marino beszéd közben rám néz. A társalgás nem kezdődött jól, és
egyre rosszabb lesz. Látom rajta a dühöt. A szeme, összeszorított
állkapcsa elárulja, és meggyőződésem, hogy Carrie a bolondját járatja
velünk, és el tudom képzelni, milyen jól szórakozik, milyen
önelégülten vigyorog és nevet. Egyik lidérces kitalációjába
csöppentünk, mert Carrie ezt szereti csinálni, miközben a rendes
emberek próbálják élni az életüket és végezni a munkájukat. Terv
szerint vagyunk itt. Az ő és nem a mi terveink szerint.

– És magának fogalma sincs róla – mondja Marino a telefonba
Lapinnak. – Nem beszélt vele, és amikor utoljára látta, nem adott rá
okot, hogy azt gondolja, valami más dolga van, mennie kell valahova?
Nem mondott semmit, ami megmagyarázná, miért nem veszi fel a
telefonját vagy válaszol a központ hívásaira? Ahogy maga sem. És
most otthon van? Piszok jó, mert pillanatokon belül látjuk majd a
pontos GPS-koordinátáit, amikor a telefonját bemérik. Igen, jól
hallotta. Bocs, haver. De ez van, amikor egyszerűen kámforrá válik.

Nem egészen így van. Marino túloz. A mobilátjátszó-tornyok
segítségével nem lehet ezerszázalékosan meghatározni valakinek a
tartózkodási helyét. A szoftvertől, a domborzattól, az időjárástól vagy
attól függően, mekkora jelforgalmat bonyolít le a körzeti
átjátszótorony az adott pillanatban, húsz vagy még több mérföldet is



tévedhetnek. De ez nem akadályozza Marinót, hogy próbálkozzon. Ha
más nincs is a tarsolyában, a mobiltelefon megcsipogtatása a blöff,
amellyel próbálja megtörni a másikat.

– A következőt tudtam meg. – Marino most hozzám intézi a szavait,
miközben lehajol, hogy levesse átázott sportcipőjét. – Lapin azt állítja,
hogy Hyde-dal eltűztek innen a saját járgányaikon, mi pedig akkor
még a házban voltunk. Negyed tizenegy körül lehetett. – Sikerült
lehámoznia magáról, fehér bokáján mintát hagy zoknijának a gumija.

– Láttam őket elhajtani. – Úgy fázom, hogy remegni kezdek, ahogy
vizesen állok a bejárat mellett. – Kettejüket, meg Vogel motoros
rendőrt. Tizenöt perccel azelőtt, hogy mi ketten távoztunk innen.

Hallgatom Marinót, miközben a taktikai egységre is fülelek. Ilyen
nagydarab férfiak annyi felszereléssel hogy lehetnek ilyen átkozottul
csendesek? Villámcsapásszerű és erős figyelmeztetést érzek. Nem
kellene ebben a házban lennünk. De bejöttünk, és most itt vagyunk.
Biztonságban. Állandóan azt hajtogatom magamban, hogy ennél
nagyobb biztonságban nem lehetnénk. A különleges osztaghoz tartozó
rendőrök vannak a házban, de megint felvetődik bennem, hogyan
fordulhat elő, hogy egyetlen hangot sem adnak ki. Olyan hangtalanok,
mint a macskák. Semmit sem hallok, se a lépteiket, se a hangjukat, és a
szívem erősebben kezd verni.

VALAMI TÖRTÉNT. Hirtelen élénken, iszonyatosan, az elsüllyedt bárka
belsejében arccal lefelé függve elém vetül a két rendőrségi búvár képe.

Ricknek és Samnek hívták őket, és magam elé képzelem fiatal
arcukat, az elszabadult légzőcsöveket, a barnás-zavaros vízben felfelé
lebegő hajukat, a maszkok mögötti rezzenetlen, merev tekintetüket.
Nem láttam buborékokat.



A regulátor nem volt a szájukban.
Emlékszem a hitetlenkedésemre, az adrenalinrobbanás felvillanyozó

érzésére, amikor rájöttem, hogy a fekete neoprén ruhás mellkasukból
szigony áll ki. Ez a két férfi még percekkel ezelőtt élt és jól volt,
vidáman ellenőrizték egymás búvárfelszerelését, és hatalmas ugrással
rugaszkodtak el a hajó tatjáról, és tűntek el a mélyben. Bentonnal
viccelődtünk rajtuk, hogy biztosan odalent mutogatják a jelvényüket,
hogy senki se háborgasson vagy zavarjon bennünket feladatvégzés
közben. Víz alatti kíséretet kapunk, mondtuk. Víz alatti biztonságiak
vigyáznak ránk.

Aztán pillanatokkal később holtan lebegtek a tenger mélyén. Rajtuk
ütöttek, tőrbe csalták őket, és sosem jöttem rá, mi vonzotta őket a
nyílásfedélhez, majd a megvilágítatlan, sötét hajótestbe. Miért mentek
oda? Carrie biztosan lecsalta őket valahogy. Talán bent várt rájuk egy
szigonypuskával, a rozsdás fémhez simulva, aztán hirtelen előrontott a
mélyből, én pedig abban reménykedem, hogy nem szenvedtek,
miközben elvéreztek és megfulladtak, és vegyes érzések lesznek úrrá
rajtam. A gondolataim hangosabbak és hajthatatlanabbak, miközben az
órák ritmusában vitatkoznak egymással.

MENJÜNK, MARADJUNK! MENJÜNK, MARADJUNK!
MENJÜNK, MARADJUNK! MENJÜNK, MARADJUNK!

– Lapin állítólag rosszul lett, megfájdult a feje, kapart a torka –
meséli Marino, én pedig kényszerítem magam, hogy odafigyeljek.

Figyelj!
– A háza felé került megfázás elleni gyógyszerért, és nem vette a

fáradságot, hogy értesítse a központot. Legalábbis ezt mondja, aztán
pár perce bejelentette, hogy beteg.

Az ösztöneim azt súgják, hogy menjünk el, mégsem tudom rávenni



magam. Muszáj befejeznem, amit elkezdtem. Az ördög vigyen el, ha
hagyom, hogy Carrie Grethen beleszóljon abba, hogyan végezzem a
helyszínelést!

MENJÜNK, MARADJUNK! MENJÜNK, MARADJUNK!
MENJÜNK, MARADJUNK! MENJÜNK, MARADJUNK!

– Lapin mit tudott, amikor Hyde-dal elmentek innen délelőtt? –
kérdezem Marinótól.

– Hogy Hyde vesz egy kávét, klotyóra megy, aztán visszajön és
biztosítja szalaggal a helyszínt, ahogyan meghagytam neki.
Feltehetően sietett, mert végezni akart még az eső előtt.

– Hacsak valaki a bejárat elé nem akasztotta a szalagot, úgy tűnik,
pontosan ezt tette. Nekifogott, aztán váratlanul távozott. Forduljon el,
kérem – mondom Marinónak, ő meg természetesen egyenesen rám
szegezi a tekintetét. – Forduljon el. Ne nézzen rám – mondom, és
kezdem kigombolni a pólómat.

Leveszem, aztán kibújok az átázott bakancsból, vizes zokniból és
zsebes nadrágból. A ruhámat a vértől és az üvegszilánkoktól
biztonságos távolságra teszem le. A katonai öltözék, amelyet a SWAT
választott, olyan nagy rám, hogy a cipzárt le se kellene húznom, hogy
felvegyem, és derékban vissza is hajtom, hogy kicsit szorosabb legyen.
Felveszem a fekete inget, amely vállban és derékban hatalmas, a
gomblyukak merevek, a pamutanyag új, ropogós. Bőven van zsebem a
tölténytárnak, tollnak, elemlámpának, késnek, bárminek, amire
szükségem lehet, gondolom rosszmájúan.

A lövésálló páncélzat, sisak, éjjellátó szemüveg, a kisebb kaliberű
gépkarabély vagy akár a több mint hat tárat tartalmazó pisztoly nélkül
nem festek fenyegetőn. Csak reménykedhetem, hogy ha a nem
megfelelő személy pillant meg, nem lő le, mert abból indul ki, hogy



veszélyes vagyok, és ez így is van. De nem úgy, ahogy ebben a
pillanatban lenni szeretnék.

– Nos, Lapin magának hála betegedett meg hirtelen – mondja
Marino nekem háttal, mialatt a telefonján keresgél.

– Hogyhogy nekem hála? – Leülök a hűs márványra, és zokni nélkül
veszem vissza a bakancsomat, aztán eldobható cipővédőt húzok rá, ami
megakadályozza, hogy széthordjam az esővizet a házban.

– Mondott valamit Vogelnek arról, kapott-e tetanuszoltást, és hogy
valójában talán szamárköhögése van. Ezt Lapin is hallotta, és ezt
nevezem a szuggesztió hatalmának. Hirtelen rátört a rosszullét. –
Marino éppen az átázott cipőjét húzza, amikor ismét megszólal a
telefonja.

Abból, amit mond, arra következtetek, hogy a telefontársaságnál
lévő kapcsolata hívja. Marino egy percig hallgatja. Alig szól közbe.
Látom rajta, hogy nem lendíti előre az ügyet az, amit hall. Vagy talán
nem érti, hogyan lendíti előre, vagy miként válik hihetővé.

– Kész elmebaj – kiált oda nekem, amikor befejezi a beszélgetést. –
Megcsipogtattuk a telefonját…

– Hyde-ét.
– Persze, Lapin már nem érdekes, hiszen tudjuk, hol van: otthon

bliccel. Hyde utolsó hívása ma kilenc negyvenkilenckor volt, még
ebből a házból ment ki – mondja Marino. –
A híváslista szerint a hívás egy mobiltoronyba futott be, amelynek
pontosan azok a koordinátái, mint ennek a háznak.

– Nem értem – kezdem.
– Nem is értheti, mert kétséget kizáróan ezen a helyen nincs

telefontorony. Nem létezik. – Marino elkeseredetten emeli fel a
hangját. – Más szóval Hyde hívása egy áltoronyhoz érkezett, vagyis



valószínűleg egy mobiltorony-szimulátorhoz, egy telefonnyom-
követőhöz, olyasmihez, mint egy mobiltelefont megfigyelő készülék.
Ma már olyan kicsik, hogy kocsiban, aktatáskában is elférnek, vagy
elrejthettek egyet valahol a házban is.

– Rossz emberek szoktak ilyesmit használni.
Lucyra gondolok, és arra, mennyire szeretnék vele beszélni.

Biztosan tud az ilyen kémberendezésekről. Valószínűleg pontosan meg
tudná mondani, hogy mi történik ebben a házban, hogy ki kémkedik,
vagy ki és miért fogja el a hívásokat.

– De a bűnüldözésben is használják – mondom Marinónak. –
Előfordult, hogy a rendőrök ilyen szerkezettel hallgattak le, követtek
nyomon embereket, vagy egyes esetekben zavarták a rádiójeleket.

– Úgy van. Kémkedésre és ellenkémkedésre is használható – mondja
Marino. – Nyomon követhetünk vele valakit, elcsíphetünk tartalmakat,
vagy ugyanazzal a készülékkel megakadályozhatjuk, hogy nyomon
kövessenek minket. Benton tudná, ha az FBI kémkedne ebben a
házban.

– Ha maga mondja.
– De gyanúm szerint magának nem árulná el.
– Valószínűleg nem. – Átnyújtom Marinónak az XX-es méretű

száraz egyenruhát. – Öltözzön át. – Két Tyvek cipővédőt is odadobok.



Harmincnegyedik fejezet

TAPINTATOSAN ELFORDÍTOM A FEJEM, míg a ruháját egy halomba dobja
az enyém mellé. Megint eszembe jut, milyen gyötrelmes egy bűnügyi
helyszínen tartózkodni. Nem vonulhatunk el sehova, nem ihatunk egy
kortyot sem, nem mehetünk vécére. Nem tehetem be a ruhám a
szárítógépbe. Nem vehetek kölcsön egy törülközőt, még egy székre
sem ülhetek le.

– Míg várunk, akár hozzá is foghatunk – húzza fel Marino a katonai
nadrágja cipzárját. Tökéletesen illik rá.

– Nem tartom okos dolognak – hajtom fel a nadrágszárat, hogy ne
botoljak meg benne. – Könnyen lelőhetik az embert, ha meglep
kommandósokat. Javaslom, hogy maradjunk itt, amíg nem közlik,
hogy bejárhatjuk a házat.

– Nincs gond, míg a már átnézett szobákban maradunk. Nem
megyünk fel az emeletre, se a pincébe. – Marino fél lábon ugrálva
előbb az egyik, aztán a másik vizes cipőjére húzza fel a cipővédőt. –
Addig nem, míg nem jártak ott.

A derekára csatolja a pisztolytáskát a Glockkal, a rádióját az egyik
hátsó zsebébe csúsztatja, a telefonját a másikba, és felveszi a
helyszínelő táskát. Elhagyjuk az előcsarnokot, elhaladunk a lépcső
mellett, és belépünk a régiségekkel és selyemperzsákkal teli nappaliba,
ezek színes szigetekként fedik a fenyőfa padló közepét. Olyan remegés
fut át rajtam, amely egész valómban megráz, mint egy földrengés.

A vörösre lakkozott dohányzóasztalon egyszerű üvegtartóban álló
hat fehér fogadalmi gyertyán akad meg a tekintetem. Még sosem



gyújtották meg őket. Nem porosak, újnak látszanak. Odahajolok
hozzájuk, és elkülönítem egymástól a jázmin, tubarózsa és szantálfa
ismerős illatát. Felismerem a pézsmát és vaníliát is, az Amorvero dús,
erotikus illatát, ami olaszul igaz szerelmet jelent, a római Spanyol-
lépcső tetején álló Hassler Hotel sehol másutt nem árusított parfümjét.
Benton abban a szállodában kérte meg a kezemet.

Odahaza van Amorvero parfümöm, fürdőolajom és testápolóm.
Benton mindig vesz a születésnapomra, és most itt érzem ezt az illatot
ebben a házban. Megszagolom a csuklómat, hogy megbizonyosodjam
róla, nem az én illatom, noha tudom, hogy nem lehet az. Ma reggel
nem fújtam magamra.

– Mit érez? – kérdezem Marinót.
Beleszimatol a levegőbe, és megvonja a vállát.
– Régi ház szagát, talán virágillatot. De az orrom eldugult az itteni

sok portól. Mintha ezt a házat régóta nem lakná senki. Észrevette?
– Ráismer valamire?
– Mint például?
– Egy virágillatot említett. Nem ismerős?
– De. Most, hogy mondja, hasonlít arra, amit maga visel. – Közelebb

jön, és még párszor beleszimatol a levegőbe.
– Azért, mert ugyanaz az illat, de most nem kentem magamra.

Ráadásul nem mindennapos, és ritkán szoktam bárhol is érezni. Benton
Olaszországból szokta megrendelni.

– Tehát azt mondja, hogy ez a maga egyedi illata. – Marino
borotvált fején kiütközik a veríték. – És a magához közelállók ezt
tudják is.

– Pontosan ezt mondom – válaszolom, és Marino ugyanarra gondol,
amire én.



– Mint az órák – mondja. – Ma délelőtt átmentem ezen a szobán, és
tudom, hogy az órák akkor nem működtek. Nem hallottam őket. Nem
emlékszem, hogy láttam volna ezeket a kis fehér gyertyákat vagy
poron kívül éreztem volna másnak a szagát.

– A gyertyákat nem gyújtották meg. – Kesztyűs ujjammal az egyik
kisasztalra mutatok. – És ha felemelek egyet – beszéd közben meg is
mutatom –, nincs folt az asztalt borító porban. A gyertyákat minden jel
szerint mostanában helyezték ide, miközben a szobát már jó ideje nem
takarították.

Marino tekintete ide-oda cikázik, az órák ketyegnek, az eső
lágyabban veri a tetőt, aztán keményen végigcsattog rajta. A szél a
házat ostromolja, és jajong, én meg a taktikai egységre fülelek.
Felkapcsolom az alabástrom falikarokat és a csillárt, amelyek
halványan világítanak. A százéves olajfestmények, tájképek és komor
tekintetű portrék olyan sötétek, mint a tölgyfa burkolatú falak, a szoba
ugyanolyan komor.

A falba süllyesztett, téglából rakott kandallót díszes hímzésű
kályhaellenző takarja, és semmi jelét nem látom, hogy valaha is
használták volna. Nem érzem a régi, eltüzelt fa és hamu kesernyés,
áporodott szagát. Nem látok fűrészport, tűzifát vagy rönköket, és arra
gondolok, mennyire lehangoló. Még napos időben is az lenne. Nincs
tévé, sehol sem látok hifiberendezést vagy hangszórót, nincsenek
magazinok vagy újságok. Nem mintha el tudnám képzelni, hogy itt
olvasgatok vagy üldögélek egy barátom társaságában.

A szoba hatalmas és lakatlannak tűnik, és ahogy némán állok és
körülnézek, más szagok halvány jelenlétét érzékelem. Dohos kárpit.
Molyirtó. Mindent porréteg fed, poros a fenti lámpa is, és egyre
kevésbé vagyok biztos Chanel Gilbert házvezetőnőjének



szakértelmében.
– A nappalit jó ideje nem használták vagy takarították – mondom

Marinónak, miközben egy posztamensen elhelyezett antik ezüst
állatsereglet felé sétálok.

Egy ló, egy fajd, egy bölény, egy üveges tekintetű hal, mind
finoman kidolgozott kézművesmunka, de oxidálódott és hideg, és
semmi különöset nem látok. Pompás a berendezés, de állandó és
személytelen, kivéve azokat a tárgyakat, amelyeket talizmánoknak
vélek, a jövendölés jelképeinek és eszközeinek, valamint az órákat.
Némelyik a házzal egyidős lehet, köztük egy lámpás és egy gótikus
svájci óra.

– Kétlem, hogy a házvezetőnő tisztességesen rendben tartaná ezt a
helyet – teszem hozzá, és minden idegszálammal a taktikai egységet
fürkészem.

– A nagy háló hátul van, ha továbbmegy ezen a folyosón – lép
Marino az ablakhoz, és félrehúzza a sötétvörös francia jacquard
szövésű függönycsíkokat. – Sokat kell gyalogolni, ha valaki ágyban
fekszik, és csöngetnek. – Kinéz a sötét, esős délutánba. Csak a zuhogó
esőt és a szelet hallom, semmi mást.

– Nem tudom, mit fizetnek Elsa Mulligannek, vagy hány órát
dolgozik, de kidobott pénz, az egyszer biztos. – Nem tágítok az
érvemtől, mert Marinót nem érdekli a házvezetéssel kapcsolatos
ítéletem, pedig jó lenne, ha figyelne rám.

Annak alapján, ahogy Hyde leírta, megpróbálom elképzelni Elsa
Mulligant, nagy keretes szemüvegét és tüskés, fekete haját. Hyde még
azt is mondta, hogy a nőről az volt az első benyomása, hogy a család
Los Angeles-i barátja. Furcsa, hogy éppen őt választották bejárónőnek.
Láthatóan se nem szorgalmas, se nem alapos, legalábbis a takarítás



terén nem. Ha minden reggel nyolcra jön, mit csinál, amíg itt van? A
Hyde-nak előadott történetéről az a véleményem, hogy eggyel több
tényező, amelyet el kellene hinnünk, de valahogy mégsem stimmel.

– Tegyük fel, hogy Chanel a ház végében volt, és nem viselt mást,
mint egy köntöst. Önkéntelenül is adódik a kérdés, hogy került a
bejárat közelébe – töpreng fennhangon Marino. A gondolataim számos
vágányon futnak, és padlórecsegést, ajtócsukódást, hangokat remélek.
– A házvezetőnő nem vihette oda a testet?

– Chanelt nem egy másik helyen ölték meg, hogy aztán elvonszolják
vagy elcipeljék az előcsarnokba, ha erre kíváncsi – válaszolom.

– De a felmosott vér, amelyet láttunk, amikor befújta a
márványpadlót – morfondírozik Marino. – Talán másutt is van vér,
amelyet felmostak.

– Úgy sejtem, hogy az előcsarnokban azért takarították fel a vért,
hogy az első benyomásunk egy baleset legyen. Ha valaki leesik egy
létráról, nem hagy szétfröccsenő vérnyomokat becsapódáskor. –
Körülnézek, és hallgatódzom, hátha hallom a taktikai egységet. – Ha
kezdettől tévútra akarunk vezetni valakit, akkor egyszerűbb minden
vért feltörölni, és eltüntetni minden bizonyítékot, amely nem illik bele
a helyzetbe, amelyet megrendezett – teszem hozzá, mialatt arra várunk,
hogy a velünk egy házban tartózkodó négy nagydarab férfi valami
életjelet adjon.

Az esőre fülelek, és az órákra. A meg-megújuló szélrohamok rázzák
az ablakokat. Semmi mást nem hallok.

– És ez a személy azt is tudta, hogy maga megtalálja majd a feltörölt
vért, és előbb-utóbb rájön mindenre. – Marino egyre közelebb kerül
ahhoz, hogy kimondja, ami bizonyosan az elkerülhetetlen és sajnálatos
igazság. – Semmi kétség, hogy Chanel Gilbertet ott gyilkolták meg,



ahol megtaláltuk. Kézenfekvő, nem?
– A vérpettyek alapján igen – felelem. – A halálos sérüléseket akkor

szerezte, amikor már a márványpadlón feküdt. Ez persze nem azt
jelenti, hogy a dolog ott kezdődött.

– Vagyis valaki erőlködés nélkül a padlóra kényszerítette, aztán
hirtelen a padlóhoz verte a fejét.

– Az előzetes vizsgálat, a CT és Luke elmondása alapján így fest.
– Láttunk már ilyet, doki. – Marino nem általánosságban érti.
A tompa tárggyal tavaly elkövetett halálesetekre céloz, amikor egy

Patty Marsico nevű ingatlanügynököt halálra vertek Nantucketben, és
hasonló módon halt meg a fiatal Gracie Smithers is Marbleheaden, egy
sziklás parton.

– Carrie Grethennek szokása így kiloccsantani mások agyát. –
Marino most már Carrie nyomában van. Nincs visszaút.

– Mindenesetre több, számunkra ismert gyilkosság esetében.
– A nantucketi esetnél, tavaly hálaadáskor. – Marino toronyiránt

repül. – És júniusban a marbleheadi gyilkosságnál. Keveri az
eljárásmódokat. Verés, késelés, jelzőrakétás gyilkosság, szigonypuska.
Külső, belső helyszín, földön, hajón, víz alatt. Amihez éppen kedve
van, a pokolba is.

A posztamensen álló kézműves ezüsthalhoz hajol, és lila kesztyűs
ujjával megböki tagolt farkát.

– Furcsa. Ez tulajdonképpen egy doboz. – A haragtól
megkeményedik a hangja, amikor óvatosan felemeli, a farok
megmozdul, és a szem rám mered. – Súlyos, talán tömör ezüstből
készült. Csakhogy nem tudom kinyitni, mert összeragasztották. Érzem
a ragasztó szagát, tehát nemrégiben kenték rá. Talán az idő alatt, míg
távol voltunk. Esetleg amíg felhúzták az órákat. Nem hallom, hogy



bármi is szabadon mozogna benne. – Kicsit megrázza. – Én a
következőt mondanám, doki. Az, ami Chanel Gilberttel történt,
személyes jellegű. Szexuális indíttatású. Nem betörés vagy más
bűncselekmény áll a háttérben, ami elfajult, és gyilkossággal
végződött. Nyilvánvaló, hogy egy beteges és tébolyult cselekményről
van szó, és dróton rángatnak minket. Azt is tudjuk, hogy ki. Ezt persze
csak én állítom. Nem vagyok igazi szakértő. Nem vagyok Benton.

Megállok a kandalló mellett, hogy megnézzem az órákat, a
bőrkötésű könyvekkel teli könyvespolcokat a tágas kőkandallótól
jobbra és balra.

– A hatalomról szól az egész – mondom Marinónak, aki a
helyszínelő táska mellett guggol, és tálcákat kezd kihúzkodni. – Nála
minden e körül forog. Ez az, amit szeret. Ami szexuálisan felizgatja.
Ez hajtja. Nem kell profilozónak lenni ahhoz, hogy erre rájöjjön valaki.

Marino előkeresi az ACETON feliratú műanyag flakont, és
visszamegy vele a fekete bőrpárnás, piros cseresznyefa kanapé mellett
álló kis asztalhoz. Kesztyűs kézzel felemeli a kis ezüsthalas dobozt.

– Reménykedjünk, hogy nem bomba. – Félig-meddig viccnek
szánja. – Ha az, búcsút mondhatok az életemnek. – Megkeresi a
fényképezőgépet.

– Mellesleg én is az enyémnek.
– Valaki ráragasztotta a fedelet, mégpedig nem is olyan régen.

Kíváncsi vagyok, miért. – Fényképezni kezdi a dobozt. – A másik
megoldás, ha idehívjuk a tűzszerészeket. Esetleg Amanda Gilbert
szívesen végignézné. Lássuk, mit tehetünk még, amivel még jobban
felbosszanthatjuk.

A helyszínelő táskákból ujjlenyomatvételhez port és ecseteket vesz
elő. Én a régi könyveket nézem, míg Marino rejtett ujjlenyomatokat



keres az ezüstdobozon, és még egy elkentet sem talál. DNS-mintát is
próbál venni, és egyre dühösebb és agresszívabb lesz. Úgy érzi, hogy
manipulálják és kigúnyolják. Tudom, hogy erősödik benne a
feszültség, és mindjárt felrobban.

– Szóval azt hiszi, hogy ő az – tép fel mérgesen egy mintavételi
pálcikás zacskót. – Mostanra már biztos nincsenek kétségei. És minek
is lennének. Tudjuk.

– Igen.
– És egész nap erre gondolt.
– Amióta küldözgetni kezdték a videókat, azóta jár a fejemben. –

Leveszem a könyveket a polcról, kinyitom őket, azt kutatom,
jelenthettek-e bármit is valakinek. – Szerintem előre eldöntött dolog,
hogy kivel van dolgunk.

– De ilyenkor általában telefonon értekezik Bentonnal. – Marino
acetonba mártja a fültisztító pálcikát. – És azt kivéve, amikor eljöttünk
Lucy házából, nem lépett vele kapcsolatba. Még akkor sem, mielőtt
megtudta volna, hogy a helikopterben ül. Teljesen kizárta mindenből.

Nem válaszolok, nem adok magyarázatot. Nem fogom Marinóval
kibeszélni Bentont, így továbbra is a dohos, kivétel nélkül misztikus,
ásatag témájú könyveket nézegetem. Legyező horgászat.
Vadászkutyák. Kertészkedés. Kőművesmesterség a XIX. századi
Angliában. Hasonlóan össze nem illő gyűjteményeket találtam olyan
otthonokban, amelyek antik könyveket kilóra vásárló lakberendezők
keze nyomát őrzik.

– A látottak java személytelen – közlöm Marinóval, akinek azonban
máson jár az esze. – Kivéve a rokkák, a homokórák, a gyertyák, a
vaskeresztek és az órák – teszem hozzá, de oda sem figyel rám. – Ezek
nem tartoznak a berendezéshez. Mintha valamilyen, esetleg



szimbolikus okból gyűjtötték volna össze őket. – Nem mondok többet.
Marino kinyitja az ezüstdobozt, és elindul felém. Az arca

kivörösödik a dühtől. A doboz két felét egyik kesztyűs kezében tartja,
a hal fejét elfordítja rólunk. Ugyanebben a pillanatban, amint mozgásra
leszek figyelmes a középső folyosón, Marino a szája elé teszi az ujját.

– Úgy tűnik, hogy furcsa dolgokat olvasott. – Marino jelentéktelen
csevegésbe fog, ezzel jelzi, hogy bajban vagyunk.

Beszélgettünk ebben a házban, pedig nem lett volna szabad. Az
ügyet tárgyaltuk ki, és Carrie vagy valaki más kihallgatott minket.
Nagyon is el tudom képzelni, hogy ki.

– Azt hiszem, senki sem olvassa ezeket a könyveket – teszem hozzá
jelentéktelen társalgásunkhoz, miközben a halas dobozba rejtett kis
fekete készülék továbbra is felvesz minket.

A halszemek valójában nyílások a minikamera lencséjének és
mikrofonjának, és eszembe jut az elektromos ceruzahegyező Lucy
quanticói kollégiumi szobájában. Emlékszem a sziklakertjében ülő
sárkányra és a vörös Mona Lisa-szemekre, amelyek mintha követtek
volna. Érzem, hogy a karomon és a tarkómon feláll a szőr, bár úgy
teszek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

– Kétlem, hogy azért gyűjtötték volna, mert valaki el akarta olvasni
őket – mondom Marinónak, aki a szoba másik végébe viszi az
ezüstdobozt és a benne elrejtett kamerát. – Ha jól sejtem, ez a Los
Angeles-hatás egyik példája. Mintha Chanel Gilbert otthonát úgy
rendezték volna be az eklektikus antik tárgyakkal, szőnyegekkel és
más embereket és helyeket ábrázoló ódon festményekkel, mint egy
film díszletét, aminek semmi köze bárkihez is, aki számít.

– És ez maga számára mit jelent, azonkívül, hogy Chanel Gilbertnek
hollywoodi vagyona van? – Kinyit egy bizonyítékos papírzacskót,



mialatt tovább beszélgetünk, mintha minden rendben lenne.
– Azt, hogy itt szállt meg, de másutt lakott. Feltehetően

metaforikusan. – Érzek valamit a hátam mögött.
A négy fekete ruhás, lövésálló felszerelést viselő kommandós áll az

ajtóban.



Harmincötödik fejezet

MARINO VISSZAHAJTJA A BARNA PAPÍRZACSKÓ TETEJÉT, és leragasztja
vörös szalaggal.

– Elemmel működik, vezeték nélküli és valószínűleg nem olyan
régen szerelték be. – Ajaxhoz beszél, aki javasolja, hogy hívják ide a
kibernyomozói egységet, nézzék át a házat és keressenek
megfigyelőberendezéseket.

– Haladéktalanul ide kell hívnunk őket – fűzi hozzá.
– Csak akkor, ha itt végeztünk, és elhúztuk a csíkot. Nincs szükség

rá, hogy még több zsaru járkálja össze a házat. – Marino keres egy
filctollat a helyszínelő táskában.

– Kösz szépen.
– Nem magukra értettem, hanem a kockafejű egységre, és ha már itt

vannak, olyasmit is kellene keresniük, ami a rádiójelek zavarására és a
mobilforgalom eltérítésére alkalmas. – Marino a fogával húzza le a toll
kupakját.

– Valaki kihallgatja magukat – figyelmezteti Ajax. – Ahol egy
készülék van, akad több is. Manapság az ember abból indul ki, hogy
mindenütt kamerák vannak.

– Hadd hallgassanak ki. Rohadjon meg, bárki is az, a szövetségieket
is beleértve. Helló, szövetségiek! – bömböli durván Marino. – Kedves,
hogy csatlakoztak hozzánk.

– Semmi sem keltette fel a figyelmemet, amikor körülnéztünk, de ez
nem jelenti, hogy magukban vannak. Mint mondtam, sosem tételezek
fel teljes magányt, csak reményeim szerint a saját otthonunkban. –



Mindkettőnkhöz intézi a szavait. – És még ott is vannak kameráink. De
legalább tudom, hol.

– Talán Chanel Gilbert sem volt soha magában. Esetleg őt is
megfigyelték. – Marino egyre csak folytatja. – Vagy talán
megakadályozta, hogy bárki is kísérletet tegyen rá, hogy utána
kémkedjen. Mindegy, melyikről van szó, ugyanazt a kérdést kell
feltennünk. Ki az ördög volt, és miben vett részt?

– Itt mindent átvizsgáltunk – tudatja velünk Ajax, de a szemét most
már nem veszi le rólam.

Tudom, mi a véleménye. Ki sem kell mondania, és irántam érzett
tiszteletből nem is teszi. De a gyanúja olyan, mintha táblára írva
viselné a nyakában, és kétség sem fér hozzá, mit tanácsolna, ha
megkérdeznék. Hangsúlyozná, hogy ha különleges beavatkozási
egységre van szükség, hogy átkutassa a házat, akkor nekem nincs itt
helyem.

Lényegtelen személy vagyok a taktikai egység tagjai, az aktív
katonai és lebuktatást célzó műveletekben részt vevő csapatok
szemében. Ha minden adott pillanatban az a tét, hogy ölni vagy
meghalni, akkor az igazságszolgáltatás és az, hogy valami hogy zajlik
majd a bíróság előtt, a lista legalján szerepel. Vagy fel sem kerül rá. A
világ Ajaxai nem a régészek, a tudósok, akiknek értelmezniük és
megfejteniük kell, amit felfedeznek. A különleges egységek katonái
lelövik a kobrát. Nekem viszont azt kell kiderítenem, hogy érdemes
volt-e, megérdemelte-e. Ez a munkám. Ma már egyszer megléptem a
feladatom elől. Többé nem teszem.

– Sehol egy lélek. Se fent, se lent – folytatja Ajax a
felvilágosításunkat. – Ha engem kérdeznek, nem úgy fest, hogy a ház
nagy részében laktak volna az utóbbi időben. Az ezen a szinten, a



hátsó traktusban lévő nagy hálót kivéve. Azt használja vagy használta
valaki.

Az ajtónál várakozik, a másik három rendőr mögötte áll a folyosón,
karjukat a mellükön keresztbe fektetett, nyakukban lógó
gépkarabélyuk matt fekete agyán nyugtatják, a csövet lefelé fordítják,
éjjellátó szemüvegüket feltolták a sisakjukra. Ha áthelyezik a
testsúlyukat, azt hangtalanul és alig észrevehetően teszik. Fürgék és
nem reagálnak semmire. Fegyelmezettek, szenvtelenek. Ezt nevezném
az önzetlenség és narcizmus tökéletes hősi egybeolvadásának.
Szeretnünk kell önmagunkat, ha dicsőségesen és bátran harcolunk, ha
bármi módon életben akarunk maradni, miközben a testünkkel védünk
egy személyt vagy egy népet. Ellentmondás. Észszerűtlennek hangzik.
Nem sztereotípia vagy közhely, ha azt állítom, hogy a különleges
egységek nem hasonlítanak hozzánk.

– Szóval, hacsak nincs még valami… – mondja Ajax Marinónak.
– Pillanatnyilag semmi, azt leszámítva, hogy mi történt Hyde-dal. –

Befejezi a zacskó felcímkézését, visszateszi a kupakot a filctollra, és a
nyitott helyszínelő táska legfelső tálcájába dobja. – Lapinról tudok, de
Hyde-ról még nincs hír. Tudjuk, hogy telefonált innen, mielőtt ma
délelőtt távozott, de a többi csupa elmebaj. Megcsipogtatjuk a
telefonját, mire egy itt lévő mobiltoronyra jön vissza a jelzés, ami nem
is létezik. Nagyon úgy fest, hogy valaki összezagyválja, zavarja a
rádiójeleket, és ezt a helyet kommunikációs szempontból holttérré
teszi.

– Hacsak Hyde nem használja megint a telefonját, nem is kapunk
mást. – Ajax csatlakozik a folyosón várakozó egységéhez. – Ha nem
nyomja le a KÜLDÉS gombot, akkor nincs jel, és nem találjuk meg.
Szokatlan, hogy az elmúlt három órában nem használta a telefonját. Ha



valaki nem beteg, magatehetetlen vagy nincs olyan helyen, ahol ki kell
kapcsolnia, akkor biztosan használja a mobilját.

– Nagy felismerés – morogja Marino.
– Biztos, hogy nincs itt valahol a mobilja? – kérdezi egy másik

zsaru. – Mondjuk elejtette, letette és nincs nála? Sehol sem láttuk, az
igaz, de ez még nem jelenti, hogy nincs itt. Mi történik, amikor
rácsörög?

– Egyenesen hangpostára vált, mintha a telefont kikapcsolták volna,
vagy lemerült volna az aksi. – Marino megint felhívja Hyde mobilját. –
Egyenesen hangpostára, ahogy eddig is.

– Közzétették, hogy keressük őt meg a kocsiját – mondja Ajax. –
Mindenki őt keresi innen Timbuktuig. Küldök ide erősítést, hogy
maguk ketten ne legyenek magányosak.

– Már nem leszünk itt sokáig – csúsztatja vissza Marino a telefonját
a zsebébe. – A doki még be akarja járni a fontosabb helyeket, aztán
már itt sem vagyunk. Az erősítés maradjon itt addig, míg meg nem
találjuk Hyde-ot, és ki nem derítjük, mi történt az áldozat Range
Roverjével. Egyetlen személy sem teheti be a lábát engedély nélkül az
ingatlanra vagy a házba, hacsak én nem hagyom jóvá.

– Vettem – mondja Ajax. – Tudja, hol talál.
Marinóval nézzük, ahogy végigmennek a folyosón, elhaladnak a

lépcső előtt és kiérnek az előcsarnokba. Hallom, amikor becsukódik
mögöttük az ajtó. Alig tudom kivenni a terepjáró motorjának a hangját,
amikor beindítják. Rám szakad az érzés, hogy megint magunkra
maradtunk, nyomaszt az üresség és a csend, amikor Marino átmegy az
előcsarnokba. A leragasztott bizonyítékos zacskót meg a többi
bizonyítékot az ajtó közelében hagyja.

– Hallotta, mit mondott – szólalok meg. – Ha van egy rejtett



készülék, több is lehet.
– Számítok is rá. Mehetünk? – Becsattintja a helyszínelő táskát,

azután felveszi.
Kimegyünk a folyosóra. Jobbra az első helyiség az ebédlő. Kicsi,

alacsony mennyezetű, az asztalt egy régi istállóajtóból készítették, és
nyolc rusztikus barna bőrszék veszi körbe. A plafonról egy Tiffany
függődíszes csillár lóg, és az egyedi megvilágítás alatti
pásztorjeleneteket ábrázoló, régi, sötét festményeket nézem,
amelyeken tehenek, hullámzó dombok, rétek és hegyek vannak.
Tizenhetedik–tizennyolcadik századi angol és holland tájképek. A
György korabeli többrészes tálalószekrényben nagyon régi kínai
porcelánok; ez ismét a lakberendező keze nyoma.

A sápadtarany damasztfüggönyöket összehúzták az elcsúsztatható
ablakok előtt. Félrevonom a súlyos anyagot, és kinézek a keskeny
oldalsó udvarra, amely beszorult egy kovácsoltvas kerítés mögé. Mély
tócsákat ver az eső, már olyanok, mint a kis tavak, a gyepet pasztell
konfettiként pettyezik a rózsaszirmok. A kerítés mögött magas és sűrű
bukszussövény zárja le a kert végét. Lazán fekvő téglákon és nagy
köveken akad meg a tekintetem, valószínűleg egy korábbi, előkelő
korból származó melléképület romjai, gondolom, és erről eszembe
jutnak az új-angliaiak. Körbeépítik, vagyis a múltra építkeznek. De
sosem szabadulnak meg tőle.

Aztán ismét megüti valami a fülem. Tompa robaj. Mintha egy
szinttel alattunk, a pincében valaki becsapott volna egy ajtót.

– Mi az ördög volt ez? – Marino keze a fegyverén. – Maradjon itt –
utasít, mintha egyáltalán megfordulhatna ilyesmi a fejemben.

– Ebben a házban sehol sem maradok egyedül. – A nyomában
elmegyek a lépcső mellett. Kinyitja az ajtót, amelyet délelőtt is



használt, és felkapcsolja a villanyt.
– Ellenőrzöm – mondja.
– Maga mögött jövök.
A lefelé vezető lépcső nagyon régi és összekaristolt, a falakat

kövekből rakták. Úgy érzem, mintha egy régi angol vár mélyére
hatolnék le. Egyik meredek lépcsőfokról a másikra ereszkedem, lassan,
pillanatonként meg-megállva. A lábam miatt óvatosan lépkedek.
Hűvös van idelent. Porszagot érzek. Fény és árnyék váltakozására
figyelek fel, mintha kint felhők takarnák el a napot. De itt nincsenek
felhők. Nincs nap. A pince az alagsor alatt van, és nincsenek ablakai.

– Mi mozog? – kérdezem Marinót. – Egy alig mozgó fényt látok a
falon.

– Nem tudom. – Előttem megy előreszegezett pisztollyal.
Tíz lépcsőfok, aztán egy pihenő, még négy fok, és egy kő- és vakolt

falú, üres, ablaktalan helyiségben találjuk magunkat. Végigpillantok a
kőből rakott boltíveken és oszlopokon, az érdes kőpadlón, amelyet
gyékényekkel fedtek be. A magas, barlangszerű mennyezetről
szövetcsíkokból font madzagokon tölcsér alakú kerámialámpák
lógnak, és a súlyos faajtóhoz legközelebbi finoman leng.

Némán meredünk fel rá, aztán a kétszárnyú ajtóra, aminek belső fele
szürke, többször is átfestették, és száraz vízfoltokat veszek észre. Míg
esett, kinyitották az ajtót. A földtől egy méter húsz centire építették
bele a falba, és egy kőrámpán lehet megközelíteni, ami csontszáraz és
nagyon tiszta. Feltűnik, hogy a zár modern, és benne van a kulcs.
Semmi nyoma, hogy az ajtót is védené a riasztórendszer, és Marino
megnyomja a lábával. Az ajtó nem mozdul. Felnéz a most már alig
észrevehetően mozgó lámpára, amelyet mintha egy szellem vagy a
huzat érintett volna meg.



– Amit most hallottunk, nem ennek az ajtónak a csukódása volt –
vonja le a következtetést. – Ha valaki erre távozott volna, nem lenne
zárva. Úgy semmi esetre sem, hogy még belül van a kulcs. És beesett
volna az eső. Víz és föld lenne a padlón, amit a virágágyásból hordtak
volna be.

Nem, ha valaki feltakarított maga után.
Marino a jobb kezében tartja a Glockot, a csövet a föld felé fordítja,

miközben egy másik ajtóhoz megy, amely a túlsó falon van. Egyszerű,
fehérre festett ajtó. Marino felmegy az ajtóhoz vezető négy
lépcsőfokon.

– Csukva, kulcsra zárva. – Cipővédője csikorog a kövön, amikor
visszajön hozzám. – Nem tudom, mi az ördögért lengett ez a lámpa,
hacsak valami neki nem ütközött, esetleg nekirepült. Ezen a helyen
biztos akadnak denevérek.

– Kétség sem fér hozzá, hogy ajtócsapódást hallottunk, méghozzá
ma nem is egyszer. Azt akarja mondani, hogy denevérek csinálták? –
kérdezem, miközben szól a telefonom. Meglep, hogy itt lenn van
térerő.

A kijelzőre pillantok. Jen Garate hív. A felhajtón állította le a kocsit.
Arra kérem, hogy a ház keleti oldalán, a nagy szemétkonténerek
közelében, a lépcső tetején találkozzunk.

– Miért van egy tekercs rendőrségi szalag a virágágyásban, a nagy
faajtó mellett? – kérdezi. – Gondolom, észrevette?

– Ne menjen a bejárat közelébe – utasítom. – Pontosan ott
találkozzunk, ahol most mondtam, és ne nyúljon semmihez.

EGY ELDOBHATÓ ORVOSI KÖPENYT borítok a fejemre, amikor kilépek a
lépcsőpihenőre. Egyenletesen esik, de már nem szakad, dél felől az ég



is világosodik.
Elállom a nyitott ajtót. Remélem, hogy ha kint maradunk, kívül

esünk a benti, ismeretlen helyre rejtett lehallgatókészülékek
hatósugarán. Ezen túl semmit sem tehetek, és nem először aggódom a
netes tárhelyre rögzítő dropcam, dadusfigyelő és más, egyre
elterjedtebb és könnyen alkalmazható otthoni biztonsági kamerák
miatt. Manapság ha egy bűnügyi helyszínen dolgozom, mindig
eszembe jut, hogy amit teszünk vagy mondunk, nem marad titokban.

Jen Garate kikászálódik a törvényszéki központ terepjárójából,
amelyet a kocsim előtt állított le. Eső ellen védő ruhában,
gumicsizmában úgy vág át a pocsolyákon, mintha remekül szórakozna.
Izgatottnak látom, amikor slusszkulcsot cserélünk, nedves ujja
tolakodó.

– Ne másszon be a kocsi hátuljába, csak a becsomagolt bizonyítékért
– adom ki az utasítást, és nem vagyok barátságos. Nem engedem be a
házba.

– Az első zárható szekrényben vannak – magyarázom célratörőn. –
Ernie hivatalosan vegye leltárba, miután a kocsit a vizsgálati helyen
hagyta. Ő onnan majd intézi a többit.

– Több részletre van szükségem, hogy mi történt az autóval. – Sötét
haját hátrakötötte, világoskék szeme élénken csillog baseballsapkája
alatt, amikor elnéz mellettem a konyhába.

– Elmondtam, amit e pillanatban tudnia kell.
– Szívesen bejövök és segítek – ajánlkozik. – Bonyolult lehet,

különben nem járt volna itt korábban, hogy aztán ismét visszajöjjön.
Marino is itt van?

– Valóban? – kérdezem. Ezzel szeretném emlékeztetni, hogy nem
faggathat.



– Hé, ne szórakozzon velem, hiszen tudom, hogy magával van –
ugrat kacéran. Gyorsan beszél, mintha speedet vett volna be. –
Hallottam a rádión. Egy rendőrt keres? Hogy is hívják? Hyde-nak,
mint a dr. Jekyllben? Csak hogy tudja, fenn van a Twitteren, hogy a
cambridge-i rendőrkapitányság keresi, és kiadtak egy fontos
közleményt, mert úgy fest, hogy eltűnt a föld színéről, és a
rendőrautóját sem találják. Tudja, mi történt?

– Nem én hallgatom a rendőrségi rádiócsevegéseket. Majd maga
elmondja. – Nem válaszolok a kérdéseire, és nem tetszik, ahogy
folyton a hátam mögé kukucskál, és egyre közelebb araszol a nyitott
ajtóhoz.

– Befejezem itt Marinóval, hogy visszamehessen. – Nem ajánlat,
inkább utasítás, és egyre nő bennem az iránta táplált ellenszenv.

Jen Garate rosszlányosan csinos, a harmincas évei közepén járó
teremtés, olajbarna bőrű, telt idomú, amelyet szeret is mutogatni.
Amikor az állásra jelentkezett, nem sokat foglalkoztam a
tetoválásaival, a gót ékszereivel vagy a testhezálló, szűkre szabott
ruháival, és ez mind nem szerepel a vele kapcsolatos gondjaim között.
Az, ami miatt tiltakozom ellene, és amiért neheztelek rá, a
mellébeszélése és a hatásvadász viselkedése. Minden tettét a maga
által kitalált exhibicionizmusa motiválja. Akár csontvázmaradványokat
ás ki vagy egy holttestet húz ki a folyóból, valahogy mindig sikerül
szexi, látványos időtöltéssé tennie.

– Vigye el, kérem, a kocsit, ahogy megbeszéltük – mondom most –,
és remélhetőleg hamarosan magával és a többiekkel is találkozom.

A lépcsőpihenőn álldogál a ruháját áztató esőben, a kék esőruha
hátán sárga betűkkel HELYSZÍNELŐK felirat áll. Ravaszkás, önelégült
mosoly terjed szét az arcán.



– Sajnálattal hallottam Lucyról – mondja, de meg sem rezzenek.
Ostobának tettetem magam, amikor Marino súlyos léptekkel

megjelenik a konyhában.
– Hogy érti? – kérdezem Jent nyugodtan, mintha e pillanatban a

világon semmi sem zavarna.
– Hát, úgy tudom, hogy ma délelőtt a háza fölött repkedő helikopter

nem az övé volt.
– És mégis hol hallott ilyesmit? – kérdezem, és Marino mögöttem áll

a konyhában.
Belépek mellé, így mindketten száraz helyen vagyunk, Jen viszont

kint marad az esőben.
– Lucy bajban van? – Jen Marinóra bámul. – Bizonyos fokig jogom

van tudni. Még magának is joga van hozzá, Pete. Nem érdekes, hogy
már nincs a törvényszéki központnál. Igazán közeli kapcsolatban van
Lucyval. Nem gondolja, hogy ha Lucy bajba került a szövetségieknél,
arról magának is tudnia kell? És mindenkinek a környezetében?

– Miből gondolja, hogy bajban van? – kérdezi Marino.
– A rendőrség vészhelyzeti rádióhálózatán elhangzottakból.
A bostoni térség rendőrségi vészhelyzeti rádióhálózatához száznál is

több különféle helyi ügynökség, az állami rendőrség és az FBI tartozik.
Elképzelni sem tudom, hogy Lucyval vagy a házával kapcsolatban
miért kerülne ki az éterbe bármi is ezen keresztül.

– Tudom, hogy az FBI-nak felszállt egy helikoptere, és elég
nyilvánvaló, merre járt – magyarázza Jen. – Lucy hatalmas concordi
birtokán.

– Tényleg? – méregeti dühösen Marino. – És miért beszélnének a
szövetségiek a rendőrségi vészhelyzeti rádióhálózatán az egyik taktikai
helikopterükről? A válasz, hogy nem tennének ilyet. A légi



közlekedési frekvenciát használnák.
– Nem a szövetségiek tárgyalták, hanem a concordi zsaruk. És a

maga nagy kocsijára is panaszkodtak – fordul hozzám. – Elzárta az
utat egy FBI-os kocsi elől, nem? Nyilván egy concordi járőrautó
ellenőrizte, hogy miért repül a helikopter Lucy háza fölött, és szóba
került, hogy a kocsink elzárja az utat az FBI autója elől.

– Nahát, micsoda megfigyelés – jegyzi meg Marino becsmérlőn. –
És tudja, mit? Nem kell a maga kérdéseire válaszolnunk. Távoznia
kéne.

– Nem teszek fel kérdéseket. Csak elmondom, amit nyilván nem
tudnak.

– Nincs szükségünk a segítségére.
– Lehet, hogy nincs elég esze, hogy a segítségemet kérje. – Jen

dacosan mered rá, és én nem hiszek a szememnek.
Marino az orrára csapja az ajtót. Az utolsó, amit látok, Jen Garate

tiltakozásra nyíló szája. A mosogató feletti ablakhoz megyek. Onnan
nézem, ahogy lemegy a lépcsőn, aztán végigsétál a kövezett úton, és
elhajt a nagy fehér furgonnal. Elégedettség tölt el, amikor a kerekek
lecsúsznak a téglával kirakott felhajtóról, és a sárban nagyot
döccennek. Jen a kormányt túlságosan elforgatva, kicsit kifarolva ugrat
vissza a felhajtóra. Jobban vezetem nála ezt az átkozott járművet.



Harminchatodik fejezet

HA RÓLAM VAN SZÓ, morbid jelentése van a régi mondásnak, miszerint
azok vagyunk, amit megeszünk. Sokat mesélhetnék az emberekről
annak alapján, amit a konyhaszekrényeikben és a szemetesükben
találni.

Marinóval átkutatjuk a konyhát, és közben óva intem Jentől. Nem
most esett meg először, és nagy valószínűséggel nem is utoljára. Az
üres szemetes olyan, mint ahogy itt hagytuk. Nincs benne zacskó, a
műanyag betétet annyira húzták fel, hogy nyitva maradjon a fedele.

– Szeretném, ha nem tenné – mondom.
– Jól ismer. Mindig őszinte vagyok. – Becsukja az evőeszközös,

konyharuhás fiókot.
– Kérem, ne adjon okot Jennek, hogy perelje a törvényszéki

központot, és mondjuk, ellenséges munkahelynek állítsa be, mert maga
vagy más az orrára csapja az ajtót. És nem érdekel, hogy ezt
őszinteségből teszi-e.

– Nem kedvelem azt a nőt, és nem azért, mert a régi állásomat kapta.
A hűtőben üveges vizet, gyümölcsleveket, fehérbort, vajat és

ételízesítőket találok. Chanel gyomortartalmára gondolok. Nem sokkal
a meggyilkolása előtt tenger gyümölcseit evett, feltehetően egy gumbó
ragut vagy levest. De nem látok friss zöldséget, például paprikát vagy
hagymát, vagy bármit, ami azt mutatná, hogy ő főzte, és ételhordó
dobozt sem találok. Azon morfondírozom, mi lehetett az eltűnt
szemeteszsákban. Visszafogottan, abban a tudatban említem meg
Marinónak, hogy minden szavunkat figyelhetik.



A tudomására hozom, hogy semmi olyat nem látok, ami azt jelezné,
hogy mostanában bárki is evett vagy főzött itt. Az egyetlen kivétel a
hidegen préselt gyümölcslevek jelenléte. Öt üveggel találtam, mind
sötétvörös kevert ital. Kinyitom az egyiket, és gyömbér, Cayenne-bors,
fodros kel és cékla illatát érzem. Erősen kétlem, hogy ezek a romlandó
italok bármelyik Cambridge-ben és környékén lévő csemegeüzletben
kaphatók, és megint csak eszembe jut, hogy ez a ház még két
kilométerre sincs az enyémtől. Alig tízpercnyire van a
munkahelyemtől. Lehet, hogy Chanel Gilberttel együtt vásároltunk be,
találkoztunk a benzinkútnál, ugyanazokon a helyeken intéztük az
ügyeinket.

– A friss leveket gyártó cégek házhoz szállítanak – jegyzem meg
Marinónak. – Ezt a márkát azonban még sosem láttam a boltokban.

Felvesz egy üveg vörös lét, megforgatja a kezében, a címkét
vizsgálja. A cég neve 1-Octen. Belém hasít, hogy az üveg hasonlít
azokra, amelyeket a piros Range Rover csomagtartójában, egy
szatyorban láttam.

– Sehol sem szerepel rajta a cég címe, nincs rajta lejárati határidő.
Számítógéppel, talán itthon írt címkének látszik? – Visszateszi az
üveget a polcra, leveszi a kesztyűjét, és a zsebébe nyúl a telefonjáért. –
Ha rákeresek, semmit sem találok. Nincs ilyen vállalat. Bizarr név.
Esetleg oktánt akartak írni? Mint a nagy oktánszámú üzemanyag vagy
étel?

– Vagy mint az egy-oktén-három-egy – vetem fel. – Egy
illatanyagért felelős molekuláris vegyület, ami más anyagoktól
függően a vér fémes szagát adja.

– Vérét?
– Ebben az ivólékeverékben sok a cékla, ettől van ilyen mélyvörös



színe. Mint a vérnek, az esszenciának, az élet folyékony lényegének. A
céklában sok a vas, amit az orrunkkal érzünk is, amikor vér érintkezik
a bőrünkkel. Az 1-Octen elég furcsa, ha nem egyenesen undorító név
egy élelmiszernek.

– Lehet, hogy Chanel Gilbert maga palackozta. Mint említettem,
házi készítésűnek látszik.

– Akkor keressünk egy gyümölcsprést, turmixgépet, egy Ninját. És
semmi ilyet nem látok itt a konyhában.

– Talán a mindenütt található okkult marhaságokon túl a
vámpírokért is rajongott – mondja szarkasztikusan Marino.

– Úgy tűnik, hogy ő vagy valaki más vegán volt és gluténmentes
étrendet tartott. – A kamrában keresgélek. – Nincs semmi búzaféleség.
Se sajt, hal vagy hús a hűtőjében vagy a fagyasztójában. De sok
gyógynövényteát és táplálékkiegészítőt látok. Itt sincs semmi
romlandó az ivólén kívül.

Óvakodom tőle, hogy beszámoljak Chanel Gilbert
gyomortartalmáról. A vegánok nem szoktak rákot vagy más tenger
gyümölcseit fogyasztani, Chanel mégis ezt evett utoljára a
meggyilkolása előtt. Vajon múlt éjjel étteremben járt? Esetleg házhoz
szállították az ételt vagy egy ismerős hozta? Az utolsó étkezése
maradéka talán benne volt az eltűnt szemétben? Vajon Chanel tényleg
vegán volt? Nem adok hangot a kételyeimnek. Nem akarom tálcán
kínálni a boncolás részleteit annak, aki kihallgat minket.

A helyszínelő táskából előveszek egy bizonyítékos zacskót, és úgy
döntök, elviszek egy vörös ivólét, mert az nem illik bele a környezetbe.
Az ivólevek frissek. De semmi más nem az. Olyan, mintha senki sem
lakott volna itt már jó ideje, valaki azonban mégis volt itt. Egymásnak
ellentmondó dolgokat tapasztalok. Vegyes jelzéseket fogok. Az órák



váratlanul egyszerre kezdenek ütni. Délután három van. Hirtelen
megszólal a rendőrségi rádió is.

Marino felerősíti a hangot, igazít a hangoláson. Folyamatban lévő
verekedést jelentenek a North Point Boulevardon egy parkolóból.

– Két fehér férfi egy új gyártmányú piros terepjáróval, valószínűleg
fiatalkorúak. Az egyik baseballsapkát visel, a másik kapucnis
melegítőfelsőt, mindkettő alkoholos befolyásoltság alatt, a járművön
kívül vitatkoznak… – mondja a diszpécser, és egy járőrkocsi
jelentkezik, hogy a közelben van, aztán egy másik is bejelentkezik.

Marino visszadugja a rádiót a zsebébe.
– Gyerünk, doki – mondja nagy sóhaj kíséretében. – Essünk túl rajta.

VÉGIGMEGYÜNK a gyanúm szerint a házzal egyidős, széles,
fenyődeszkás padlóval borított egyik folyosón.

A falak stukkódíszítésűek, és itt is régi, sötét angol tájképek lógnak.
Az egyik ajtónyíláson át egy tölgyfa borítású könyvtárba lehet jutni,
amely víz alatti fényképek galériájaként is szolgál. A képeket ódon,
tükrös falikarok világítják meg, a beépített könyvszekrényekben
további antik bőrkötéses könyvek sorakoznak, amelyeket valószínűleg
díszítőelemként vásároltak, és egy pillanatra megállok az
ajtónyílásban, hogy nekifogjak a szokásos alapos felderítésemnek,
ahogy Lucy nevezi.

A tekintetem végigsiklik a vakolt fehér mennyezetből kiugró sötét
fagerendákon, a falba süllyesztett fatüzelésű kandallón. A széles pallós
padlón olyan gyékények vannak, mint a pincében, a két függönnyel
takart ablak között egy intarziás mahagóni és selyemfa íróasztal áll. –
A rajta lévő számítógépet elszállították a laborba – mondja Marino.

Körbejárom a könyvtári asztalt. Legalább három méter hosszú,



rakott asztallapja és díszes, kézzel faragott lábai vannak. A közepén
egy üres kristály likőrösüveg áll több kis pohárral, és egy másik óra
tiktakol: ezt teknőchéjból készítették, aranyozott és színes
zománcberakásos zenélőóra, feltehetően a tizennyolcadik század
végéről. Az órámra pillantok. Pontosan négy perccel múlt délután
három. Ezt az órát is összehangolták a többivel.

– Volt-e jele, hogy Chanel Gilbert itt dolgozott? Mi volt még az
íróasztalon? – Nézegetem a tengeri teknősökről, közönséges
sasrájákról és barrakudákról készített fényképeket.

Látok még szivárványos papagájhalat, spanyol homárt, óriáskagylót
és hatalmas óriássügért a hajóroncsok homályos vázai mellett. A víz a
kék és a zöld káprázatos árnyalatait mutatja, a felszínről napfény
szűrődik a mélybe.

– Innen vittük el a számítógépet, egy Mac Pro asztali gépet – meséli
Marino, és figyeli, ahogy körülnézek a tükrös falikarokban rikítóan
visszaverődő merülési jeleneteken. – És megvan a telefonja is. Volt
még egy routere, de azt nem volt értelme elvinni, ahogy a tévét és a
többi elektronikai berendezést sem. Akkor még nem tűnt fontosnak.

– Volt-e laptop, iPad vagy más készülék?
Megrázza a fejét, és eltűnődöm, kinek nincs manapság laptopja vagy

iPadje. De nem beszélünk róla. Kényelmesen végignézem a tengeri
állatokat és az elsüllyedt roncsokat, amikor újabb rossz érzés
gomolyog fel a lelkem legsötétebb bugyraiból. Lassan világosodik meg
előttem, hogy ismerős, amit látok.

Közelebb hajolok, és kezdem felismerni a második világháborúban
elsüllyedt görög Pelinaion gőzhajó szétszóródott roncsait. Ismerem a
Hermest, a Constellationt és sok más roncsot a Bermuda-
háromszögben. Nagyon sokszor merültem már ott. Ahol június 15-én



meglőttek. Pontosan két hónapja.
– Ezeket meg sem említette – mutatok a fotókra, és nem akarok

vádló hangot használni, mégis így sikerül.
Ahol lelőttek.
– Tehenes festmények, halas fotók – vonja meg a vállát Marino,

amikor körülnéz. – Mi ebben a pláne?
– Itt a búvár. Itt. És itt… – Körbejárok, és mutatom.

A jobb combom lüktet. – Ugyanaz a személy. Nem ő? Nem Chanel
Gilbert?

A nő fiatalnak és fittnek látszik három milliméter vastag fekete
neoprén ruhájában, aminek jobb combja körül dupla fehér csík fut. Az
uszonyok és a maszk fekete, a haja barna, és ekkor figyelek fel a
cipzárra. Riadtan torpanok meg. Az emlékeimben kutatok, hogy mit
láttam a videón, amit a búvármaszkom kamerája vett fel. Emlékszem a
búvárruha lábán a dupla fehér csíkra, amit Benton viselt, amikor
megpróbálta a regulátort visszatenni a számba, de aztán meggondolom
magam.

Honnan lehetnék biztos benne, hogy Benton volt? Mindig azt
mondta, hogy miután meglőttek, segített feljutnom a felszínre. A mai
napig, eddig a pillanatig nem volt okom kételkedni benne, és magam
elé vetítem a felvételt, amit Lucy lejátszott a csónakházban.
Tulajdonképpen nem sikerült a felvételen látható búvárt azonosítanom.
Nem esküdtem volna meg rá, hogy Benton az, és nem tűnt fel az illető
búvárruhájának a cipzárja sem. De a most nézett képeken a ruha
pontosan olyannak látszik, mint amit ma a felvételen láttam, és a cipzár
elöl van. A többségen hátul szokott lenni, és hosszú húzója van, hogy
hátranyúlva fel tudjuk magunknak húzni.

A mellen lévő cipzár újítás. Van, aki jobban szereti, mert a neoprén



nem szorít annyira, amikor a cipzár nem hátul, a test hosszában fut. A
mellkason lévő cipzárról mindig a katonai búvárok, a rendőrök és a
katonák jutnak az eszembe, és Bentonnak meg nekem nincs elöl
cipzáras neoprén ruhánk. Nem Bentont láttam tehát a videón. Nem az
FBI-os férjemet. Nem tudom, ki volt az, vagy az illető miért volt ott,
vagy hogy a búvár, akit most Chanel Gilbert könyvtárában ezeken a
fényképeken látok, megmentette-e az életemet, és most halott.

Körbesétálok, és alaposan megnézek minden fényképet. Becslésem
szerint a rajtuk látható nő közepes termetű és hatvanöt kiló lehet.
Egyenesen a gépbe néz, és továbbra is összevetem a képen látottakat és
a korábban, a videón megfigyelteket. Majdnem bizonyos, hogy
ugyanaz a személy, de amikor ma a holttestet láttam, a haj olyan véres
volt, hogy lehetetlen volt a színét megállapítani.

A nő orrát betörték, a szeme teljesen bedagadt. A Chanel Gilbert
jogosítványában lévő fénykép sem volt friss, az arca ott teltebb volt, a
haja világosabb és hosszabb. De biztosra veszem, hogy a halott és
Chanel Gilbert egy és ugyanaz a személy. Nem lehet véletlen.
Valójában a terv része. Nem az én tervemé, nem is Marinóé. Carrie-é.

A Bermuda-háromszög. Ahol rám lőttek.
Ezt el is mondom Marinónak, aki azonnal elveti.
– Dél-Florida partjától nem messze lőtték le. Nem a Bermuda-

háromszögben történt. – Körülnéz, és megfigyelőberendezéseket keres,
amelyeket úgysem fogunk észrevenni.

– Ha húz egy vonalat Miamitól a Puerto Ricó-i San Juanig, majd
Bermudáig, akkor ez a Bermuda-háromszög – válaszolom, noha a
földrajz nem az erősségem.

Vajon Lucy ismerte Chanelt?
Lucy a múlt héten Bermudán járt. Amikor a Loganen leszállt, a



vámtisztviselők átkutatták a magángépét. Erről szeretném Marinót
kérdezni, de nem mondom ki. Marino rám mered, aztán a falon lógó
fényképekre, és hallom
a beszélgetést a rendőrségi rádióban, amelyet Marino a nadrágja hátsó
zsebébe dugott. A North Point Boulevardon a bejelentett civakodás
megalapozatlannak bizonyult.
A rendőrség átnézte a parkolót.

– Chanel mindenesetre otthonosan mozgott a bermudai hajóroncsok
világában. – Egy búvárnőre mutatok, aki közel úszik egy
dajkacápához. – És minél tovább nézem, annál biztosabb vagyok
benne, hogy ez ő, hacsak nincs megszólalásig hasonló ikertestvére.

– Nem tudtam, hogy búvár – mondja Marino. – Csak azt, hogy
szerethette a víz alatti fényképezést, vagy ha ő nem, akkor az anyja,
esetleg a lakberendező.

– Könnyen a végére járhatunk.
Chanel biztosan járt búvártanfolyamokra, vagyis szerzett

végzettséget igazoló oklevelet, tehát szerepel a neve a Búvároktatók
Szakmai Szövetségénél vagy a Nyílt vízi Búvároktatók Országos
Szervezeténél. Kell, hogy búvárfelszerelés legyen a házban, hacsak
nem másutt tartotta, és ezt most megint felhozom.

– Van másik lakása? – kérdezem, és makacs nyugalmam megrendül.
– Jó kérdés.
Valójában arra vagyok kíváncsi, hogy Lucyval jártak-e mostanában

Bermudán. Lucy azt mondta, hogy merült ott, de ezt nem tette volna
egyedül. Lucy sosem merülne egy merülőtárs nélkül, és talán Chanel
Gilbert volt az, akit Janet barátjaként említett. Ezt ki kell derítenünk.
Az innen összeszedett elektronikai készülékek hivatalosan átkerültek
Lucy laborjába, vagy így lesz, mielőtt még vége a napnak.



Nem engedhetem, hogy átnézze Chanel számítógépeit, telefonját,
memóriakártyáit vagy bármilyen megfigyelőeszközét, ha ők ketten
személyes kapcsolatban voltak. Miközben eljátszom a gondolattal, a
lelkem mélyén tudom, hogy nem tehetem. Lucy talán vissza sem jöhet
a munkahelyemre. Esetleg soha többé. Nem tudom, mi folyik
körülötte. Fogalmam sincs, mi történik majd, és milyen messzire megy
el az FBI, hogy tönkretegye Lucy további életét.

De ezt nem osztom meg Marinóval, mert ha elmondom, akkor
megtudja bárki más is, aki esetleg kihallgat minket. Talán Carrie is
hallaná. Vagy az FBI, és a következő gondolatom, hogy Lucy talán
nem is tudja, hogy Chanel meghalt. Feltéve persze, hogy egyáltalán
ismerte. Még nem hozták nyilvánosságra a személyazonosságát, és úgy
döntök, megnézem az interneten nincs-e valami a gyilkosságról. Ismét
felhívom Bryce-t. Rossz a vétel. Megkérdezem, hol van.



Harminchetedik fejezet

ITT SOHA NEM JÓ A VÉTEL – válaszolja. – A mágneses mező miatt,
tudja? Képzeljen el egy seregélyrajt, amikor egyszerre röppennek fel a
fákról. Démoni madarak nagy fekete felhője, és pontosan ez történik,
amikor a kis elektronok repkednek és zavarják a telefonjainkat. Ha
gondolja, felhívhatom a vonalason.

– Nem fog menni – válaszolom.
– Szakadozik a vétel, ezért igyekszem gyors lenni.
– Én hívtam, Bryce.
– Halló? Halló, Scarpetta doktornő? Jól hall? A Mars hívja a Földet.
– Csak egy percem van.
– Bocs. Arrább mentem. Most jobban hall? Azta, forog velem a

világ. Nyilván az oxigénhiánytól. Tényleg rosszabbnak érzem a dolgot,
miután felporszívózta a kamrát, és teljesen kiszívta a levegőt, ami
annak a szintjét is megváltoztatja a laborban. Hogy is ne tenné?
Leülök, és most jövök rá, hogy ma még egy falatot sem ettem. Csak
fodros kel chipset, amit a kelleténél régebben tárolok a fiókomban.

Szószátyár részlegvezetőm Ernie társaságában tartózkodik a vastag,
acélvázas betonfalakkal, mennyezettel és padlóval megerősített
nyomelemző laborban. Ezért nem jó ott sosem a mobiltelefonos vétel,
és nem a pásztázó elektronmikroszkóp vagy a Fourier-féle
transzformációs infravörös spektrométer vagy más csúcstechnológiájú
készülék miatt, amelyekkel az ismeretlen anyagokat azonosítjuk. Bryce
biztos nem ezektől kóvályog. De nincs szüksége különleges
körülményekre, helyszínekre vagy berendezésekre, hogy szédült



állapotba hozza magát.
– Előbb maga számoljon be az újdonságokról. – Tisztában vagyok

azzal, hogy a Gilbert-házban elrejtett titkos felvevőkészülékek
bármelyike csak az én szavaimat veheti fel.

Bryce-t nem hallgathatják le, csak ha a telefonomat is lehallgatják.
Hacsak Carrie vagy az FBI nem hackelte meg. Kényszerítem magam,
hogy nyugodt és hűvös maradjak, arra koncentráljak, amit teszek, és
amiért itt vagyok. De egyre nehezebben megy, majdhogynem
lehetetlen. Chanel Gilbert a Bermuda-háromszögben merült. Lucy
most járt Bermudán. Chanelt most gyilkolták meg, és Lucy otthonán
rajtaütött az FBI. Eltűnt egy rendőrtiszt, és Marinóval kettesben
vagyunk egy házban, amelyben rejtélyes módon felhúzták az órákat,
megterítették az asztalt, és úgy tűnik, az ajtók maguktól nyílnak és
csukódnak. Olyan, mintha itt nem menekülhetnénk a nehézkedési erő
alól. A fekete lyukhoz hasonlatos.

– A szalagcímet egy menő dolog érdemli ki, amelyet Anne talált –
fog bele Bryce abba, hogy miért is van a nyomelemző laborban.

– Remélem, nem szó szerint érti, hogy bekerül a hírekbe.
– Nem! De olyan izgalmas, hogy akár ott is lehetne, és biztos, hogy

óriási lesz, ha végül odakerül.
– Ne most. Addig nem, míg nem szólok.
– Úgy beszél, mintha valaki pisztolyt szorítana a fejéhez vagy egy

rossz Lego-filmben rosszul animálták volna. Gondolom, ez csak azt
jelenti, hogy a Nagy Testvér figyeli, és nem azt, hogy már nem létezik
magánélet. Akkor hát inkább én beszélek. Anne egy különös
üvegdarabkát talált a vérbe ragadva, én meg azt gondoltam: te jó ég,
mi történhetett? Hogy került ez a valami Chanel Gilbert testére? Igaz,
hogy olyan házban lakott, amely még azokból az időkből származik,



amikor a közlegelőn boszorkányokat akasztottak fel. De ha nem látott
más dolgokat Chanel Gilbertben…?

– Milyen dolgokat?
– A pásztázó elektronmikroszkóp alatt megjelenő

ásványujjlenyomatot.
– Legyen szíves pontosabban meghatározni. Felteszem, Ernie is ott

van magával…
– Rendben, várjon egy percet.
A háttérből Ernie hangját hallom, aztán Bryce visszatér a válasszal.
– Pontosabban homokkvarcról, nátronhamuról és mészkőről van

szó. Más szóval üvegről. Nyomokban ezüstről és aranyról. –
Papagájként ismétli, amit Ernie mond neki. – Csaknem felderíthetetlen
nyomok. De nyilvánvalóan piszoktól is lehet.

– Milyen piszoktól?
– Egy törött üveggyöngy egy darabkája olyan helyen lehetett, ahova

sok száz éven át nem süt a nap. Arany és ezüst is lehet a piszokban,
ami nem igazán az üveg tartozéka, de persze természetesen az is lehet.
Szabad szemmel nem látható, ahogy Ernie mondja, a nemesfémek
sóhaja. Ami igen költői megfogalmazás. És ólom is van benne.

– Azonosított valamit, ami elárulja, hol volt ez a bizonyos dolog,
mielőtt odakerült, ahol megtalálták? – Gondosan megválogatom a
szavaimat, pedig nagy a kísértés az ellenkezőjére.

Carrie dróton akar rángatni.
– Egy csótányszárny iciri-piciri darabkáját, ezért is említettem a

csúnya szögletekben és búvóhelyeken megtalálható piszkot, ahol
összegyűlnek a teremtmények – mondja Bryce. – Ó, istenem, a forrás
talán maga a ház? Szent ég! Észrevett rovarokat? Nagy a rendetlenség?
Remélem, nem fogják azt pletykálni Amanda Gilbertről, hogy a lánya



úgy élt, mint egy gyűjtögető, akiket mocsokban, a házi kedvenceikkel
lehet látni, és mindenütt bogarak nyüzsögnek…

– Mondja meg Ernie-nek, hogy közvetlenül őt hívom.
– Várjon csak! Mond valamit. Micsoda…?
Ernie hangját hallom megint a háttérben. Kiveszem a millefiore szót,

ami olaszul ezer virágot jelent. Egy gyöngyre utal, amelyet
évszázadokkal korábban Velencében készítettek, és pénzként
használtak.

BEFEJEZEM BRYCE-SZAL A BESZÉLGETÉST, és Ernie laborjának a számát
hívom. Hirtelen a kedvenc nyomelemzőm hangját hallom a
fülhallgatómban. Ismerős hangja vigaszt és megkönnyebbülést hoz.

– Mondanom sem kell, hogy nem találkozom gyakran ilyesmivel,
Kay, de azért ismerős – magyarázza. – Nem vagyok régész, és nem is
akarok ebben a szerepben tetszelegni, de az évek során azért amatőr
régész lettem, egy Sherlock, aki a társadalom szemetében turkál.
Amikor az ember már elég sok ügyön dolgozott, nem nagyon akad
olyasmi, amivel még nem futott össze, a múlt maradványait is
beleértve. Mint az üreges ólom- és muskétagolyók, amelyek véletlenül
kerülnek a laborokba, vagy a gombok és csontok, amelyekről kiderül,
hogy az amerikai polgárháborúból származnak.

– Szóval úgy gondolja, ez is onnan való. A múltból.
– Láttam hasonló leleteket. Tudja, hogy mennyire szerettem mindig

is kiásni dolgokat mikroszkopikusan vagy máshogy, és talán
emlékszik, hogy pár éve elvittem a családomat Jamestownba, egy
ottani ásatásra. Magán-tárlatvezetést kaptunk, eljutottunk a laborba, és
láttuk a kiásott holmikat.
A Brattle Street-i helyszínről származó üvegdarabka részben ezért is



volt ismerős. Az első telepesek kereskedésre használt üveggyöngyeire
emlékeztetett, amelyekkel becsapták az indiánokat. Főként az
égszínkék gyöngyökkel. Gondolom, szerencsehozónak vagy
varázserővel bírónak hitték.

– A tizenötödik század végéről, a tizenhatodik század elejéről beszél
– jegyzem meg.

– A gyöngyszilánk olyan idős lehet – erősíti meg.
– Ha tudna részletekkel szolgálni, Ernie?
– Tűrhető méretű darabról van szó, ami fazettált, háromrétegű

üveggyöngyből származik, és valószínűleg egy olajlámpa lángjánál
formálták, ellentétben a fújt vagy nyújtott üveggel, ehhez pedig
munkaterület és égetőkemence szükséges. Valamikor a gyöngykészítés
családi vállalkozás volt, mint például az otthoni pénzverés, és végső
simításul jellegzetesen színes üvegpettyekkel vagy vékony arany-, réz-,
ezüstszálakkal díszítették, ezek adták a tökéletes tarka csecsebecse
fényét.

– Milyen nagy volt? – Továbbra is homályosan fogalmazok, de
növekszik bennem a feszültség.

– A gyöngy alapján, ami sejtésem szerint egy kis igazgyöngy
méretével egyezett meg, ötször három milliméteres darabka. Bizonyára
kilenc-tíz milliméteres lehetett, a mérete hasonló lehetett az
úgynevezett kereskedelmi vagy rabszolgagyöngyökéhez, és feltehetően
Kolumbusz Kristóf cserélte be őket élelemre meg arra, hogy
áthajózhasson ellenséges vizeken. De ne kápráztassa el a tudásom:
most olvastam az interneten. A gyöngy Nyugat-Afrikában a rabszolga-
kereskedelem legfontosabb pénzneme volt. Tudja, hogy ment ez:
átadtak valami színes zsuzsut, és arannyal, elefántcsonttal és lopott
emberekkel hajóztak el.



– Színekre utalt. – Kétség sem fér hozzá, hogy amit leír, annak
semmi köze a Lucy kertjében talált, kvarcra emlékeztető metaanyagra.

– Különféle kék árnyalatok, és egy kis zöld – mondja Ernie, és a
csótányszárnyra gondolok.

Nem láttam döglött vagy eleven bogarakat a házban, csak legyeket,
aztán eszembe jut a kocsim rakterében talált porcica. És véres
meglepetésként a nyílvessző prémszerű tollazatához tapadt törmelék.
Bizonyíték, amelyet egyik helyről a másikra vittek, és ez talán a
gyöngydarabkára is vonatkozik. Az, amit eddig láttam, nem bizonyítja,
hogy a törött gyöngy ebből a házból származik, legalábbis nem az
eddig átkutatott szobákból.

– Hívjon fel, amint van valami más is – kérem. – Jen nemsokára
felkeresi…

– Már megtette, amint letette a parkolóban a helyszínelő kocsit, azt
is munkába kell hogy vegyem. Van valami különleges utasítása azon
túl, amit Bryce átadott?

– Végezzen, amilyen gyorsan csak tud.
– Miközben beszélünk, már nyitom is fel az egyik csomagját.
– Kíváncsi lennék az esetleges közös eredetre. – Olyan rejtélyesen

beszélek, hogy jóformán érthetetlen, amit mondok, és ez felbosszant. –
Van így értelme? – Olyan vagyok, mint egy túlpörgő motor.

– Tiszta és érthető, amit mond. Szeretné tudni, hogy némelyik vagy
akár mindegyik ugyanarról a helyről származik-e.

– És milyen típusúról. Olyan részletesen és gyorsan, ahogy csak
tudja.

– Ha meg tudom mondani, honnan és a pontos címet is mellékelni
tudom, nem fogom elhallgatni – ugrat, de komolyan is beszél.

Ernie azonnal nekilát, mert jól ismer. Évek óta dolgozunk együtt.



Türelmes, és hallgat rám, és nagy kár, hogy nem ilyen a kapcsolatom
Bryce-szal is. Most megint őt hívom.

– Tíz másodpercem van. Gyakorlatiasan rögtön a tárgyra térek.
Amikor ma délelőtt itt jártam, nem láttam semmi olyat, amiről Ernie-
vel meséltek.

– Valószínűleg nem is láthatott volna.
– Hol volt? – Megállom, hogy ne mondjam ki az üveg vagy a

gyöngy szót. – A testen pontosan hol? – Majd felrobbanok az
idegességtől.

Ne add meg neki ezt az örömet.
– Mint mondtam, a vérben. Beleszáradt a véres hajba – mondja

Bryce.
– Rendben van. Harold említette, hogy látott valami ilyet, de aztán

nem találta.
– Anne megpillantotta a CT-n. Úgy világított, mint a Times Square,

de pici volt, mint egy félbevágott borsószem. Bámulatos ötszázszoros
nagyításban látni a pásztázó elektronmikroszkóppal. Még a
szerszámnyomokat is ki lehet venni, ahol megfogták, amikor
megolvasztották az üveget – darálja vidáman, mintha kellemes témáról
társalognánk.

– Biztos kell hogy legyek abban, Bryce, hogy Chanel Gilbert neve
vagy bármilyen vele vagy az esettel kapcsolatos információ nem jut ki
hivatalos formában.

– Tőlünk biztos nem. Biztosan tudja, hogy fent van a Twitteren.
– Nem tudtam róla.
Lucy most már biztos értesült Chanel haláláról.
– Úgy bizony. Nem is olyan régen került fel. De nem lep meg. Már

semmi sem titkos – emlékeztet Bryce.



– Mit írtak?
– Csak annyit, hogy a híres producer, Amanda Gilbert lányát holtan

találták ma reggel Cambridge-ben. Nem tudom, ki twitelte. Gyanítom,
hogy sokan.

Befejezem a beszélgetést, és egy kalapácsfejű cápa képét bámulom.
Nagy, a szeme halott, tátott szájában ijesztő fogak. A búvár szinte rajta
lovagol. Nem fél. Lehet, hogy mosolyog.

Ne érezze, hogy félsz. Ne add meg neki, amire vágyik.
Egy másik fényképen ugyanaz a búvár összegubancolódott

horgászzsinórt és horgot távolít el egy tigriscápa szájáról. Chanel
Gilbert. Bátor és kalandvágyó. Úgy látszik, kedves az állatokkal. Nem
ismeri a félelmet. Magabiztos. Lehet, hogy túlzottan is. Talán semmi
sem tántorította el, míg a fejét a márványpadlóba nem verték.
Elképzelem a villámgyors támadást. Chanel nem látta előre.

Lenge öltözékben volt az előcsarnokban, és nem érezte, hogy bárki
is fenyegetné a testi épségét. Nem találtam rajta védekezésből eredő
sebeket, amelyek arra utalnának, hogy védeni próbálta magát. Aztán
váratlanul a padlón fekszik, és az ütésektől elveszti az eszméletét.
Valamiért bízott a támadójában. Nem óvatlan volt, amikor azt hitte,
semmitől sem kell félnie, különben nem lett volna félmeztelenül az
előcsarnokban. Valószínűtlen, hogy így mutatkozott volna egy idegen
társaságában.

Ismerte a gyilkosát.
A vérpöttyök azt mutatják, hogy ott gyilkolták meg, ahol rátaláltunk.

De ez nem jelenti, hogy a teste nem feküdt már ott egy ideje. Ez azt is
megmagyarázza, hogy miért nem stimmel a halál időpontja, és ekkor
újabb kép jelenik meg előttem. Carrie visszamegy az előcsarnokba, és
kiélvezi a kellemes érzés utolsó pillanatait. Lehet, hogy órákig vagy



napokig élt egy fedél alatt a holttesttel.
Szexuális kapcsolatuk volt. Legalábbis számára.
– Látja ezeket? – mutatok a képekre.
– Igen, azt hiszem, igaza van. – Marino a hátam mögül nézi őket. –

Chanel Gilbert. Nyilván nagy búvár volt.
– Úgy látszik, nem nagyon félt semmitől.
– Vagy nagyon ostoba volt. Ha engem kérdez, bárki, aki egy horgot

akar kivenni egy cápa szájából, félkegyelmű.
– Kétlem, hogy az lett volna, és ideje feltennünk a kérdést, hogy

milyen ember is volt. – Az órámra nézek. Mindjárt négy óra.
– A fogtérképe… – kezdi Marino.
– A jelek szerint bizonyítja, hogy Chanel Gilbertről van szó, de azt

hiszem, Marino, ez is olyan, mint minden, amit látunk. Semmi sem az,
aminek tűnik. Ő sem.

Kimegyek a könyvtárból, mielőtt válaszolhatna. Nem várom meg,
hogy összecsomagolja a helyszínelő táskáját.

– Hé! – kiabál utánam, de nem várok senkire, se rá, se másra.
A táskát fogva utánam siet, Tyvekbe bújtatott lába döng és csúszkál

a faparkettán. A folyosó végén nyílik a nagy hálószoba, a tölgypadló és
a faburkolat más, mint amilyet a többi szobában láttam. Neogótikus
stíluselemek, vélhetően a tizenkilencedik század közepéről, az
ajtónyílás csúcsban végződő díszes boltív. Odabent oszlopnyalábok és
díszes stukkó. Behúzták a függönyöket.

Felkapcsolom a lámpát, és egy szellem vagyok, egy néma,
bosszúszomjas jelenség, ahogy az ujjaimat mozgatva felhúzom a
fekete nitrilkesztyűt. Nem mozdulok az ajtóból, csak benézek a
rendetlen antik ágyra, amelyet állatokat ábrázoló bonyolult fafaragás
ékesít. Az állatok vízköpőkként vigyázzák a szobát.



Harmincnyolcadik fejezet

A TAKARÓT FELHAJTOTTÁK, mintha Chanel Gilbert most kelt volna fel,
és bármelyik percben visszatérhetne. Feltéve, hogy ő aludt itt. És
feltéve, hogy egyedül aludt.

Ő vagy valaki más nem vette a fáradságot, hogy bevesse az ágyat,
vagy akár megigazítsa az ágyneműt. Chanel nem öltözött fel. Mi
történt? Váratlanul megjelent valaki az ajtóban? A gyilkos már a
házban volt? Gyorsan cikáznak a fejemben a kérdések, egyik a másik
után, és eszembe jut, vajon Chanelnek szokása volt-e meztelenül
aludni. Felkelt, aztán belebújt a fekete selyemköntösbe, amely rajta
volt, amikor a testére rátaláltak? Vagy más okból volt meztelen?

Érzem a bomló test bűzét, de a szaglás élménye olyan, mint egy
fantomfájdalom. Csak az emlékeimben él. Merő képzelődés. A bűz
elszállt, és nem érzem igazán a ház e távoli zugában. De a gondolata
egy megkerülhetetlen tényre emlékeztet, amely egész nap gyötört. A
bomlás előrehaladott állapota arra utal, hogy Chanel Gilbert nem múlt
éjjel halt meg, és semmiképpen sem ma reggel. A halál utáni
változások nem hazudnak még egy hőhullám idején sem, amikor
kikapcsolják a klímát.

De az ilyen morbid jelenségek értelmét könnyű félremagyarázni, ha
helytelen információt kapunk, és hiszem, hogy így történt, és ez a
gondolat elvezet Chanel gyomortartalmához. Még alig kezdte el
emészteni a rákot, rizst, hagymát és paprikát. A tenger gyümölcsei
vagy a ragu szokatlan választás reggelire, de ez nem sokat jelent. Az
emberek mindenfélét esznek, amikor csak kedvük szottyan rá. Csakis



azt állíthatom bizonyosan, hogy ebédet vagy vacsorát, vagy egy
szendvicset evett, sört vagy egy pohár bort ivott, és nem sokkal ez után
történt valami. Meghalt. Vagy olyan trauma és fájdalom érte, hogy
„üss vagy fuss” reakció lépett fel nála, emiatt a vér a végtagjaiba tolult,
emiatt pedig az emésztése teljesen leállt.

Mindez arra utalhat, hogy a támadójával étkezett, feltehetően ebben
a házban, valószínűleg a konyhaasztalnál, amelyet most a falról levett
gyűjtői tányérral terítettek meg. Chanel bizonyára felállt az étkezés
után, és pillanatokkal később agyonverték. Ha étteremben vacsorázik,
akkor az emésztés előrehaladottabb lett volna. Erről eszembe jut a
hiányzó konyhai szemeteszsák. Eljátszom a jelenetet: valaki dobozban
ételt hoz a házhoz. Lehet, hogy Chanel. Lehet, hogy a gyilkosa, talán
maga Carrie Grethen.

Elképzelem, hogy Chanel eszik, és perceken belül megtámadják
vagy meghal, és furcsállom, hogy az utolsó étkezésének semmilyen
bizonyítéka nincs a konyhai szemeteszsákban. És a ház mellett álló
nagy kukákban sem. Éttermi számla sincs sehol. De nincs igazán
szükségem ilyen bizonyítékra, bármennyire segítene is a nyomozásban.
Chanel gyomortartalma elárulja, mit emésztett a halála előtt. Nem
tudom, hogy a gyilkosa helyesen számította-e ki, mit találunk majd a
boncoláskor. Talán még Carrie sem olyan jártas az emésztés legapróbb
részleteiben.

Ha nincs a házvezetőnő állítása, akkor Chanel Gilbert
meggyilkolását jó huszonnégy órával előbbre tettem volna, mint ahogy
el akarták hitetni velünk. Nem ma reggelre vagy tegnapra, hanem
valószínűleg dél körülre vagy előtte való éjszakára. Más szóval akár
szerdára, arra a napra, amikor Bryce lemosatta a törvényszéki központ
autóit. Feltehetően azon a napon, amikor megbabrálták a furgon hátsó



lámpáját.
A házvezetőnő téved vagy hazudik.
– Mi történt itt valójában? – mormolom az üres szobának.
A széles pallók közepére perzsaszőnyeget terítettek, a mennyezet

fagerendás. Az elefántcsontszín függönyöket be-, az ablakon lévő
rolókat lehúzták.

– Hohó – szólal meg közvetlenül mögöttem Marino. – Ha az ember
már halottakkal beszélget, ideje letenni a lantot.

Belépek a szobába, és virág- meg fűszerillatot érzek. Az
ösztöneimre és az orromra hallgatok. Az illat egy komódhoz vezet.

– Szeretném ezt kinyitni – mondom Marinónak.
– Csak rajta.
– Megnézte, amikor először itt jártunk?
– Nem volt okom rá, hogy átnézzem a személyes holmiját, és idő

sem volt rá. Akkor még csak balesetnek hittük. És sietnünk kellett
Lucyhoz.

– Most itt vagyunk.
– Micsoda meglátás.

ÉRZEM ROSSZALLÓ PILLANTÁSÁT, komor hangulatát, idegességét,
miközben mindjárt az első kihúzott fiókban rálelek arra, amit kerestem.

A fiók üres, csak egy gömbformájú kerámiaillatosító van benne.
Felemelem, és ráismerek a levendula, a kamilla, a citrom, a verbéna, és
még valaminek az illatára, amire nem számítok, és nem is jut eszembe
a neve. Enyhén büdös, nehéz elképzelni, hogy egy házat illatosítanak
vele.

– Lehetett köztük valami. – Marino nem veszi le rólam a pillantását.
– És szerintem tudja is, hogy mi, doki. Ennél jobban nem akarok



belemenni.
Nagyon is tudom, mire céloz, nem kell részleteznie. Ösztönösen

megérzem, mire utal, de nem abból, amit mond, hanem ahogy mondja.
Marino azt sugallja, hogy Chanel és Carrie talán ismerték egymást.
Esetleg ismeretségnél több is volt köztük. Marino rávezetés nélkül is
elfogadja ezt a szempontot.

– A kerámiaillatosító, vagyis pomander antik darab, de az
illatkeverék nem olyan régen került bele. Még friss. – Ez megerősíti,
hogy Chanelen kívül valaki más is használta a házat.

Enyhén szólva, ez ugyanannak a kellemetlenségnek újabb részletére
világít rá. Ha Carrie ismerte Chanelt, és Chanel Lucyt, akkor ez
összeköti hármójukat. Chanelt meggyilkolták. Carrie létezését
lehetetlen bizonyítani. Ezáltal az FBI szempontjából Lucy marad a
csávában. Aggódom, hogy ez lehetett mindennek az oka, de elképzelni
sem tudom, miért.

– Egy pom… micsoda? – kérdezi Marino.
– Olyan tartó, amibe száraz, illatos virágokat, illatlabdacsot,

illatzacskót tesznek. – Kinyitom a többi fiókot is. – Ez a tartó régi.
Nem másolat, és szemre abból a korból származhat, mint amikor ezt az
új szárnyat építették, vagyis a polgárháború idejéből, esetleg kicsit
korábbi vagy kicsit későbbi időkből. Biztosan nehéz megállapítani. De
határozottan nem a tizenhetedik században. És bizonyosan nem mai.

Kesztyűs ujjamat végighúzom a takarosan összehajtogatott
sportruhákon, vagy fél tucat ujjatlan felsőn és feszes futónadrágon. Kis
méret. Némelyiken még rajta van az árcédula. Egyik sem olcsó darab.

– Becslésem szerint tizennyolcadik század közepe-vége. – Továbbra
is megosztom Marinóval, amit látok és gondolok. – A száraz
gyógynövények fontosak ebben az esetben.



A felhasznált növények, virágok vagy olajok frissek, különben nem
lenne ilyen átható az illatuk.

– Be akarja vinni a laborba? – Marino felpattintja a helyszínelő táska
csatjait.

– Igen… – A gondolataimat megakasztja egy hirtelen támadt érzés,
mintha egy kocsmában lennék.

Egy pillanatra mindent félbehagyok, és koncentrálok. Aztán
rájövök.

– Komló szagát érzem – mondom Marinónak, és annak, aki még hall
bennünket.

– Mint a sörhöz való komló?
– Mint a sörfőzéshez való. – Erős és jól hallható a hangom, és

észreveszem, hogy agresszív vagyok.
Lehet, hogy kettőn áll a vásár.
– Vágyálomnak hangzik. Én biztos le tudnék most gurítani pár sört –

jegyzi meg Marino.
– A komlót másra, így orvosi célokra is fel lehet használni –

magyarázom csillapítón, mintha semmilyen érzést nem váltana ki
belőlem a téma.

Marino a közelemben beleszimatol a levegőbe.
– Nem érzem, de ez nem újság, amikor magával vagyok. Szerintem

maga véreb volt előző életében. Érdekes lesz, ha kiderül, hogy
Chanellel valami baj volt. Hogy esetleg beteg volt.

– Nem hiszem. Az elsődleges vizsgálatnál nem volt semmi
szembeszökő. Majd meglátjuk, mi derül ki a szövettannál, de Luke
említette volna, ha bármilyen betegségre vagy más súlyos problémára
utaló jelet talál.

– Nem mintha szakértő lennék – vitatkozik Marino –, de ebben a



házban sok olyat láttunk, ami azt mutatja, hogy valaki szorongott a
balszerencse vagy a rossz egészségi állapot, esetleg halál miatt.

Carrie megegyezett Istennel, hogy nem jut hasonló sorsra.
Hallom, ahogy a videón beszél, és elmondja az élettörténetét, mintha

bármilyen együttérzést táplálnék iránta a vele történtek miatt. Sem
emberbaráti érzések, sem megértés nincs bennem. Nem törődöm vele.
Látom sápadt bőrét, rövid platinaszőke haját, miközben felolvassa a
forgatókönyvet, és feltart egy üveget, amelyben a fiatalságát állítólag
megőrző különleges védőitalt tartotta.

– Az, amit látunk, feltehetően valamiféle egészségi vagy
megnyomorító problémára utal, netán olyasmire, ami rossz közérzetet
okoz vagy zavarba ejti az illetőt, mint amilyen egy arcrángás, remegés
vagy deformitás – folytatom, hogy elmagyarázzam Marinónak, ám
valójában Carrie-nek címzem. – Következtethetünk arra, hogy ez a
személy a tipikustól eltérő hiedelemrendszernek, más szóval
téveszméknek hódol a növények és a természetben előforduló más
dolgok, így például fémek gyógyító erejét illetően.

A réznek.
– A komló növénytanilag az indiai vadkenderrel áll rokonságban, és

daganatok kezelésére, álmatlanság ellen is használják. – Az
kerámiaillatosítót leteszem a komódra. – Gyanítom, hogy Chanel vagy
valaki más, aki itt tartózkodott, álmatlanságtól, szorongástól,
depressziótól vagy más hangulatingadozástól szenved. – Elképzelem,
milyen lehet Carrie reakciója, amikor ezt hallja.

Nagyon sértődékeny. Rosszul tűri, ha az önimádatában sértik meg.
Rendszerint gyilkossággal torolja meg.

– De az orvosi marihuána nem illik ebbe. Az nem babonaság. Nem
kuruzslás – teszem hozzá. – Itt tartották? Nem éppen bombabiztos



rejtekhely.
Marino kinyitja a kis szekrényt, és odabent csak pár inget, kabátot

látunk, a burkolat cédrus, hogy ne menjen bele a ruhákba a moly.
Marino az ezüstfülénél fogva felemel egy mahagóni gyógyszeres
dobozt. Leteszi a szőnyegre, és felnyitja a vörös bársonnyal bélelt,
kopott fedelét. Úgy tűnik, senki sem félt, hogy valaki esetleg ellopja
Chanel gyógyszereit, feltéve, hogy ez az övé volt.

A dobozban fa elválasztólapok és apró fiókok vannak, tele
szemcseppes üvegcsékkel, amelyekben cannabistinktúra, mellettük
füves tinktúrával átitatott rágógumi van, és műanyag dobozkákban
cannabiscsíra. Indica. Sativa. Különféle cannabidiol- (CBD-)
keverékek. Felemelek egy üveget.
A cég neve Cannachoice. A címkén semmi sincs, amiből
megtudhatnánk, hol gyártották, de egyetértek Marino korábbi
értékelésével.

– Nem innen való. – Visszateszem az üveget a megfelelő rekeszbe. –
Biztos, hogy Massachusettsben nincsenek ilyesmit árusító
gyógyszertárak, és a gondviselők semmiképpen sem férhetnek hozzá
ilyen kiváló minőségű tinktúrához. Őszintén kétlem, hogy a keleti
parton bárhol ilyesmit lehetne találni. Talán valamikor a jövőben, de
egyelőre nem.

– Kaliforniára gyanakszom. – Marino ismét azt feltételezi, hogy a
gazdag, jó kapcsolatokkal megáldott anya a beszerzési forrás.

– Onnan vagy Coloradóból érkezett. Esetleg Washington államból. –
Felveszek egy másik üveget, amelyben tizenöt rész CBD-t vegyítettek
egy rész THC-vel (tetrahidrokannabiollal), és a lepecsételt kupakot
már felnyitották.

Lecsavarom a kupakot, és kihúzom a csepegtetőt. Aranyló, sűrű



tinktúrát találok. Édes, gyógynövényes az illata, és nem emlékeztet az
otthon főzött kivonatokra, amelyekkel eddig találkoztam, a fekete
kátrányos pasztára, amely túl keserű, hogy a nyelvünk alatt tartsuk
vagy ételbe, italba keverjük, és megráz, hogy mindennek miért is
jártam korábban utána. Az érzés meglepetésszerűen tör rám, gyorsan,
szomorúan és elemi erővel.

Nem is olyan régen több tudást szereztem az orvosi marihuánáról,
mint amit valaha is szükségesnek véltem. Szakértőkkel beszéltem, az
internetet bújtam, megrendeltem
a legálisan beszerezhető termékeket, amikor tudomásomra jutott, hogy
Janet nővérénél négyes stádiumú hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak.
Az alternatív gyógymódokban jártas orvosokkal beszéltem. Minden
folyóiratban megjelenő cikket elolvastam, amelyet elő tudtam keríteni.
De semmi sem segített Natalie-n, és ez rettenetes érzés volt, akárcsak
most, ha felidézem a késő éjszakai vitákat, a történtek
igazságtalanságát, a kínt, Lucy harcias kirohanásait, amikor azt
mondtam, minden tőlünk telhetőt megtettünk. Legálisan bizonyára.

Baszódjanak meg. Majd figyeld csak, mi következik, mondta Lucy,
és emlékszem, amikor ezt mondta, Janettel a hátsó kertben álló nagy
magnóliafa alatti padon ültünk. Lemenőben volt a nap, bourbont
ittunk, és a kemoterápiáról beszélgettünk. Natalie nem tudott enni. A
víz is alig maradt meg benne. Fájdalmai voltak, félt és lehangolt volt,
és orvosi marihuánára volt szüksége. Virginiában nem lehet
törvényesen beszerezni. Massachusettsben legális, de a mai napig nem
lehet megfelelő terméket kapni. Csak csírát, amelyből Lucy szerint
kockázatosabb tinktúrát előállítani.

A füvet nehezebb elrejteni a drogkereső kutyák és az elutasító
emberek elől, hívta fel a figyelmemet.



Nálam vacsoráztunk, amikor ezt mondta egy elmérgesedett
beszélgetés után. Lucy fenyegetődzött, és nem szeretném, ha erről eskü
alatt kellene vallomást tennem. El tudom képzelni, hogy a Jill
Donoghue-félék hogy szednének ízekre.

Az unokahúga tett önnek valaha is olyan kijelentést, Scarpetta
doktornő, hogy nem tiszteli a törvényt?

Csak, ha a törvény észszerűtlen.
Vegyem ezt igennek?
Részben.
Pontosan mit is mondott?
Mikor?
Esetleg mostanában.
Azt mondta, hogy nem engedelmeskedik olyan ostoba törvényeknek,

amelyeket szűk látókörű, korrupt emberek hoznak. Nem olyan régen
mondta.

És ön nem érezte ezt veszélyesnek?
Szó szerint nem.
Ha egyszer döntésre jut, a logisztikai és törvényes formaságok nem

állítják meg Lucyt, és azon a véleményen van, hogy a cél szentesíti az
eszközt. Minden esetben. Kivétel nélkül. Nem számít, hogy jut el oda,
ahova kell, és fogalmam sincs, mit csinált az alatt a pár hónap alatt,
amíg Natalie haldoklott. Lucy sosem árulta el nekem. Én pedig nem
kérdeztem. A magángépén repült Coloradóba. Ő vezette a gépet is,
meg a helikoptert is Virginiából, és vissza, de nem mondta, én meg
nem kérdeztem, és általában fel tudtam hívni és beszélgetni tudtunk
róla.

Kérdéseket tennék fel a Cannachoice-ról, és hogy tudja-e, honnan
származik a marihuána. Ez ugyanis előfordulhat, és fontos információ,



mivel több üvegnyit találtunk egy gyilkosság helyszínén, amit
feltehetően Carrie agyalt ki. Normális körülmények között felhívnám
Lucyt, és rengeteg kérdést tennék fel. De a helyzet korántsem
mindennapi, és ha csapdát állítottak, akkor feltett szándékom, hogy ne
az unokahúgom essen bele. Nem tudom, hogy az FBI még a házában
van-e. Azt sem, hogy Erin Loria e percben ott tartózkodik-e, hogy –
miután figyelmeztette a jogaira – kihallgassa. Vagy ki tudja, mi folyik
ott. Nem akarok rontani a helyzeten.

Egyébként is azt mondogatom magamnak, hogy nemsokára bőven
lesz alkalmunk beszélgetni, amikor a mi házunkban lesz. Lucy, Janet,
Desi és Jet Ranger nálam és Bentonnál lesz, akárcsak a menhelyi
agarunk, Sock is. Egy darabig mind együtt leszünk, és ez megnyugtat,
noha semmilyen garancia nincsen rá, hogy ez valóban így lesz.

Nem vagyok nehéz felfogású. Sem naiv. De olyan, mintha a
végzetem felett lebegnék, és lenéznék annak a valaminek a borzalmas
sötét formájára, amihez nem bírok közel férkőzni, vagy amit nem
vagyok képes azonosítani, és tudom, hogy becsapom magam. Nem
ismerem be, hogy mi számít leginkább, pedig az Lucy és Benton. És
Marino. Mindenki, aki nekem fontos.

– Vigyünk el mindent a laborba – döntök az antik gyógyszeres
doboz tartalmáról. – Elemeztetjük, és meglátjuk, mi van benne.

Közelebb megyek az ágyhoz, és itt is ugyanazt a fűszeres virágillatot
érzem, kiegészülve valamivel.

Borsmentával.



Harminckilencedik fejezet

A JELEK SZERINT MINDKÉT PÁRNÁN ALUDTAK. A fürdőszobához
közelebbi, balra eső alatt egy fekete szaténerszény van, a szája
zsinórral összehúzható.

Kézzel varrt zacskónak látszik, hasonlóan a korábbi dolgokhoz. A
hidegen préselt gyümölcslevekre, a nappaliban látott gyertyákra és a
felhúzott órákra gondolok. Valaki szorgoskodik, friss gyümölcsökkel,
zöldségekkel, gyógynövényekkel és homeopátiás orvosságokkal
dolgozik, de nincs nyoma, hogy a szerek előállítása a házban vagy
bármi olyan helyen folyt volna, amelyet eddig átkutattunk.

Bőrregeneráló készítmény… használj olyasmit, ami nem teszi
teljesen tönkre az édes, gyönge bőröd, mondta a kamerába Carrie.

Az egészsége, a fiatalsága és mindenekelőtt a hatalma megszállottja,
és bámulatosan ért ahhoz, hogy szabadon mozogjon, és közben ne
hagyjon nyomokat. Hacsak nem olyan nyom, amelyet meg kell
találnunk. Mint a kamera az ezüstdobozban. Vagy az eltüntetett vér,
amely vegyszerre reagál, mert Carrie tudta, hogy meg fogom nézni.
Tudja, hogyan gondolkodom és dolgozom, és gyanakvással tölt el,
hogy mindez mit jelenthet, és mennyire veszélyes lehet ebben a házban
maradni.

Azt akarja, hogy itt légy.
Ehhez kétség sem fér.
Most rögtön el kell menned.
Jobban visszahajtom a takarót, és alaposabban szemügyre veszem az

ágyneműt, a nagy szálsűrűségű, törtfehér szatén pamuthuzatot és a



halványszürke paplant. Teljesen felhajtom a takarót, és találok egy
kifordított fekete selyempizsama-felsőt. Chanel meztelen volt, mert
levette a pizsamáját. Vagy valaki levette róla, de akkor hol a
pizsamanadrág? Nem volt a fiókokban, sem a test mellett. Megkérdem
Marinót, mit mondott a házvezetőnő, Elsa Mulligan. Azt állította, hogy
Chanel tegnap délután három és fél négy között távozott. Emlékszem,
hogy Marino ezt mondta, és most meg is erősíti. Azt mondja, hogy
Hyde ezt mesélte, amikor a bejelentésre először kijöttünk a házhoz
reggel fél kilenc körül.

– Mint már mondtam, a házvezetőnő és Hyde beszélgettek pár
percig – jelenti ki Marino. – Ennyi volt.

– Aztán a nő elment, mire ideértünk. – Ezt egyre fontosabb
részletnek érzem. – Mi a helyzet, ha megpróbálja a házvezetőnőt
felhívni? Kiderült már, hogy tényleg fel lehet-e hívni?

– Még nem próbáltam. Kicsit elfoglaltak voltunk. Állítólag
említette, hogy Chanel múlt éjjel nem ment el hazulról, hanem itthon
dolgozott – ismétli meg ugyanazt a történetet. – Állítólag semmi jele
nem volt, hogy vár valakit, és állítólag tavaly szakított a barátjával,
akivel állítólag pár éve New Jersey-ben ismerkedett meg.

– Sok az állítólag.
– Bizony, a pokolba is. Beletrafált. Most semmiben sem hiszek.
– Kikérdezte valaki az állítólagos barátot? Bebizonyosodott, hogy

létezik egyáltalán?
– Carrie Grethen két hónapja New Jersey-ben volt, közvetlenül az

előtt, hogy Floridába ment – ismétli meg az érvelését Marino.
– És ez lett volna a következő kérdésem. Hyde megkérdezte a

házvezetőnőt, hogyan ismerkedett meg Chanellel? Vagy a nő szolgált
információval?



Tudjuk, hogy Carrie nem olyan régen, két hónappal ezelőtt New
Jersey-ben volt. Tudjuk, hogy még ez előtt ott gyilkolt meg egy nőt:
agyonlőtte, amikor kiszállt a kocsijából Edgewater Ferrynél.
Akaratlanul is felvetődik bennem a kérdés, hogy nem egy újabb
kötekedésről van-e szó, hogy az állítólagos házvezetőnő véletlenül
megemlítette New Jersey-t. Számomra érzelmi ügy ez: Morristownban
voltam, amikor megtudtam, hogy Carrie Grethen él, és a maga torz
indokaira hivatkozva embereket gyilkol. Abban a bárban ültünk,
amelyben Carrie is járt.

– Nem tudom, mert nem láttam őket beszélgetni – folytatja Marino,
hogy miért nem kérdezte ki a nőt, aki azt állította magáról, hogy Elsa
Mulligan. – Maga mellett ültem abban az átkozott furgonban.

– És mi történne, ha most megpróbálná felhívni Elsa Mulligant? –
Van egy olyan érzésem, hogy tudom a választ.

Semmi sem történne. Nem fogja elérni.
– Addig nem hívom, míg itt nem végzünk – jelenti ki. – De tudom,

hogy mire akar kilyukadni. Valami nem stimmel a nő körül.
– Úgy van. Egyáltalán nem stimmel. – Lassan körbejár a tekintetem

a szobában, és rejtett megfigyelőberendezést keresek.
Nem fogom megtalálni, ha csak Carrie-nek nem ez a feltett

szándéka, és érzem a bennem végbemenő változást. Ritka, és mindig
ugyanúgy történik. Nem ismerem fel az átalakulást, amíg végül
visszafordíthatatlanul be nem következik. Mint egy lerobbanó motor.
Azonnali kísérteties csend követi. Lebegő érzés. Tökéletes nyugalom.
Aztán a figyelmeztetés élénkvörösen felizzik, dudák szólnak, szirénák
visítanak, hogy jelezzék, mindjárt összeütközöm. De helyette Marino
rádióját hallom. A kezében tartja, és gombokat tekerget.

– A River Basinben történt valami – jelenti bosszús, elcsigázott



hangon. – Úgy tűnik, ugyanaz a piros terepjáró és a részeg
fiatalkorúak, csak most az egyiknél fegyver is van.

– Milyen piros terepjáró? – hallom a kérdésem, mielőtt a gondolat
megformálódna a fejemben.

– Új modell, feltehetően luxuskivitel. A rádióbeszélgetések alapján
ennyit tudok.

– Többször is bejelentették ugyanazokat a fiatalkorúakat és ugyanazt
a piros terepjárót, és nincs több adat? Milyen terepjáró? – kérdezem
újra.

– Nincs több információ – mondja Marino. – Általában megadják a
rendszámot, a gyártmányt és a modellt, vagy valamit.

Az eltűnt Range Rover jut az eszembe. Meg is említem. Én mondom
ki elsőként, hogy kizárt, hogy fiatalok lopták volna el a felhajtóról
ebben a felhőszakadásban, miután a rendőrség egész délelőtt a házban
tartózkodott. Gyorsan hozzáteszem, hogy a 911-hez beérkező hívások
egy új, drága piros terepjáróról és a duhaj fiatalokról esetleg egyáltalán
nem tartozik az esetünkhöz.

– De mi a helyzet, ha mégsem az, és ha hamis az egész? – kérdezem.
– Ha ez csak egy játék?

Tudjuk, ki játszik ilyesmit, és miért, a River Basin pedig a közelben
van. Percekre a Gilbert-háztól.

– Fel kell készülnünk a legrosszabb eshetőségre – mondja Marino,
és beleszól a rádióba. – Van valami adat a piros terepjáróról és a benne
ülőkről? – faggatja a diszpécsert, és most nem flörtöl vele. – Tudni a
rendszámot, márkát, modellt?

– Negatív. Semmi többet. – A diszpécser – ha jól sejtem, Helen – is
komor, mintha olyan bejelentés hangzott volna el valahol, hogy a
világban nagy a baj.



– A bejelentő adott meg telefonszámot? – Marino állán remeg az
izom.

A nő beolvas egy telefonszámot, amelynek nem tudom azonosítani
az előhívóját, de biztos, hogy nem helyi. Marino felhívja a számot,
hosszan kicseng.

– Nem állították be rajta a hangpostát – mondja. – Valószínűleg egy
hamis eldobható telefon. Kölykök szórakoznak a rendőrség rovására.

– Legalábbis ezt reméli.
– Jobb, mint az, hogy valaki elkötötte egy meggyilkolt nő piros

Range Roverét, és azzal furikázik.
– Vagy Chanel Gilbert gyilkosa hívogatja a 911-et. Vagy az

úgynevezett „házvezetőnő”.
– Maga szerint ez egy és ugyanaz a személy? – Rám függeszti a

tekintetét, és mindketten tudjuk, hogy ugyanazt a lehetőséget
mérlegeljük.

Felkavaró még csak belegondolni is, ugyanis azt jelentené, hogy
Carrie ölte meg Chanel Gilbertet, és valamikor, amikor neki tetszett,
felhívta a 911-et. Aztán ajtót nyitott, amikor Hyde rendőrtiszt
becsengetett. Itt maradt, néhány kérdésre válaszolt, de messze járt,
mire Marinóval ideértünk. Elég lenne Elsa Mulligan szemébe néznem,
hogy tudjam, Carrie az. Marino talán nem ismerné fel, de csak két
hónapja néztem végig, ahogy rám lőtt.

– Szerintem be kellene itt fejeznünk. Próbáljuk ki az alternatív
fényforrást az ágyon. Talán nem egyedül feküdt benne a halála előtt –
javasolom.

Marino kinyitja a dobozt, amely valójában egy kemény fekete
műanyagból készült, nagy teherbírású szerszámos láda. Megkeresi a
készletet, amelyben egy alternatív fényforrás van: különböző



sávszélességű kis fekete elemlámpáknak tűnő felszerelés.
– Mit szeretne, melyikkel kezdjük? – Letesz egy doboz kesztyűt a

földre, és elővesz egy újat.
– Az UV-vel.
A testnedvek fluoreszkálnak a hosszú hullámhosszú fekete fénnyel

történő megvilágításban, és Marino ezt a fényforrást választja ki.
Átnyújt egy borostyánsárga szemüveget. A lencse ibolyaszínűn
ragyog, és a láthatatlan fénnyel az ágyat kezdem pásztázni. A fejnél
kezdem. A párna, amely alatt a kis zacskót találtam, olyan fekete, mint
az űr.

– Tyűha! – hüledezik Marino. – Még sosem láttam ilyet. Miért
látszik feketének? A többi párna és az ágynemű nem ilyen. Az UV
alatt mi válik ilyen feketévé?

– Az első gondolat a vér – válaszolom. – De a párnahuzat
nyilvánvalóan nem véres.

– A pokolba is, dehogy! Ha lekapcsoljuk a világítást, teljesen
normálisnak látszik. Csak kicsit gyűrött, mintha aludt volna rajta
valaki.

– Kezdjünk fényképezni, aztán az összes ágyneműt el kell küldeni a
laborba. – Miközben ezt mondom, ismét azt a robajt hallom, mintha
egy nehéz ajtó csapódna be a ház távoli zugában, feltehetően a
pincében.

– A fenébe is, kezd kiakasztani – kiált fel Marino.
Aztán megint halljuk. Ugyanazt a hangot. Tulajdonképpen pontosan

ugyanazt.
– Arra is gondoltam, hogy nem a szél dönget-e valamit, mondjuk

egy nem rögzített zsalugátert. – Marino tekintete ide-oda cikázik a
hálószobában, a feje csillog az izzadságtól.



– Nem hangzik zsalugáternek.
– Nem megyek most rögtön, hogy megnézzem. Nem hagyom itt

egyedül.
– Örömmel hallom. – Az UV-lámpát az ágy más pontjaira

szegezem, mialatt Marino előveszi a fényképezőgépét.
Vastag, borostyánsárga, sárga és vörös műanyag szűrőket keres elő,

amelyeket a lencse elé kell tenni, hogy fényképeken megörökíthessük
a fluoreszkálást.

– A jó hír, hogy Ajax nem ment volna el a fiúkkal, ha a
legcsekélyebb jele is van annak, hogy más is tartózkodik
a házban. Ha akármilyen apróságot láttak volna, szétkaptak volna
mindent.

Magasabb hullámhosszon próbálkozom.
– És mi van Hyde-dal? Van hír róla?
– Nincs.
– És a kocsijáról?
– Eddig semmi.
– És a feleségének sincs semmi ötlete? Senki hozzá közel álló ember

nem tud róla?
– Egy hangot sem – mondja Marino, és közben kis foltok kezdenek

tejfehéren világítani.
– Felszáradt izzadság, nyál, ondó, talán hüvelyváladék… – kezdem

sorolni, amikor összerezzenek a telefonom üzenetjelző hangjától.
Az éles cisztől, amelyet ma már háromszor hallottam.
– Várjon egy percet – ereszti le Marino a sárga szűrőt a gép lencséje

elől. – Ez meg hogy lehetséges?
– Sehogy. – Lehúzom a kesztyűmet, és előhalászom

a telefont.



Azt kellene gondolnunk, hogy Lucy vészhelyzeti vonaláról érkezik a
hívás, de ez kizárt. Lucynak telefonját elvette az FBI. Még ha szerzett
volna helyette másikat, akkor sem lenne ez a szám.

– És különben is meghamisították, ahogy korábban is –
hangsúlyozom Marinónak. – Ez is az, mint ami ma már háromszor
megtörtént. Első ízben akkor, amikor ma reggel itt voltam a házban.
Pontosan ugyanígy nézett ki. – Megmutatom a telefonom képernyőjét.

Az üzenetben nincs szöveg, csak egy internetes link, és odább
húzódom, hogy kicsit magam legyek. Hátat fordítok Marinónak, aztán
rákattintok a linkre, és rögtön feltűnik, hogy ezúttal nincs Elfajzott
szív-cím. Aztán rájövök, miért. A videót nem készítették, nincs
forgatókönyve és nem vágták meg. Nem felvételről látom, hanem
élőben, és Carrie nem szerepel rajta.

De Janet igen. A kis képernyőn jelenik meg, valaminek éppen a
közepén tart, a telefont kifakult sebészi ruhája övére csatolja, és
odamegy Lucyhoz. Az alagsorban vannak, amit csak óvóhelynek
szoktunk hívni, csakhogy ezt nem baljósan emlegetjük így, hanem
inkább szeretetteljes, nosztalgikus utalásként a múltra, amire most nem
lenne szabad gondolnom. Miközben nézem. A tényleges jelenben.
Mintha ott lennék.

Uralkodj a gondolataidon.
Amikor megismerkedtem Bentonnal, ő a viselkedéskutatási

egységnél dolgozott, a pszichológiai profilozók elit csoportjánál,
munkahelye az egykori hooveri óvóhelyen volt. Akkoriban sokat
ereszkedtem le az FBI-akadémia bugyraiba, és odáig süllyedtem, hogy
különféle ürügyeket agyaltam ki. Semmilyen szélsőséges megoldástól
nem riadtam vissza, ha Benton Wesley különleges ügynököt szerettem
volna látni, és Lucy is sokszor elkísért. Tudta, mi folyik. Évek óta



tudta, hogy Bentonnal több van köztünk kollegiális kapcsolatnál.
Felfogta, hogy ez mit jelent.

Benton nős volt, családapa. Szakmailag is konfliktushelyzetet
teremtett, hogy a vezető igazságügyi orvos szakértő és az FBI
profilozó egységének főnöke viszonyt folytat. Minden, amit tettünk,
helytelen volt. Szégyenletesnek és etikátlannak tartották volna, de
semmi sem tarthatott távol bennünket egymástól, és mellbe vág, hogy
erre váratlanul emlékeztetnek. Megrendít a reakcióm, amire nem
számítottam, és most ébredek rá, mennyire megbántott vagyok. Mi
mindenen mentem át ma, és a napnak közel sincs vége, és hol van
Benton? Az FBI az ő népe. Nem a családja. Nem én. Két hónappal
ezelőtt majdnem meggyilkoltak, és ő velük volt. Hogy lehetett lojális
hozzájuk a történtek után? Hogy tarthatja rendben lévőnek, amit
Lucyval művelnek?

Összpontosíts!
Az elején, amikor a hivatalos ügyeimmel Quanticóba jártam, és

leereszkedtem abba a nyirkos, gyászos barlangba, a szememben az volt
a legcsodálatosabb hely a világon. Akkor, amikor még érte égett a
szívem. Amikor másra sem tudtam gondolni, csak rá, ahogy Lucy érez
Janet iránt, ahogy egymás iránt éreznek. Szeretik egymást. Mindig is
szerették. Még a külön töltött évek alatt is. Pontosan úgy fütyülnek a
szabályokra, mint annak idején Benton és én, és mi mindig
megszegtük őket. Ez történik, ha valakinek viszonya van, és miközben
azt nézem a telefonomon, amit élőben közvetítenek, tudom, hogy
okkal mutatják most ezt nekem.

Megacélozom a lelkemet arra számítva, amit láthatok, mert eszembe
jut, hogy a kameráknak, amiket Lucy felszerelt, biztonsági
tápegységük és beépített merevlemezük van. A szerver és külső



áramforrás nélkül is működnek és felvételt készítenek. Az FBI nem
kapcsolta ki Lucy hálózatát, még akkor sem, amikor azt hitték, ezt
teszik. Még ha ezt képzelik, akkor sem irányítják. Nem jártak túl Lucy
eszén, de valaki igen.

Lucy biztonsági rendszerét és kommunikációs hálózatát
meghackelték. Arra használják, hogy közvetítsék, amit az otthona négy
fala között tesz. Lucy nem is sejti, mi történik. Egyszerűen sejtelme
sem lehet róla. Soha nem engedné meg, ezt hajtogatom magamban.
Úgy kémkednek utána, ahogy 1997-ben tették, és most sincs fogalma
róla, ahogy akkor sem volt. Mégis hihetetlen, hogy az én csavaros
eszű, konok, zseniális unokahúgomat valaki így rá tudta és tudja
szedni.

Főleg többször is.
Rohamosan szaporodnak a kétségeim, miközben azt figyelem,

ahogy Lucy és Janet egy szürke padlódarabkánál guggol, és úgy
vizslatják a nagy kőlapokat, mintha valami gond lenne velük.
Ráismerek a hatalmas helyiségre, amelyben tartózkodnak, és amelyet
Lucy a rakoncátlan Télapó műhelyének nevez, amit nagy szakmai
tudással szereltek fel beépített szekrényekkel és mindenféle
szerszámmal és berendezéssel, ami csak a fegyverkészítéshez, szerelési
munkához, a lőszerek saját kezű előállításához szükséges.

Hallom Marino szuszogását, érzem a teste melegét. Közelebb
araszolt, és átnéz a vállam felett. Arrább lépek, és rászólok, hogy nem
teheti. Semmilyen körülmények között nem nézheti a felvételt. Elég
baj, hogy engem veszélyeztetnek, nem kell, hogy még őt is.

– Jesszusom – szörnyülködik. – A saját házukban? – Nem bírja a
tekintetét elszakítani a felvételről. – Ki más látja még?

– Nem tudom, de maga nem fogja. – Eltakarom a képernyőt a



kezemmel. – Nincs itt mit néznie. Álljon távolabb, és ne nézze.



Negyvenedik fejezet

NINCSENEK ABLAKOK. A műhelyben a mennyezeti világítás felér egy
műtőlámpa vakító fényével. Lucyt és Janetet plasztikusan látom. Ki
tudom venni az arckifejezésüket, tisztán látom minden mozdulatukat,
ahogy a padló ugyanazon pontja fölé hajolnak, az éles fény
kíméletlenül és szemet bántón világítja meg őket. Pontosan ilyennek
érzem most az életet.

Mialatt az unokahúgomat és a társát figyelem otthonuk magányában,
úgy érzem, hogy az élet bárki számára látható, tele van becsapásokkal
és arcátlan hazugságokkal. Tanakodnak valamin, tömören,
szűkszavúan és rejtélyesen fogalmaznak a munkapadok között,
amelyeken satuk, magas, piros tologatható szerszámos ládák, egy CNC
szerszámgép, egy esztergapad, egy asztali fűrész, egy síkköszörű, egy
harántgyalugép, egy oszlopos fúrógép és hegesztőgépek vannak.

Nem tudom pontosan, mit fontolgatnak, de határozott sejtésem van.
Elrejtettek odalent valamit, éspedig valószínűleg Lucy. Drogot,
fegyvert, talán mindkettőt, és miközben az unokahúgomat figyelem,
rájövök, hogy az FBI-akadémián töltött időkből származó
tréningruháját még mindig ironikusnak érzem, de már nem ugyanúgy.

A ruha már nem a melldöngető gúnyos kötekedést sugározza, mint
órákkal ezelőtt, amikor felém kocogott a háza felhajtóján. Erőtlennek
és kifakultnak, izzadságfoltosnak és puha pamut szürkeségében
petyhüdtnek és legyőzöttnek látszik, mint szélcsendes napon egy
napszítta régi hadi lobogó. Lucy szánalmasan fest, a viselkedése
teljesen megváltozott. Hadar, agresszívan viselkedik, a széthullás



küszöbén áll, és jól tudom, mit jelent ez. Ilyen, ha kétségbeesett. Ami
szinte ismeretlen fogalom nála.

– Nem mondtam, hogy nem fog soha senki rájönni? Egész nap ki-be
járkáltak, és gőzük sem volt róla. Mondtam, hogy nincs miért
aggódnod. – Lucy fennhéjázón virtuskodik, de én nem veszem be.

Rémült.
– Nagyon is van miért. – Janet halkan és önuralommal beszél, de

érzek nála még valamit. – Előre megmondták, hogy ezt fogod csinálni.
– Már vagy százszor mondtad.
– És elmondom százegyedszer is, Lucy. Elég nagy bizonyossággal

előre megmondhatják, hogy mi lesz a bűncselekmény utáni
viselkedésed.

– Nem követtem el bűncselekményt. Ők követtek el.
– Azt akarod, hogy ügyvédként beszéljek?
– Nem.
– Mégis így teszek. Erin Loria tisztában van a viselkedéseddel,

tudja, hogy soha nem hagynál bennünket olyan helyzetben, mint
amilyenbe most hoztak minket: hogy képtelenek vagyunk megvédeni
magunkat. Tudja, hogy nem ülsz meg a fenekeden, és nem engeded,
hogy bántsanak vagy megöljenek minket.

– Miért az én viselkedésemről van csak szó, és nem a kettőnkéről?
Te mikor szoktál megülni a fenekeden?

– Az én fegyvereimet is elvitték – mondja Janet, mintha ez válasz
lenne a kérdésre.

Pedig nem az. Csak újabb jogi problémát vet fel. Mi jogon foglalt le
az FBI bármit is, ami Janeté? Az ő nevére nem állítottak ki bírósági
végzést, legalábbis nem tudok róla. Természetesen, ha elvették a
fegyvereit, állíthatják egyszerűen azt, hogy be akarják vizsgálni őket.



Megeshet, hogy Lucy egy bűncselekmény elkövetésére használta őket?
Vagy maga Janet? Egy kalap alá vehetjük a Janet holmijával kisétáló
ügynököket és azokat, akik a számítógépemet és akármi mást elvittek a
vendégszobából. A szövetségiek könnyen vághatnak vissza azzal, hogy
amikor emberek egy fedél alatt élnek vagy tartózkodnak, akkor azon a
helyen minden szabad préda. Az FBI nem tudhatja, mi az enyém,
Janeté vagy Lucy-é, ha minden egy helyen van.

Egyáltalán nem tartom meglepőnek, hogy az FBI úgy döntött, Janet
fegyvereit is elküldi a laborba. De stratégiai balfogásnak,
premisszákból logikusan nem következő konklúziónak, ügyvédi
fogásnak érzem, hogy ezt megemlíti Lucynak, ami jóval szándékosabb,
mint amilyennek tűnik. Janet precízen és nagy gonddal válogatja meg a
szavait; talán csak egyszerűen a feszültséggel terhes időkben
természetesen adódik számára ez a beszédmodor. De meglep, hogy ezt
mintegy a nyilvánosságnak szánja, mintha valaki kihallgatná őket, és
ez igaz is. Én hallgatom, amit mondanak. És ki még?

Aztán a bűnös szót használja. Azt mondja, hogy bűn, ami történt, de
nem világítja meg jobban a mondottak értelmét. Arra utal, amit Lucy
tett, vagy amit az FBI? És Lucy erre úgy reagál, hogy emberi jogaikat
csak a törvény megszegésével képesek tiszteletben tartani.

– Az igazságszolgáltatás nem sokat ér számunkra, ha meghalunk –
mondja –, és gondoskodnak majd róla, hogy sose derüljön ki az
igazság. Ha meggyilkolnak minket, akkor azt a saját kormányunk
szentesítette. A pokolba is, ez bűn! Gyakorlatilag bérgyilkost küldtek
ránk.

– Gyakorlatilag, bár a törvény szerint biztos nem – fejtegeti Janet. –
Garantálom, hogy nem bérelték fel Carrie-t, nem egyeztek meg vele,
hogy júniusban sebesítse meg Kayt vagy öljön meg minket. Sokkal



ravaszabb és ördögibb tervet eszeltek ki. Felhívást tettek közzé egy
erőszakos bűncselekmény elkövetésére, és igen, ez szándékos
hanyagság. Maximálisan fütyülnek az emberi életre, és ezzel kimerítik
az elfajzott szív bűntettének ismérvét – teszi hozzá legnagyobb
döbbenetemre. – Ezt bűnnek kell tekinteni. De ez az FBI, Lucy. Nem
vonhatók felelősségre, hacsak nem áll fenn olyan szembeszökő
politikai obstrukció, amely vélt szégyenbe hozná az Egyesült Államok
elnökét.

Az Egyesült Államok elnökét szégyenbe hozó eseménynek
nyilvánosnak kell lennie, máskülönben nem hoz rá szégyent.
Megpróbálom elképzelni, miféle politikai akadályra gondol Janet, és
rögtön eszembe is jut egy. A fegyvertartás erősen megosztó kérdés
ebben az országban, az amerikaiak többsége ugyanis szó szerint
fegyvert ragadna, ha az fenyegetné, hogy elveszti a második
alkotmánykiegészítés biztosította jogait.

Ha valaha kiszivárogna, hogy a kormányunk megfosztott a
fegyvereiktől polgárokat, akiket aztán meggyilkoltak, ennek igen
kedvezőtlen visszhangja lenne. Egy ilyen szörnyű történet csak
lendületet adna a fegyvertartás korlátozása elleni harcnak. Tettekre
sarkallná a konzervatív szavazókat. A közelgő elnökválasztáson
központi kérdéssé nőné ki magát.

– Olyan elcseszett az egész. Mindegy, mi az igazság Pakisztánnal, a
hiányzó fegyverekkel, bármivel kapcsolatban, ezt semmi sem igazolja
– háborog tovább Lucy. – Jobb módszerekkel is lehet ezt kezelni.
Személyre szólóan bosszúálló és ártalmas, amit tesznek. Ebben a
házban egy gyerek és egy kutya is él. Mit követtek el, amivel ezt
kiérdemelték…? Gonosz dolog, ráadásul szükségtelen is.

– Attól függ, kit kérdezel – mondja Janet. – Valakinek biztos



elengedhetetlen.
– Erin számára.
– Közvetlenül igen, Erin Loriának szüksége van rá. De ez

magasabbról indul, mint Erin. Bentonnál is sokkal magasabbról. Az
ilyen mértékű eltussolás kormányszintű. Ügynökségek igazgatói
keverednek bele ilyen ocsmány hazugságokba és összeesküvésekbe,
Watergate-ügyekbe, a bengázi katasztrófába, arról aztán ne is
beszéljünk, hogy terroristákkal üzletelnek, rabokat engednek el a
guantánamói haditengerészeti támaszpontról egy dezertőrért cserébe.
Az Egyesült Államoknak nincs szüksége több megaláztatásra,
botrányra, elrontott küldetésre, alkotmánysértésre vagy áldozatra, és ha
a járulékos veszteség te vagy én vagy Desi vagyunk? Az amerikai
igazságügyi minisztérium, a védelmi minisztérium, a Fehér Ház
számára ez csekély ár, amíg a nyilvánosság nem tud róla. Amíg nem
szivárog ki róla semmi.

Amire Janet és Lucy céloz, az felfoghatatlanul példátlan, mégsem
kételkedem abban, hogy megtörténhet. Lucy mintha arra gondolna,
hogy Carrie Grethen megbízást kapott. Vagy pontosabban fogalmazva
felhívást; hogy arra bérelték fel, hogy ölje meg Lucyt vagy mindenkit a
környezetében. És ezt hogyan könnyíthetik meg? Ha egy mindentől
elszigetelt ötvenholdnyi birtokon fegyver nélkül hagyják őket.
Hagyjuk őket egy távol eső birtokon, amit az FBI kiürített és támadás
esetére védtelenül hagyott, amit majd véletlenszerűnek, egy erőszakra
hajlamos pszichopata villámgyors, váratlan csapásának állítanak be.

De nem Carrie Grethen váratlan csapásának. Erős a gyanúm, hogy
az FBI nem készül elismerni, hogy Carrie él és virul. Minden jel az
ellenkezőjére utal. Hivatalosan nem tekintik szökevénynek. Nem
szerepel a tíz legkeresettebb bűnöző listáján. Az Interpol nem



foglalkozik az ügyével. A honlapjuk az elmúlt tizenhárom évben
Carrie-t fekete besorolással tartja nyilván, vagyis csak információt
remélnek vele kapcsolatban. Úgy tűnik, a nemzetközi bűnüldözési
közösség ma is annyira halottnak tartja, mint amikor azt feltételezték,
hogy lezuhant egy helikopterrel.

– Fegyveres betörésnek állítják be – mondja Lucy Janetnek, és
szorítani kezd a mellkasom. – Szerencsétlen esetnek, amit a vagyonom
váltott ki. Aztán a nyilvánosság figyelme másra terelődik. Senki sem
törődik azzal, senkit sem érdekel majd, hogy mi történt velünk.

Hevesen ver a szívem, miközben egy halott nő szobájában állok,
Concordtól tizenöt mérföldre, ami akár egymillió mérföldre is lehetne
Lucy otthonától. Képtelen lennék elég gyorsan odajutni, ha Carrie
valahogy átlépné a védelmi peremsávot, ha bejutna a házba, és
figyelné őket, mialatt én is. Hirtelen borzalmas érzésem támad:
titokban követi a prédáját, készen rá, hogy lecsapjon, miközben én
vagyok a nézője, és ez volt az, amihez elvezetett. A nagy fináléhoz.

Azt akarja, hogy lássam, mit tesz velük.
– Marino? – szólalok meg, de nem fordulok meg vagy adom tudtára,

mi zajlik bennem. – Szeretném, ha elővenné a telefonját.
Megbicsaklik a hangom, és mintha berekedtem volna. De

tökéletesen nyugodt vagyok. Nem tűnök kétségbeesettnek.
– Mi az? – lép közelebb.
– Próbálja felhívni Janetet. Ha nem sikerül, hívja Bentont, az FBI-t,

az állami rendőrséget…
– Mi az ördög történt? Carrie-ről beszél?
– Igen, pontosan rá gondolok. Aggódom, hogy esetleg Lucy és Janet

házában van, vagy most készül behatolni.
– A fenébe is! Miért gondolja…?



– Tegye meg most azonnal, Marino.
– Még jobbat mondok. Értesítem a járőrkocsikat a concordi

rendőrőrsön. Haladéktalanul. Két perc múlva ott lehetnek. És
megpróbálom elérni Janetet…

– Ha nem veszi fel, akkor törjék be a kaput, a bejárati ajtót. Kerül,
amibe kerül. Janet és Lucy jól van, de nem tudom biztosan, milyen
sokáig.

– Rajta vagyok. Hol vannak?
– Lent.
– Az óvóhelyen?
– Igen. De Desi nincs velük. Nem látom.
– Bizonyára nem aggódnak miatta, ha nincs ott – mondja Marino, és

igaza van.
Miért van Desi egyedül?
Nincs velük, és mégsem láttam Lucyt ennél aggodalmasabbnak,

mint most. Ennek így semmi értelme. Janettel odavannak Desiért. Ha
lehet, talán túlzottan is óvják. Akkor miért nincs velük a gyerek? Nem
akarják, hogy lássa, mit csinálnak. Ez a kézenfekvő válasz, mégsem
elég jó, és hallom Marinót telefonon beszélni, miközben azt nézem,
hogy Lucyt megőrjíti a rémület és a harag, mint egy kígyót az ásó
élének első fémes érintése. Leskelődés közben ez a hasonlat jut az
eszembe. Eltelik egy másodperc. Aztán kettő. Aztán tíz, és Lucy a
kőlapokon lépked, mintha meglazultak volna. Könnyedén ugrál rajtuk.

– Észrevehetetlen. Egész nap járkálhatsz rajtuk, ahogy ezek a
seggfejek tették, és nem tűnik fel. – Lucy a biztonság kedvéért még
egyet ugrik.

Lucynak rögeszméje az FBI. Betegesen próbál túljárni a
szövetségiek eszén, és ez nem okos dolog. Lucynak ennél több esze



lehetne. Janetnek pedig bizonyosan.
– És még ha megtalálnák is, amit bizonyosan nem fognak, akkor is a

fémpadló egy bizonyos kinyomozhatatlan része alá kell behatolniuk,
ahol egyméternyire kell leásni a fegyverkazettához – mondja Lucy. –
Nem szívesen emlékeztetlek, hogy én megmondtam.

– Egyetértek, hogy nem lett volna szabad ilyen helyzetbe hozniuk
minket – mondja Janet rejtélyesen.

Janet mintha elhatárolódna mindentől, amit Lucyval esetleg
korábban tettek, és ami miatt most a háznak ebben a részében
tartózkodnak. Továbbra is mereven, mesterkélten beszél, mintha tudná,
hogy valaki hallgatódzik.

– De nem kell ezt tenned – jegyzi meg, és nagyon zavar, ahogy
beszél és viselkedik. – Menjünk fel, csomagoljunk össze, és menjünk
át Kay házába.

Alig feltűnő, mégis észreveszem. Janet megjátssza magát, mintha
színpadon lenne, és nem akarna ott lenni. Mint egy fényszórótól
megbűvölt szarvas, gondolom hirtelen, és felvetődik bennem, hogy
Erin Loria talán négyszemközt beszélt vele. Kíváncsi vagyok, vajon az
FBI mit mondott Janetnek, mialatt átkutatták a házat. Lehet, hogy
megegyeztek vele. Ha így történt, annak nem lesz jó vége Lucy
számára. Ismerem az ilyen alkukat. Addig kapsz mentességet, míg az
anyádat a busz elé nem lököd; egy fokkal éberebbé válok.

– Menjünk fel – noszogatja Janet Lucyt, de azért nem erőlteti
különösebben. – Nem akarom, hogy még nagyobb bajba kerülj.

Lucy hitetlenkedve bámul rá.
– Mi ütött beléd? Nem hagyom, hogy teljesen védelem nélkül

maradjunk! Ma reggel megállapodtunk, hogy nem engedjük, hogy ezt
tegyék velünk. Mi bajod? Te tudod a legjobban, Carrie milyen ember.



– Sosem ismertem igazán – jelenti ki Janet, és a döbbenettől földbe
gyökeredzik a lábam.

De még mennyire, hogy ismerte Carrie-t! Akkoriban Janet tudott a
kapcsolatukról. És azóta is véget nem érő beszélgetéseket folytattak
róla.

– Mi bajod van? – vágja csípőre a kezét Lucy. – Az ördögbe is,
biztos, hogy akkortájt találkoztál vele. Emlékezz csak arra, amikor a
Boardroomban ebédeltünk, és Carrie az asztalunknál ült, és egyetlen
szót sem szólt hozzád, még csak rád sem nézett. – Lucy dühös és
vádaskodó. – Vagy amikor a kollégiumi szobámban beszélgettem
veled, és egyszerűen, kopogás nélkül besétált, mintha azt remélte
volna, hogy rajtakap minket. Hogy érted, hogy valójában sosem
ismerted? Miről beszélsz? – Lucy egyre jobban belehergeli magát.

– A Mérnöki Kutatási Központban, a Boardroomban, futás közben,
más szóval futólag. – Janet hangja színtelen és szaggatott. – Nem
biztos, hogy felismerném.

– Láttad a fényképeket. Számítógépes öregítés segítségével
mutattam meg neked, milyen lenne ma. És különben is emlékszel rá.
De még mennyire, a pokolba is!

– Felismerem a viselkedését, de szó szerint nem láttam úgy, hogy –
idézem – felismerjem.

– Most szórakozol?
– Ügyvédként viselkedem. Azt mondom, hogy milyen válaszra

kényszerülnék, ha megkérdeznének, láttam-e valaha.
– Mert ez nem játék – mondja Lucy, és azt hiszem, érzem az illatát.
Emlékszem az agyagos pézsmaillatra. Még több szaglószervi

megtévesztés, és természetesen már nem érzem a szagot, de nemcsak
Lucy volt a forrása, hanem Janet is. Amikor megöleltem őket, átfutott



a fejemen, hogy kertészkedtek, de aztán az is belém villant, hogy nem
szoktak kint dolgozni. Olyan szaguk volt, mintha felásták volna a
földet.

Mindkettejüknek.
Nem pusztán Lucynak, hanem Janetnek is, aki még a

műtősruhájában volt, és meglepett, amikor kócos haját, piszkos körmét
láttam, és azt, hogy gyakorlatilag pizsamában van. Ma reggel nem
vette a fáradságot, hogy felöltözzön. Felkelt, és rögtön munkához
látott. Megizzadt és összepiszkolta magát. Nem hozta rendbe magát,
mielőtt Erin Loria megjelent a ház bejáratánál, és ez szándékos volt.
Janet azt akarta, hogy meglepettnek lássák. Olyannak akart látszani,
akit minden figyelmeztetés nélkül lerohantak. Az volt a célja, hogy
csapdába esettnek, tőrbe csaltnak és demoralizáltnak lássék. De nem az
volt. Ahogy Lucy sem.

Tudták, hogy jön az FBI.
– Nem érem el Janetet – mondja Marino a hátam mögött. – Rögtön

hangpostára megy a hívásom.

JANET TELEFONJA NEM CSÖNG. Figyelem a nadrágkorcára tűzött
készüléket, és a kijelző nem világosodik ki, ahogy kellene, ha valaki
hívja. És nem is hallom, hogy csengene.

Marino Janet számát próbálja hívni, de Janet telefonja néma. Janet
nem ellenőrzi, és felvetődik bennem a kérdés, vajon korábban
működött-e. A videó elején Janet éppen visszacsatolta a telefont a
nadrágjára. Mit csinált vele, mielőtt a felvételt nézni kezdtem, és miért
nem működik most?

– Rendben, akkor megpróbálom még egyszer. Szerintem Janet
kikapcsolta a telefonját. Vagy az FBI elvette tőle. – Marinónak



sejtelme sincs, mit nézek.
Nem nézi az élőben közvetített felvételt, nem tudhatja, hogy Janetet

nézem és a telefonját, miközben hívni próbálja.
– Talán kikapcsolta a csengőhangot vagy az akkumulátor merült le,

de az FBI nem vette el a készülékét – mondom Marinónak, mert ezt
látom. – A rendőrség már úton van?

– A pokolba is, úgy kéne lennie. Mindjárt utánanézek.
– Ne taszíts el magadtól – mondja közben Janet Lucynak. – Ne

viselkedj úgy, mintha az ellenség lennék. Hiszen pontosan ezt akarják.
Erinnek ez a vágya. Gyere, menjünk fel. – A kezénél fogva húzza
Lucyt, aki tapodtat sem mozdul. – Összeszedünk pár dolgot, és
átmegyünk Kayékhez. Gyerünk. Odamegyünk, iszunk valamit, eszünk
egy finom vacsorát, és minden jobb lesz – mondja Lucy partnere,
szerelme, lelki társa, kollégája és legjobb barátja.

Egymás mindenségei voltak az FBI-os pályájuk kezdete óta, amióta
Quanticóban megismerkedtek. Éveken át együtt éltek, és Janetet
mindig is csodálatos, ideális, majdnem tökéletes választásnak tartottam
Lucy számára. Sok a közös bennük, a motiváltságuk és a képzettségük
is hasonló. Janet azonban rugalmasabb és simulékonyabb. Türelmes és
előretekintő, mint egy szfinx, ahogy mondani szokta, okos és két
lábbal áll a földön. Nem impulzív vagy dühös természet, és nem él
benne a kényszer, hogy folyton bizonyítson.

Odavoltam, amikor szakítottak. De a múló idő begyógyítja a
sebeket, és az eltelt csaknem egy évtized alatt is így történt. Aztán
Janet visszajött. Nem tudom, pontosan hogyan történt, csak azt, amit
nekem meséltek, és ez csodával volt határos. Még most is az, és
eszembe jut, amikor nem is olyan régen – azt hiszem, talán tavasszal –
Lucy ráparancsolt, hogy költözzön el. Micsoda kegyetlenség lehetett.



Akkortájt történhetett, amikor Janet megtudta, hogy a testvére
haldoklik, és egy szempillantás alatt úgy tűnhetett számára, hogy
mindent elveszít. Nehéz lehet az ilyesmit megbocsátani. Megértem
Lucy félelmét, hogy Carrie esetleg célba veszi Janetet és Desit. De
hiszem, hogy amit Lucy akkor elhatározott, az fájdalmas és
igazságtalan volt. Janet azonban megbocsátotta, ahogy sok más dolgot
is. Néha arra gondolok, hogy egy szent.

– Mondtam, hogy ne kövess ide – megy oda egy munkapadhoz
Lucy. – Nem lesz minden jobb, de nem is lesz olyan rossz, mint
lehetne. Menj fel. – Kinyit egy fiókot. – Lefogadom, hogy Desi örülne
egy kis pattogatott kukoricának meg egy filmnek. Tedd be megint a
Jégvarázst. Rögtön felmegyek néhány baráttal, és mehetünk is – teszi
hozzá, a barátok elnevezésen a fegyvereket értve.

Lucy fegyvereket rejtett el az FBI elől.
Az életéért küzd, ami a meglátása szerint mindenki élete, miközben

Janet, hűvös ellenpontként, vonakodó és kissé távolságtartó.
Rezzenetlen nyugalma, feltétel nélküli szerelme és hűsége mögött
valami mást is érzek. Egy szemvillanásnyi időre meginog a bizalma.
De ahogy jött, olyan gyorsan el is illan az érzés. Janet kínosan érzi
magát, és joggal, bizonygatom magamban. Ha szenvtelenül, kicsit
unalmasan és nem segítőkészen viselkedik, akkor ellensúlyozni tudja
Lucy hozzáállását, aki e percben érzelmileg a szöges ellentéte. Lucy
lazán ökölbe szorítja a kezét, a teste megfeszül, ahogy a szövetségi
kormányt fenyegeti és átkozza.

Nézem, ahogy fiókokat rángat ki az egyik, a fal teljes hosszában
húzódó munkaasztalon. Látom a háttérben a hidraulikus emelőt, rajta
egy kocsit, a Tour de France kék Ferrari FF-jét. A négykerék-
meghajtásos szuperkocsival járt akkor is, amikor két hónapja



meglőttek. Jill Donoghue-val erről az autóról beszélgetett a nap
folyamán, amikor lehetséges alibiket vettek sorra, hogy Lucy hol járt
éppen, amikor majdnem meghaltam.

– Nem engedheted, hogy ők határozzák meg a viselkedésedet. Nem
számít, mit tettek. – Janet határozott és higgadt, de valami mást is
érzek. – Menjünk fel, mielőtt túl késő. Nem kell ezt tenned.

– Inkább ítéljen el tizenkettő, mint vigyen hat. – Lucy ezt arra érti,
hogy inkább áll bíróság elé, mintsem hogy meghaljon. – Ha
semmiképpen sem tudjuk megvédeni magunkat… Pontosan tudod, mi
történik akkor. Ez helytelen, Janet. Felháborítóan gyomorforgató. Az
FBI azt akarja, hogy végezzenek velünk.

– Belátom, hogy Erin rendezte így. Ne add meg neki, amit akar.
– Milyen kényelmes megoldás. Ha meghalunk, Erin megszabadul

élete legnagyobb problémájától.
– Vagy legalábbis így érzi. Tudod, mit teszünk? Menjünk el innen a

nagynénédhez. Beszéljük ezt meg Bentonnal – javasolja Janet, és
ekkor csap belém a villám.

Rájövök, hogy mit éreztem a háttérben. Janet nem néz egyik
kémkamera felé sem. Lucy tekintete ezzel szemben ide-oda ugrál.
Kamerákra meg róluk el. Nyilvánvaló számomra, hogy nem feltételezi,
hogy az FBI kémkedik utánuk. Láthatóan nem hiszi, hogy a saját
biztonsági rendszere veszi fel, de Janet gyanakvó és óvatos. Kerüli,
hogy a pillantása a kamerák felé kalandozzon, mégis nyíltan beszél, és
ez összezavar. Miért említené név szerint Erin Loriát? Miért beszélne
az Egyesült Államok elnökéről, Bengáziról és az eltussolásokról?

– Nem engedhetünk az érzelmeknek. – Janet nem veszi le a szemét
Lucyról.

– Az leszek, aki lenni akarok – heveskedik Lucy. – Majd meglátod,



mit teszek! A pokolba velük, ha azt hiszik, hogy egy szál semmivel
maradunk itt. Egyetlen kézifegyver nélkül. Még egy nyavalyás
húsvágó kés sincs a háznál. Úgy hagy itt, hogy ne tudjuk megvédeni
magunkat, Desit, sőt még Jet Rangert sem a világ legszörnyűbb
mocskától, pedig jól ismerik, annál is inkább, mert ők teremtették.

A szövetségiek teremtették Carrie Grethent, akárcsak Frankenstein
a lényt, mondta korábban Marino, és akkor Lucyt idézte.

A padlón arra a darabra lép, ahol pár perce ugrált. Fém csendül a
kövön, amikor letesz egy emelőrudat és egy kis lapátot. A fején át
kibújik szürke pólójából, gombóccá gyűri, és a munkaasztalra dobja.
Sportmelltartójában és sortjában inas és erős, és érzem nyers
sebezhetőségét, miközben azon jár az eszem, hol vannak a rendőrök.

– Tud valamit a concordi rendőrökről? – kérdezem Marinót. –
Odaértek már?



Negyvenegyedik fejezet

LUCY VÁLLÁN ÉS FELSŐ KARJÁN megfeszülnek az izmok, amikor talál
egy kicsire hajtogatott ponyvát, amelyet szétnyit annak a helynek a
közelében, ahol percekkel ezelőtt ugrált.

A látvány arra emlékeztet, hogy Lucy milyen fitt és fegyelmezett.
Ritkán iszik alkoholt. Vegán. Napi rendszerességgel fut és súlyzókkal,
TRX-szalagokkal edz. Megpillantom lapos alhasán a kis szitakötőt, és
eszembe jut, mit jelent a szeszélyes kis tetoválás. Carrie sebezte meg.
Egy életre megjelölte. Carrie talán bent van a házban. Könnyen lehet,
hogy csak egy-két szobányira van Lucytól. Lucynak és Janetnek erről
sejtelme sincs, és nem tudom elérni őket.

– Francot sem hallottam felőlük – válaszol Marino a concordi
rendőrséggel kapcsolatos kérdésemre. – Mindjárt újra hívom az ottani
ismerősömet.

Nem ismerem a ház minden szegletét, amit Lucy építtetett úgy öt
évvel ezelőtt, amikor átköltöztünk Massachusettsbe, de tudom, hogy
most hol vannak Janettel, ahogy azt is, hogy az egész helyiséget
bekamerázta. Lucy műszakilag nagy tudású, és precízen aprólékos.
Ahogy Janet is. Pár hónapja kezdtek el arról beszélni, hogy örökbe
fogadják Desit, és felújítják a biztonsági rendszert.

– Na, de komolyan? – Lucy vastag bőr munkakesztyűt húz. –
Bejönnek ide, és ezt teszik, és még csak ne is tegyünk ellene semmit? –
Felkapja az emelőrudat. – Ezt nevezik egyenlőtlen küzdelemnek.

– Szavak sincsenek rá, mennyire az – hagyja helyben Janet.
– A kurzot is biztos valahova ide rejtik majd el. Tudod, ugye?



– Erin említett valamit, amiből azt gondolod, hogy bizonyítékot rejt
el?

– Azt akarta, hogy erre gondoljak, kezdjek csomagolni és szedjem a
sátorfámat.

– Hova dughatta el?
– Talán kint az erdőben, ahol járt valaki, de a kamerák semmit sem

vesznek fel – magyarázza Lucy. – Lehet, hogy eltemette, mint
Feketeszakáll kincsét, hogy aztán az FBI – láss csodát! – kiássa, és
börtönbe vessen. Megeshet, hogy Carrie kint volt az erdőben, és látta,
ahogy Erin elrejti a földbe. Így majdnem mulatságos az egész.

– Bizonyíthatóan mikor láttad Erinnél az MP5K-t?
– Soha, és nem is tudtam róla. De Carrie-nek muszáj volt hencegnie.

Nem bírta megállni, hogy ne verje bele az orromat.
– Tehát Carrie állításával az áll szemben, amit te láttál. – Janet

ügyvéd ugyan, de amikor a partnerével kettesben van, igazán nem
számítok arra, hogy úgy is viselkedjen.

– Úgy állítja majd be, hogy mindvégig nálam volt, amikor valójában
ő őrizte. – Lucy arról beszél, hogy Carrie ellopta a gépfegyvert,
amelyet az első videón a nyakába akasztva láttam. – Helyreállította az
eredeti állapotába, halálos kis Valentin-napi ajándékot kreált belőle
1998. február 14-re az unalmas kis szépségkirálynője számára. Aztán
eltelt kilenc év, és tudjuk, mi történt.

– Erin nem állt elő ezzel egyenesen, nem mondta el ezt így neked. –
Janet már a bizonyításra gondol.

– Eleget mondott, hogy összeálljon a történet.
– És persze nem vette fel a beszélgetést.
– Sosem veszik fel.
– Láttad Erinnél a kérdéses gépfegyvert? Alaposan gondold végig,



Lucy.
– Nem. Miután megmondtam Carrie-nek, hogy tartsa távol magát

tőlem, hencegni kezdett. Azt állította, hogy működésbe hozta ismét az
MP5K-t, és megtanította Erint lőni, arra, hogyan tisztítsa meg,
ilyesmik. Ez volt a Valentin-napi ajándéka, egy ilyen veszélyes
fegyverrel a lőtéren töltött nap, és Erin ostoba libaként viselkedett,
még tárat sem tudott cserélni. Nem tudta lenyomni a töltényeket,
hacsak nem egy gyorstöltővel, vagy ha valaki megcsinálta helyette.
Elképzelni sem tudom, hogy volna képes egy gépfegyvert használni.

– Mégis ezt tette. Carrie tanította meg, hogy süsse el azt a fegyvert,
amiről Erin most azt mondja, hogy tőled származik. Más szóval Erin
hazudik. És bizonyítékot rejt el. – Janet nyíltan és merészen beszél
Erin Loriáról, és ezt szándékosan teszi, de szerintem Lucy még nem
kapcsolt.

– Carrie akkoriban ezt állította – válaszolja Lucy, és semmi
kétségem, hogy Janet látta az Elfajzott szív-videókat. – Erin a korábbi
pakisztáni miniszterelnök elleni merényletről beszélt. Pontosan tudtam,
kire gondol. Ki más lehetne? És ez csak egy dolgot jelenthet. Carrie
kapcsolatban van az istenverte FBI-jal. Erinnel beszél. Ami azt illeti,
lehet, hogy átadta neki az MP5K-t. Feltehetően nemrégiben.

– Aztán mintegy varázsütésre egyezik egy golyószilánk. – Janet
következő megjegyzése a felvételnek, a terhelő bizonyítéknak számító
felvételnek szól, attól függően, kinek szánja. – Miért végeztek
egyáltalán összehasonlítást? Főként most?

– Carrie éppen ilyen dolgokat szokott megrendezni. Ha mást nem
tesz is, elég, ha meghamisítja a különféle adatbázisokat, így például az
NSA, az FBI, az Interpol adatbázisát, ahogy a kedve tartja. Megbabrál
egy bűnügyi jelentést, meghamisít egy találatot – mondja Lucy,



miközben eszembe jut, mit kérdezett tőlem ma délelőtt Jill Donoghue.
Kíváncsi volt, hogy hallottam-e valaha az adatfikcióról. És úgy fest,

Lucy éppen ezt írja le.
– Könnyen megteheti, és még embereket is ismer a hírszerzési

közösségben. Így már érthető, hogy a védelmi minisztérium miért
jelent meg a házadnál, és adta ki magát adófelügyelőnek – mondja
Janet, és látom magam előtt az olcsó öltönyös, sötét hajú férfit, aki az
adóhatóság tisztviselőjének mondta magát.

– Carrie végre visszatér az Egyesült Államokba, és gondoskodik
róla, hogy ez a tény bombaként robbanjon – jelenti ki Lucy. – Betör az
adatbázisokba, és politikai zűrzavart okoz.

Nem kapunk jelvényt, fegyvert, semmi ilyen szórakoztató dolgot,
mondta a férfi, aki azt állította, hogy Doug Wade-nek hívják.

Hazudott Jill Donoghue-nak és nekem. Mindenki hazudik.
– Carrie megtalálja a módját, hogy a merényletkor kilőtt golyóból

származó szilánk egyezzen a gépfegyverrel, amely korábban az FBI-
nál volt letétben – mondja Lucy. – Ugye, tisztában vagy vele, milyen
régen ül ezen?

– És ez igen furcsa – jegyzi meg Janet.
– Ez a szokása. Az adott pillanatban begyűjt dolgokat, és őrzi őket,

ameddig csak kell. Aztán elindítja a következő támadást.
– Az időzítés nem véletlenszerű. – Janet Lucyra szegezi a tekintetét,

és kerüli, hogy máshova is nézzen.
– Hát persze hogy nem véletlen.
– Váratlanul egyezést találnak egy MP5K és egy golyószilánk

között. Erin Loriát hirtelen áthelyezik Bostonba, és vérszagot
szimatolva a pokol kapujáig kerget.

– Carrie mindig is ezzel fenyegetődzött. Azt mondta, ha majd elérem



a pokol kapuját, befelé menet ne hagyjam, hogy seggbe kúrjanak –
mondja Lucy, és remélem, nem értem félre, amire Janettel céloznak.

Úgy látszik, arra utalnak, hogy az eltűnt MP5K talán eljutott
valahogy Pakisztánba 2007 decemberének végén. A fegyver a korábbi
miniszterelnök, Benazír Bhutto meggyilkolásához kötheti az Egyesült
Államokat.

VÉGÜL A SCOTLAND YARD is belefolyt az ügybe. Emlékszem, hogy
megállapították, hogy Benazír Bhutto a kocsiját érő terrortámadás
során tompa tárgy ütésétől halt meg.

A golyószilánkokat laborban vizsgálták volna. Összehasonlították
volna bármilyen fegyverrel, amit összeszedtek, és talán az egyik egy
nem szokványos gépfegyver lehetett, amely korábban az FBI
tulajdonában volt. Bentonnál. Aztán Erin Loriához került, ha csak
rövid időre is. Carrie Grethenre vallott volna, hogy azon legyen, a
fegyver zűrzavart idézzen elő, kivált, ha ebben az ügyben a nagy
vesztes az Egyesült Államok lehet, s azon belül is az igazságügyi
minisztérium.

Milyen rettenetes dolog ilyesmit elkövetni egy FBI-ügynök ellen,
aki nem különösebben eszes vagy kivételes ember, és bármekkora
ellenszenvet érzek is Erin Loria iránt, ezt sosem kívánnám neki. Csak
elképzelni tudom a nemzetközi felháborodást. Még az FBI is
megsínylené, ha kiderülne, hogy Erin Loria különleges ügynök,
korábbi szépségkirálynő, aki most egy szövetségi bíró felesége,
valamikor egy olyan gépfegyvert tartott magánál, amelyet a világ egy
korábbi vezetőjének meggyilkolásánál használtak. Talán a saját bőrét
igyekszik menteni az unokahúgom kárára. Ha valakinek meg kell ütnie
a bokáját, az ne ő, Erin Loria legyen. Legalábbis így gondolkodik.



– Carrie kapcsolatban van a kormánnyal – véli Lucy. –
Máskülönben hogy tudna a kurzról?

– Erin néhány homályos kérdésére alapozod az egészet – válaszolja
Janet. – Ez a benyomásom, mert nem voltam jelen.

Úgy mondja, mintha dokumentálna mindent, és eltűnődöm, vajon
Janet kivel is beszél valójában. Lucyval? Vagy az FBI-jal? Vagy
hozzám intézi a szavait?

– Mi másért szeretné Erin tudni, hol voltam 2007. december 27-én?
Kérdezett a gépfegyverről is, amelyet – idézem – elloptam és a
kollégiumi szobámban rejtegettem. Honnan szerezhette az információt,
ha nem Carrie-től? – Lucy két kőlap találkozási pontja közé illeszti az
emelőrúd behajlított végét.

– El tudom képzelni, hogy ilyesmit mond.
– Erin megkérdezett, hogy mi történt az általa csak MP5K

prototípusnak nevezett fegyverrel, ami persze nem az volt, csak az első
modellek egyike, olyan korai fegyver, hogy csak egy számjegyes
sorozatszáma van.

– Carrie-re vallana, hogy hagyja Erint annyi ideig játszani vele, hogy
beszennyezze – jegyzi meg Janet. – Carrie áthárította a felelősséget. És
nem csak Erinre.

– Bentonra is – mondja ki Lucy tétovázás nélkül a nevét.
De Janet eddig még csak nem is célzott Bentonra. Továbbra is

óvatosságot tapasztalok nála. Úgy beszél, mintha tudná, hogy
nincsenek kettesben.

– Gondolj csak bele, hogy egy valaha illegálisan a tulajdonodban
lévő fegyver, ha csak egy napig is szerepel a Benazír Bhutto elleni
merényletben? – teszi hozzá Janet.

– Még ha Carrie hazudik is, és hamis jelentéseket rejtett el, akkor is



rossz fényt vet mindenkire, ha híre megy.
– A PR-rémálmot most tegyük félre – mondja Janet –, egy ilyen

ügyben a törvényi korlátozás révén nem lehet semmilyen kibúvó, és
pontosan ezért járt itt az a védelmi minisztériumos idióta. Az FBI csak
egy kifogás, amely mögé a védelmi minisztérium bújik, és bőven
láttunk már hasonló ügyeket. Az ember azt képzeli, ezt vagy azt tesz,
miközben valami homlokegyenest mást csinál.

– Most meg a Pentagon eredt a nyomomba – mondja Lucy, és
inkább bosszúsnak tűnik, mint másnak.

– Valami biztosan. – Janet még most sem néz a kamerába vagy
valamelyik kamera irányába.

Állandóan az jár a fejemben, amit akkor láttam, amikor
bekapcsoltam ezt a videólinket: Janet a telefonját a műtősruhája
derekára csatolta. Valamit csinált előtte vele! Aztán a telefon egyszer
csak nem működött. Hívtuk, de nem csengett ki.

Aktiválta a megfigyelőrendszert. Aztán kikapcsolta a telefonját,
nehogy valaki elérhesse.

– De azért ez furcsa – emel fel Lucy egy újabb kőlapot. – Igazam
volt? A fegyverektől roskadozó helikopterükön a földradar sem volt
elegendő, hogy itt ráakadjanak valamire.

Hallom, ahogy kő súrlódik a kövön, ahogy egyik lapot a másik után
csúsztatja félre, aztán kiemel még három másikat. Alattuk egy
fémlapot látok, és valamiféle irányítópanelt. Lucy beüti a kódot, és
megnyom egy gombot. Zümmögni kezd egy villanymotor. A fém
padlóalátét lassan megindul, és úgy nyílik ki, mint egy csapóajtó.

Lucy bedobja a nyílásba az emelőrudat és az ásót, amelyek eltűnnek
a mélyben, és hangos csattanással érnek földet a gödör alján. Van egy
létra is, amelyen Lucy lemászik a föld alatti rejtekhelyre, amiről eddig



a pillanatig nem volt tudomásom. Olyan, mint a lehallgatás ellen védett
csónakház és a sziklakert. Olyan sok mindenre jövök rá. Hallom,
ahogy kapar az ásóval. Ki látja még ezt, vagy ki fogja? Megdöbbent a
gondolat, hogy esetleg Janet hamisítja meg Lucy vészhelyzeti számát,
és teszi lehetővé, hogy figyeljem őket.

Bárcsak tudnék most Lucyval beszélni!
– Minden rendben? – kiabál le neki Janet. – Semmi bajod?
– Semmi gond. – Lucy hangja tompán szűrődik ki arról a titkos

helyről, ahol hallótávolságon kívül van, és ahol olyan tárgyakat tart,
amelyek rajta vannak a házkutatási parancson, de amelyeket nem
vettek észre.

Lucy tökéletesen tisztában van vele, hogy a szövetségi ügynökök
hogyan végzik a házkutatást. Egy kis elszántsággal és agyafúrtsággal
könnyen túljár az eszükön, és kikerül minden szabályzatot, protokollt
és műszaki eljárást. Nézem, ahogy lőszerládákat tol ki a nyíláson,
leteszi őket a padlóra, és félretolja mindegyiket. Utána egy
áramvonalas, ezüstösen fémes bevonatú támadófegyver következik,
egy Nemo Omen Win Mag .300-as, amelyet gyöngéden tesz le a
vitorlavászonra.

Aztán egy másik kerül elő, amelynek a töltényűre más bevonatú, és
ráismerek olyan lőfegyverekre, amelyeket Lucy csak halálos
műalkotásoknak szokott nevezni. Lőttem már velük, és nézem, ahogy
tovább akadályozza az igazságszolgáltatást. Mit sem számít, hogy
ezért nem ítélem el. Semmi jelentősége, hogy amit az FBI művel vele,
az felháborító. Lucy viselkedése büntetendő, és ha tudnák, mit tesz,
azonnal letartóztatnák. Figyelem, ahogy kimászik a gödörből. A motor
zümmögni kezd, amikor becsukja a csapóajtót. Hangosan megszólal a
csengő. Valaki Lucy házának kapujában áll.



Add, istenem, hogy a rendőrség legyen!
– Ki az? – sétál Janet a biztonsági monitorhoz.
Lucy felemeli a két támadófegyvert, amelyek könnyűek és olyan

pontosak, mint a lézersugár. Ezüst-, réz- és zöld színben csillognak.
– Szerintem egy zsaru – állapítja meg Janet. – Mit keresnek itt a

rendőrök?
– A francba – káromkodik Lucy. – Most mihez kezdjünk?
Nem tudom kivenni, mi van a megosztott képernyőn. Túlságosan

messze van. Janet megérinti a kijelzőt, és megkérdezi az illetőtől,
miben segíthet. Férfihang válaszol. Ismerősnek tűnik. Amikor
meghallom láncdohányos köhögését, rádöbbenek, hogy ugyanaz a
motoros rendőr, aki ma kora reggel felbukkant itt, a Gilbert-házban.
Azt hittem, beteget jelentett, és hazament. Ha jól sejtem, mégsem
fogadott szót, bár a köhögése alapján jobban tette volna. Vogel
motoros rendőr. Még most sem tudom a keresztnevét.

– Kivel beszélek, asszonyom? – Köhög, miközben Janet válaszol. –
Bejelentést kaptunk, és szeretnék megbizonyosodni, hogy minden
rendben odabent.

– Jól vagyunk – válaszolja Janet. – Milyen bejelentést?
– Asszonyom, ki kell nyitnia a kaput. Szeretnénk bemenni, hogy

biztosan tudjuk, minden rendben.
– Nyisd ki – mondja Lucy Janetnek.
– Kinyitom a kaput – mondja Janet a biztonsági monitornak.
– A bejárati ajtónál várjuk – mondja Vogel járőr, miközben Lucy a

lábával lőszerládákat lök egy munkaasztalhoz.
És akkor ismét ugyanazt látom. Janet leveszi a telefonját a

nadrágkorcáról, és a hüvelykujjaival gépel. Valószínűleg feloldja a
billentyűzetet. A kijelzőm azonnal elsötétedik. Abbamarad az élő



közvetítés. Amikor ismét rákattintok a linkre, nem történik semmi.
Felpillantok, és döbbenten veszem észre Bentont, aki a hálószoba
ajtajában áll, és valamit ellenőriz a telefonján, a fülhallgatója élénk
kéken villog. Riadtan és ijedten bámulok rá. Fogalmam sincs, milyen
régóta vagy miért áll ott, és egyáltalán hogyan jutott be.

– Biztonságban vannak, Kay. – Benton ugyanazt az öltönyt viseli,
mint reggel, amikor eljöttem hazulról. – Miközben itt beszélgetünk, a
concordi rendőrség, az állami rendőrség és az ügynökeink is Lucy
birtokán tartózkodnak, vagy éppen további erősítéssel útban vannak.

– A rendőrség már a házban van? – Nem hiszem el, hogy ez
lehetséges.

– Úton vannak – sétál be.
– Az nem ugyanaz, mint velük együtt lenni. Testi valójukban

mellettük lenni. Tudod jól, kivel van dolgunk, Benton.
– Lucy, Janet, Desi, Jet Ranger, mindenki megvan és biztonságban

van. – Borostyánszínű szemét rám szegezi, és nagyon jól tudja, mire
célzok. – Semmi sem történhet velük.

– Hogy lehetünk ebben biztosak?
– Mert én ezt mondom neked, Kay. Nincsenek egyedül, és nem is

lesznek. – Ébernek, rendíthetetlenül nyugodtnak látszik, de nem
kétlem, hogy torkig van mindennel.

Nem lehetett könnyű napja, és sűrű, kócos, ezüstös haján, a szeme és
a szája körül megfeszülő bőrön látom a stressz és a kimerültség jeleit.
Az egyik kedvencem a rajta lévő öltöny, egy gyöngyszürke, igen
keskeny krémcsíkos szövetből varrták, elég csúnyán összegyűrődött.
Ahogy fehér inge is. Valószínűleg az ötpontos biztonsági övtől,
amelyet a helikopterben használt, jövök rá.

– Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy rendben vannak –



erősködöm. – Biztosan azt akarja elhitetni veled, hogy így van, és
amikor mindenki biztonságban érzi magát, tudod, mi történik.

– Nagyon is jól tudom, mi történik. Tudom, hogyan gondolkodik –
mondja, és rádöbbenek, hogy nem az FBI tartja megfigyelés alatt
Chanel Gilbert házát.

Ha az FBI kémkedne itt, akkor Benton tudna róla. Nem beszélne
ilyen nyíltan. Feszülten fogalmazna, mintha könyvből olvasná, ahogy
Janet tette. Vagy semmit sem mondana. Ha bárki kémkedik itt, akkor
az Carrie, és egykettőre eljutok arra a pontra, hogy már nem is érdekel.
Egyébként is úgy látszik, mindent tud rólunk.



Negyvenkettedik fejezet

BECSUKJA AZ AJTÓT, és kettesben maradunk Chanel Gilbert
hálószobájában.

Vagy valakiében.
Nem lehetek biztos benne, hogy kié ez a szoba.
– Megértem a feldúltságodat – mondja. – Megértem, hogy úgy

érzed, magadra hagytalak és nem tájékoztattalak.
– Hogy feldúlt vagyok? Én inkább a boldogtalan, összezavart,

aggodalmas, manipulált jelzőket használnám. – Nem akarok így
beszélni. – Ki volt ő, Benton? Láttam a könyvtárban a merülős
képeket. Ki az ördög volt?

Nem szól semmit.
– Láttam a kommandós neoprén ruhát, amelyet viselt. Fekete, elöl

cipzárral, és ezt láttam a videón, amelyet a búvármaszkom kamerája
felvett. A mi neoprén búvárruháinkon nincs két fehér csík a lábrészen,
de annak alapján, amit a Bermuda-háromszögben készült
roncsmerüléseiről készült, bekeretezett fényképeken láttam, az övén
volt. Frissítsem még jobban fel az emlékezetedet? – folytatom, noha
feltételezhetően nem vagyunk kettesben.

Tudnom kell, hogy halott-e az a személy, aki most júniusban
megmentette az életemet Fort Lauderdale-ben. Meggyilkolták-e. Hogy
feltehetően Carrie agyonverte-e.

– A fogtérképe bizonyította a személyazonosságát – mondom
Bentonnak. – De ez semmit sem jelent. Ki volt?

– Tisztában vagyok vele, hogy milyennek tűnik minden – válaszol



nagy sokára Benton.
– Ha már itt tartunk, talán elmondhatnád azt is, kicsoda Doug Wade.
– Nem vagyok biztos benne, kire gondolsz.
– A férfira, akivel Lucy házában találkoztam, aki valójában nem is

dolgozik az adóhatóságnál. A védelmi minisztérium munkatársa, és a
minisztérium csak akkor kapcsolódik az ügybe, ha ez inkább a
nemzetvédelmet érinti, mint valami koholt bűnügyet Lucy ellen…

– Később beszélhetünk róla…
– De elképzelni sem tudom, miért gondolod, hogy feldúlt vagyok.

Miért kavarna fel, hogy egyetlen istenverte dologban sem bízhatok
most, amit bárki is csinál vagy mond? – Eluralkodnak rajtam az
érzelmek, és most erre van a legkevésbé szükségem. – Hogy jutottál be
ide? Te vitted el a Range Roverjét, és erről nem szóltál a
rendőrségnek? Vagy talán egy ál-adótisztviselő vitte el?

– A Range Roverjét? – ráncolja a homlokát Benton.
– Azt a piros kocsit, amely korábban a ház előtt állt, és mostanra

eltűnt. – Érzem, hogy könnyek marják a szememet, és igyekszem
elfojtani őket. – De nem hiszem, hogy az ezüstdobozban lévő kamera a
tiéd. – Rádöbbenek, milyen dühös vagyok, és vissza kell fognom
magam, mielőtt elvesztem az önuralmam. – Még az FBI-hoz képest is
trehányul szerelték be. Inkább csak félelmet akartak kelteni vele. Lelki
terrornak tekinthető, hogy egy ilyen ügyön dolgozunk, és közben
minden pillanatban izgathatjuk magunkat, hogy megfigyelnek minket.
Te biztos nem húznád fel az órákat.

– A miket?
– Vagy hagynál szerteszét gyertyákat. Nem űznél velem ilyen

játékot. A kollégáid talán igen. De te nem, és nem is engednéd meg.
– Milyen játékot, Kay?



– Több is van, Benton.
– Semmit sem tudok egy ezüstdobozról.
– Örömmel hallom. – Nem érdekel, ki hallja még.
– Miféle gyertyák? – kérdezi Benton.
– Ha bemész a nappaliba, megérzed az illatát. Valószínűleg ott

vannak még, hacsak nem tűntek el szőrén-szálán az orrunk elől, ahogy
a konyhai szemét is. Új, fehér fogadalmi gyertyák, amelyeket sejtésem
szerint most tehettek oda, feltehetően az idő alatt, míg Lucy házánál
voltunk, és egyúttal az órákat is felhúzták. És a kedvenc parfümömmel
illatosították őket, Benton. Amilyet a születésnapomra szoktál venni.

– Nem mi csináltuk. Mostanáig nem jártunk ezen a helyen.
– És ezt teljes bizonyossággal állíthatod. Tudsz mindenről, amit a

kollégáid csinálnak. Egy csomó dolgot mesélhetnék, amit talán nem
tudnak, és amik hosszú időre nyúlnak vissza. Veszélyes dolgokat.

Nem szól semmit. Nem kérdezi, milyen veszélyes dolgokra utalok,
és csendben figyel, néha a telefonjára pillant.

– Azt hiszem, tudom, mi történt – mondom, és a hallgatása megadja
a választ.

Tud a felvételekről. Látta őket.
– Az FBI természetesen nem osont be ide, és nem rendezte el a

helyszínt személy szerint rám gondolva, magánjellegű részletek
birtokában. – Úgy fokozódik a dühöm, ahogy egyre jobban felizgatom
magam.

Mit tettél, Benton?
– Minek törnék magukat, hogy különleges olasz gyertyákat

szerezzenek be? – Hirtelen félelem fut át rajtam. – Csak nem…
– Kay?
– De erről biztos nem fogsz beszélni. Nyilván magamnak kell



rájönnöm mindenre. Kénytelen leszek én utánajárni, hogy mit tudsz és
mit nem. Nem fogod beismerni, hogy téged kell-e okolni a Lucynál
tartott házkutatásért, vagy hogy Marinót és engem az egyik átkozott
helikopteretek követett.

– Végeztél, Kay?
– Még el sem kezdtem, Benton.
– Úgy értem, hogy itt végeztél-e. Befejezted-e itt a munkát, mert

addig nem megyek el innen, míg te nem tartasz velem. Nem
maradhatsz itt nélkülem.

Mindig elképeszt, milyen magas, amikor rendkívül komoly és
szenvedélyes. Mintha fölém tornyosulna, amikor beszélgetés közben
közelebb hajol, erős állát felszegi, éles vonásai ragadozóéira
emlékeztetnek, amilyen egy sas vagy sólyom.

– Nincs sok időnk – hangzik a következő mondata.
– Ki van itt még veled?
– Meghagytam, hogy tegyenek itt ki. Egyedül jöttem be. Mennünk

kell.
– Az FBI-os kollégáidnak mondtad ezt, akikkel egy helikopterben

repültél, mielőtt rosszra fordult volna az idő? Azoknak, akik
megpróbáltak kiagyalni valami okot, hogy tönkretegyék vagy akár
véget vessenek Lucy életének. – Nem hagyom, hogy elfelejtse ezt a
megbocsáthatatlan tényt. –
A kollégáidnak, akik a Pentagon bábjai, márpedig pontosan erről lehet
csak szó. Különben a védelmi minisztérium nem jelenne meg
adóhatóságnak álcázva Lucy birtokán. – Merészen mondom ki, mert
biztosra veszem, hogy tud róla.

– Ebbe most nem mehetünk bele. – Az arca komor, a tekintete
átható. – Talán tizenöt percünk van, mielőtt visszaérnek a többiek.



AZ FBI MINDJÁRT elözönli a házat. Átvették a nyomozást, ahogy azt
Marinóval gyanítottuk. Tudom, hogy mi a következő lépés.

Hiába van szövetségi jogköröm. Nem lehet törvényi hatályt szerezni
az együttműködésnek, és az FBI nem éppen arról híres, hogy kiválóan
együttműködik és együtt játszik másokkal. Átveszik a tetthelyet, aztán
a bizonyítékokat is. Azt tesznek, amit akarnak.

– A házat még nem néztük végig – közlöm. – Valószínűleg
figyelnek minket. De miért is mondom ezt én neked?

– Örülök, hogy megtetted – mondja jeges iróniával, szárazon.
– Manapság bizonyára minden helyszínen ebből kell kiindulni –

jegyzem meg, és kezdem lehúzni az ágyneműt. Benton nem válaszol. –
De biztos ezt is tudod – pillantok fel rá. – Nehéz nem tudni valamit, ha
az ember maga követte el.

– Mit, Kay?
De ezúttal én hallgatok, miközben összehajtom a párnahuzatot,

amely ultraibolya fénynél fekete lett. Hangosan zörög a papír, amikor
elcsomagolom a bizonyítékot. Benton figyel. Érzem, ahogy engem
néz, és közben a telefonjával is foglalkozik. Újabb terv, újabb
manipuláció, gondolom akaratlanul is, miközben lehúzom egy filctoll
kupakját, és megcsap a tinta szúrós illata. Leveszem a kesztyűt.
Becsukom a helyszínelő táskát, és felemelem.

Non fare i patti con il diavolo, mondogatta mindig az apám.
– Gyerekkoromban megtanítottak arra – nézek Benton szemébe –,

hogy soha ne paktáljak le az ördöggel. Már a puszta beleegyezés olyan
mély gödörbe taszít, amelyből nem tudsz kimászni. Vagy már késő?

Benton továbbra is a csukott ajtó előtt áll. Kifejezéstelen arcából
ítélve fogalma sincs, miről beszélek. De ez nem igaz. Ebben
mélységesen hiszek. Talán nem tud mindenről, ami itt folyik, de a



nagyját ismeri. Legalább egy részéért ő a felelős, és figyelemre
méltónak találom a helyzetet, amelybe kerültem. Nem tudom, melyik
Carrie rosszasága, melyik a szövetségi kormányé, és melyik a férjemé.

– Mire van túl késő, Kay? – faggat Benton.
– Mindenre, amit csak tettél – válaszolom. – Beleértve a videókat,

amelyeket ma néztem, hozzáteszem, hogy akaratom ellenére. Mivel
nem kértem, hogy nézhessem őket. Ahogy senki sem ismerte be, hogy
ő küldte. Ha tudod, miről beszélek, és gyanítom, hogy tudod – fűzöm
hozzá, és minél többször célzok az Elfajzott szív-videókra, annál
jobban elcsendesedik.

Tudja.
– Remélem, biztos vagy benne, Benton. Mert a tűzzel játszol. Nem

kellene úgy táncolnod, ahogy Carrie Grethen fütyül vagy nem kéne
bekapcsolódnod a párbeszédébe. – Egy pillanatra sem eresztem a
tekintetét, és a folyosó felől közeledő lépteket hallok.

Ami történt, megtörtént, és Benton nem hajlandó rám hallgatni.
Ránézek, és megállapítom, hogy már késő megállítani, amit mozgásba
hozott.

– Még körbe kell járnom bizonyítékügyben és az ügyek állását is
ellenőriznem kell. – Ellépek mellette, s közben hallom, ahogy a léptek
egyre közelednek, aztán Marino hangját hallom. – Velem tarthatsz a
központba. Hacsak nem várod meg inkább a kollégáidat – mondom
Bentonnak, amikor kinyitom az ajtót.

– Várjon csak – mondja Marino határozottan, de önmagához képest
visszafogottan. – Asszonyom! Engedje meg… Nagyon fontos, hogy
tudják, amit most elmondott nekem.

– A pokolba is, ebben aztán igaza van! – Amanda Gilbert
szélviharként rohan felénk, és szinte rá sem ismerek a híres producerre.



Hatvan-egynéhány événél jóval idősebbnek látszik. Vállig érő,
festett vörös haja összekócolódott, az arca megviselt,
a szeme gyász és valami más sötét tava, amire nem találok jelzőt, míg
már késő.

– Kifelé! – bök rám az ujjával. – Azt akarom, hogy mindenki
takarodjon a házamból!

Gyűlölet és veszett düh csap meg, és nem erre számítok egy ilyen
helyzetben. Most ment át az előcsarnokon, amit a lánya vére fröcskölt
be, és nincsenek könnyek, csak harag és méltatlankodás.

– A házvezetőnő – magyarázza nekünk Marino. – Nincs
házvezetőnő.

– Hogy érti, hogy nincs házvezetőnő? Egyáltalán nincs? – kérdezem.
– Akkor kivel beszélt Hyde, ma reggel a háznál?

– Fogalmam sincs – mondja Marino.
– Bárki is az, ismerte Chanelt. – Benton szájából tényként hangzik a

kijelentés.
– Nincs házvezetőnő? A lánya saját maga takarította a házat? –

kérdezem Amanda Gilbertet, de Marino válaszol.
– Úgy tűnik, hogy Chanel nem járt itt tavasz óta – mondja. – És

jobban szeret maga után rendet rakni.
– Hol volt? – kérdezi Benton az anyát, de meggyőződésem, hogy

már tudja a választ, és borzasztó még csak belegondolni is, milyen
rettenetesen rászedtek, ráadásul milyen sokáig.

– Ki az ördög maga? – csattan fel az anya, és Benton megmondja.
Aztán felteszi a következő kérdést.
– Volt Chanelnek piros Range Rovere?
– Nem tudok róla.
– Van egy a nevén. Azt hiszem, erről sem tud.



– Mire akar kilyukadni? Valaki visszaélt a személyazonosságával?
– Ki értesítette a lánya haláláról? – kérdezi Benton, és kifejezetten

nem egy ellopott személyazonosságra utal.
Amire céloz, az a kémkedés. A meggyilkolt nő talán Chanel Gilbert

volt. De valaki más is. Az anyjának valószínűleg sejtelme sincs arról,
hogy ki és mi volt valójában a lánya.

– Úgy jöttem rá, hogy e-mailezett nekem – bök rám az ujjával
Amanda Gilbert, és ez nem igaz. – A halottkém küldött egy e-mailt.
Más szóval egy politikus. Nekem pedig meg kellene bíznom egy
kibaszott választott tisztviselőben?

Egészen biztosan nem küldtem e-mailt, és Bryce megesküszik rá,
hogy a hivatalunk sem.

– Valójában nem vagyok halottkém. És nem választottak meg. Ha
lenne olyan kedves megmutatni az e-mailt – mondom csendesen,
körültekintően.

Megkeresi a telefonján, és megmutatja Marinónak, és amikor
Marino rám néz, tudom az igazságot. Meghackelték a törvényszéki
központ e-mailjeit. Minden bizonnyal Carrie jutott be az e-mail-
fiókomba és a hivatali adatbázisomba, és ha így van, akkor ez akkora
rombolást jelent, amelyet felmérni sem tudok. Nincs más magyarázat,
hacsak nem Lucy lépett be az e-mail-fiókomba, és küldött üzenetet
Amanda Gilbertnek. Ezt viszont erősen kétlem.

Lucynak semmi oka nem volt Chanel haláláról tudni, mielőtt a hír
nem is olyan régen kikerült a Twitterre. Igyekszem kitalálni, mi lehet
Carrie végjátéka, miközben Benton azt kérdezi Amanda Gilberttől,
hogy mióta az övé a ház. Pedig biztosra veszem, hogy erre is tudja a
választ.

– Hol volt? Erre is válaszolnom kellene még egyszer? – Amanda



Gilbert leplezetlenül ellenséges mindkettőnkkel, de velem jóval
bizalmatlanabb.

– Még egyszer? – figyeli éberen Benton, és úgy érzem, a kérdés
inkább a mi, mint az ő kedvéért hangzik el.

– Nem tartozik magára! Nincs több mondanivalóm a rohadt FBI-
nak!

Nincs több?, vetődik fel bennem. Beszélt Benton valamelyik
kollégájával. Beszélt valakivel, és Benton most azt a szívességet teszi
meg nekünk, hogy megkérdezi, kivel.

– Nem emlékszem a névre.
– Nem tudja, melyik ügynök kereste meg? – kérdezi Benton. – Férfi

volt? Vagy nő?
– Valami nő, aki ostoba volt, mint egy tulok.
Erin Loria.
– Butának és délinek tűnt – teszi hozzá Amanda Gilbert.
– Nagy segítségünkre lenne, ha elmondaná, miről beszéltek – veti fel

Benton, Marinót megelőzve.
– Mindenképpen legyek segítőkész. – Amanda Gilbert hangja

megremeg, a szemét elönti a könny. – Chanel hivatásos könnyűbúvár
és fotóriporter, aki folyton utazik, és olyan megbízásokat teljesít,
amelyekről nem mesél.

Ennél jóval többről lehetett szó, ha Fort Lauderdale-ben volt, amikor
rám lőttek. Ha Chanel volt a búvár a videón, amit a maszkom kamerája
felvett, akkor ott volt a hajóroncsnál is, amikor Carrie majdnem
megölt. A következtetés kézenfekvő, és gyanítom, hogy ez az igazság.
Chanel valamiféle kém volt, aki feltehetően a katonai hírszerzésnek
vagy a belbiztonsági minisztériumnak dolgozott. Lucy és Janet is
ismerhette, és úgy sejtem, hogy Benton is, és mindez azt jelenti, hogy



Chanel tanúja volt a támadásnak.
És most meggyilkolták.
Megerősíthette volna Carrie létezését és Lucy ártatlanságát. De

Chanel Gilbert, vagy aki volt, már nincs többé, hogy tanúskodjék.
Talán ezért halt meg.
– Ez az én istenverte házam – mondja reszkető hangon, dühösen

Amanda Gilbert. – Ebben az átkozott házban nőttem fel. A családom
lakott itt. Apám eladta, miután főiskolára kerültem, és amikor évekkel
ezelőtt megvételre kínálták, úgy döntöttem, megveszem Chanelnek és
reménybeli családjának. Azt hittem, talán megállapodik majd, békében
és csendben él, és esetleg nem kóborol és tűnik el a világban.

– És mi a helyzet Bermudával? – kérdezi Marino. – Kíváncsi lennék,
ott van-e háza.

– Sok ingatlanom van. És Chanel futólag mindben megszállt. Itt
szinte sosem tartózkodott. Sehol sem maradt sokáig, amióta
poszttraumásstressz-szindróma miatt leszerelték a tengerészettől.

– A betegségét vélhetően orvosi marihuánával kezelte – vetem fel,
és amikor nem válaszol, még hozzáteszem: – Bár annak alapján, amit
láttam, nem helyben szerezte be az orvosságot.

– Asszonyom – veszi át a szót Marino –, tudom, milyen nehéz ez, de
segítenie kell nekünk a válaszaival. Elvárják tőlünk, hogy elhiggyük,
hogy a lányának sosem volt házvezetőnője, és saját maga takarított.
Akkor hadd tegyek fel egy kérdést. Kicsoda Elsa Mulligan?

– Ki?
– A hölgy, aki a házvezetőnőjének mondta magát – válaszolja

Marino. – Aki rátalált a lánya holttestére.
– Sosem hallottam ilyen személyről. – A figyelmét rám irányítja,

eszelős a tekintete. – Tulajdonképpen ki talált rá? Nem valami légből



kapott bejárónő, az egyszer biztos! Akkor hát ki? Ki volt a házban? –
A hangja egyre élesebb, míg a végén már kiabál.

Carrie lakott itt.
– Nincs házvezetőnő, az ördögbe is! Nem létezik ilyen ember!
– A gyertyák, a rokkák, a vaskeresztek és a kristályok – hívom fel a

figyelmét. – A lánya babonás volt, vagy az okkult tudományok híve?
– Dehogy, a pokolba is!
– A lakberendező nem helyezte el véletlenül ezeket a tárgyakat?
– Nem tudom, milyen tárgyakról beszél!
– A nappaliba belépve meglátja majd őket – válaszolom, és

egyfolytában Carrie-re gondolok.
A szomszédok hetekig, hónapokig láthatták, és ettől sem lettek

volna okosabbak. Fogalmuk sem volt, hogy a piros Range Rovert
vezető fiatal nő nem a ház tulajdonosa. Carrie elvesz mindent, amit
csak akar. Ezért van illatosító és különleges szerencsetalizmánok a
szobákban, és van egy sejtésem, hogy miért lett fekete a párna
ultraibolya fénynél.

Hallottam már arról, hogy réz-dioxiddal itatnak át ágyneműt, főként
párnahuzatot. A réz nanorészecskéivel átitatott anyag segít a ráncok és
a korosodás más jeleinek elmulasztásában, és semmi kétség, mennyire
fontos Carrie-nek a fiatalos megjelenés.

Chanel ágyában aludt.
– A szomszédok szerint valaki ki-be járt a házban – mondja Marino.

– A jelentések szerint egy piros Range Rovert láttak a felhajtón. Ki az
ördög lehetett az?

– Hogy merészeli! Hogy merészelik valamennyien! Hogy
engedhették be magukat? – Közelebb lép hozzám, és alkoholos-
fokhagymás lehelete megcsapja az orromat. – Az unokahúga



elcsábította a lányomat! Hidegvérrel meggyilkolta a gyönyörű
lányomat, és magát beeresztették a házba? Hagyták, hogy manipulálja
a bizonyítékokat!

Vasmarokkal ragadja meg a karomat. Könny önti el véreres szemét,
és lefolyik foltos, duzzadt arcán.

– Van fogalma, mit tesznek majd az ügyvédeim magával, Lucy
Farinellivel, az egész kibaszott bagázzsal? – visítja, aztán hisztérikusan
zokogni kezd.



Negyvenharmadik fejezet

ÉRZEM A LÁBAMAT, amint a Jen Garate által ott hagyott terepjáróban
ülök. Csontig hatoló fájdalom, amely egy ritmusra lüktet a tetőt lassan
verő és az ablakokon lecsorgó esővel.

A terepjáró egy fehér Ford Explorer, ajtaján a törvényszéki központ
emblémája, sötétkéken az igazság mérlege és Merkúr kígyós botja,
amelyek a feladatomat jelképezik, azt, amit képviselek, és amiért
küzdök, és amire felesküdtem, hogy fenntartom és soha meg nem
szegem. Ha most hazugságvizsgálatra küldenének, biztos megbuknék,
ha azt állítanám, hogy nem kívánom Carrie Grethen halálát. Azt
szeretném, ha bármilyen eszközzel, egyszer s mindenkorra eltörölnék a
föld színéről. A tekintetem ide-oda cikázik.
A pulzusom, az idegeim egész nap úgy zümmögtek, mint a
magasfeszültségű elektromos vezetékek. Állandóan a tükröket
figyelem, a Rohrbaugh pisztolyom az ölemben tartom, miközben
várakozom. És töprengek.

Talán a velem kapcsolatos legfőbb terv része, hogy most ezt
vezessem. Talán erre számít, ahogy arra is, hogy ma reggel a furgont
választottam, és most fontolóra veszem a lehetőséget, hogy talán ezt a
terepjárót is megbabrálták. Talán lerobban az autópályán vagy
levegőbe repül. Esetleg ez a következő lépés, és e földön véget ér az
életem. Már semmiben sem vagyok biztos, sem az események
természetes folyásában, sem pedig abban, hogy ki mindennek az oka.
Ennek kell megtörténnie? Előre elrendezett lenne? Vagy csak ez az
érzésem? Carrie áll mögötte, vagy valaki más?



Ne kételkedj a saját elmédben.
Miközben a stressz magasba szökik és kisül, mint túlterheléskor egy

elektromos zavarnál, Lucyra gondolok. Mit hihet bármelyikünk is? Mi
igaz? Ki mondhatná meg? Nem tudom, mit manipuláltak és
ármánykodtak, hogy a jövőben még hány undok meglepetés vár, és
közben éberen figyelek, és Marinót meg Bentont várom. Még a házban
vannak a gyásztól és dühtől félőrült anyával. Amanda Gilbertnek elég
hatalma és pénze van, hogy annyi bajt okozzon nekem, amennyit csak
akar. A viselkedéséből ítélve meg is próbálja majd, és a vádjai úgy
csengenek a fülemben, mint egy elhallgatni nem akaró, disszonáns
kórus.

Ki ültette el az ötletet a fejében, hogy Lucy elcsábította és megölte a
lányát? Egyáltalán miért hozná szóba Amanda Gilbert az
unokahúgomat? Honnan hallhatott róla egy hollywoodi producer?
Hacsak Lucy és Chanel nem ismerték egymást, de még így is
furcsállom. Ha Chanel kém volt, akkor miért ismerte volna Lucy?
Miféle közös dolguk akadt volna Bermudán, és emlékszem, hogy Lucy
azt mondta, hogy a személy, akivel ott találkozott, Janet barátja volt.
Chanel Gilbert előbb talán Janetet ismerte.

Nem vagyok biztos abban, hogy ez mit jelent. De nem kétlem, hogy
valaki elültette az anya fülébe a bogarat, hogy én esetleg megmásítom
a bizonyítékokat. Nem kell messze keresnem, hogy ki lehetett. Erin
Loriának Lucyra fáj a foga. Elképzelem az agresszív, elbizakodott, déli
gyökerekkel bíró és déli orrhangon beszélő FBI-ügynököt, hogy
felhívja Amanda Gilbertet, és mindenféle álhírrel, félremagyarázással
és szemenszedett hazugsággal tömi a fejét. De valójában miért is? Azt
akarja, hogy bepereljenek minket? Vádat akar koholni Lucy ellen,
engem meg ki akar rúgatni? Valamennyiünket egymás ellen akar



fordítani, és végig akarja nézni, ahogy tönkretesszük magunkat? Mi
Erin Loria tulajdonképpeni célja?

Őszintén kétlem, hogy bármi köze lenne a bűnüldözéshez, az
átkozott munkájához, és mindez a bizalmatlanságom legmélyebb,
legsötétebb bugyrából tör a felszínre. Nem lehetek biztos benne, hogy
ki mond igazat – beleértve a férjemet és csakugyan az egész
családomat is –, és közben bekapcsolom a párátlanítót, hogy
kitisztuljon az üveg. Örülök, hogy az eső lassan eláll, és a szél is
lecsendesült. A dörgés is visszavonulót fúj. Már alig hallom, és dél
felől felszakadozik a felhőzet.

A tekintetem tovább kapkodom, s közben az e-mailjeimet,
üzeneteimet nézem. Amikor megcsörren a telefonom, rádöbbenek,
milyen könnyen megijedek most. Túlzottan ideges vagyok a
várakozástól. Felismerem a hívószámot, mégis értetlenül bámulok rá.

– Scarpetta – szólok bele.
– Nem szeretem azzal kezdeni, hogy ugye, én megmondtam – vág

bele Ernie köszönés nélkül.
– Miért hív a lőfegyverlaborból?
– Máris elmondom, de előbb lássuk a listát – kezdi. –

A beküldött metaanyag esetleg Lucy kamerarendszeréből származik,
ami érzésem szerint Star Trekbe illő csúcstechnológia lehet.

– Kérdeztem erről, de azt mondta, hogy nem – hangzik gyors
válaszom.

– Nem mintha valaha is láttam volna ehhez foghatót, aminek
biztonsági rendszerhez volt köze – mondja.

– Lucy azt állította, hogy még sosem látott ilyen metaanyagot, de a
gyanúja szerint kvarc vagy kalcit.

– Az – erősíti meg. – Kifejezetten lézerminőségű kalcit, amit



tipikusan kiváló minőségű optikai berendezéseknél, például
kameralencséknél, mikroszkópoknál, teleszkópoknál használnak.
Viszont igen szokatlan a hatszögű alakja.

– Tehát nem tudhatjuk, miből származik a metaanyag, csak ha rá
nem akadunk a forrásra, amellyel összehasonlíthatjuk.

– Pontosan ez a helyzet – ért egyet. – Ezzel el is érkezünk a bölény
elemi szálához. Igazán kíváncsi vagyok a forrására, mert lefogadom,
hogy régi és érdekes.

– Bölényt mondott?
– Mint A legelő hőseiben és mint az ötcentesek nagyapám idejéből.
– A bölénynek elemi szála van?
– Ahogy a birkának is. Az egyszerűség kedvéért azt, amit találtam,

szőrszálnak nevezem majd. De gyakorlatilag ez egy elemi szál, és
azonnal azonosítható az állatokkal kapcsolatos referencia-
könyvtáramban – meséli büszkén, szinte szeretettel. – Ezért hoztam
létre sokévnyi erőfeszítéssel. Az ember folyton arra vár, hogy előkerül
egy különlegesség…

– A bölény nem éppen őshonos ezen a vidéken. – Egyenesen egy
fekete terepjáróra meredek, amely hátramenetben felém araszol az
elárasztott felhajtón.

Nem a kommandósok. Inkább limuzinnak látszik.
– Azt hiszem, ha a környezetet nézzük, Kay, akkor ez a szőrszál régi

időkből származik – magyarázza Ernie. – Feltehetően egy
bölénybőrről, egy szőnyegről, egy köntösből, ami valahol bent van, és
minden bizonnyal egy régebbi kor terméke. A cambridge-i ház, ahol a
kocsija parkolt, amikor a porcicát találta, és a nyílvesszőt. És tényleg
nagyon régi.

– Igen. A ház több mint háromszáz éves. – A terepjáró, egy sötétített



ablakú, bérautóknál használatos rendszámú Cadillac Escalade köti le a
figyelmemet.

Lassan araszol felém, megáll, majd ismét megindul, a hátsó lámpája
fel-felvillan, miközben Ernie azt meséli, hogy minden zugot feltúrt.
Ahogy fogalmaz, körbeásott, és legalább ezredszer emlékeztet, hogy
inkább régésznek kellett volna mennie.

– Mit ásott elő? – kérdezem, és nézem, ahogy a fekete terepjáró
egyre közelebb ér.

– Hogy a Gilbert-házat egy gazdag angol építtette, akinek hajózási
vállalata volt – mondja. – A rendelkezésre álló adatok szerint ez a hely
Cambridge még vidékies időszakában eredetileg jókora birtok volt,
amikor errefelé nem volt sok minden, csak egy Harvard nevű kis
főiskola. Az eredeti épülethez tartozott egy füstölőház, egy vendégház
és egy személyzeti szállás, egy konyha és egy cikk szerint a teheneket
az alagsorban tartották a kemény téli időben. Kivitték őket legelni,
aztán visszavezették a belül kialakított állásokba.

– El tudom képzelni, milyen nyomok lehetnek egy ilyen helyen. –
Világos, hogy mire akar kilyukadni.

– Olyan nyomok, mint például a törött velencei üvegdarabka, amely
egy kereskedésre használt gyöngyből származik – mondja. – Ez pedig
a hajózási vállalathoz köthető. Ahogy a prémek is.

De hol lehetett ilyen törékeny, mulandó dolgot ilyen sokáig és
eldugva megőrizni? Még semmit sem láttam az ingatlanon, ami
időkapszulának tekinthető. A házat az évszázadok alatt többször
renoválták és megnagyobbították, a melléképületeket lebontották, és
nem sok maradt, legfeljebb az egyik hátsó udvari sövény alatt elszórt
törött téglák és kövek, amiket az ablakból vettem észre. Aztán az
agyamon átdübörög az FBI helikoptere, és emlékszem, mit mesélt



Lucy a földradarról. Az FBI az eltemetett dolgokat kereste Lucy
birtokán. Lehet, hogy itt van az a hely, amelyet át kellene kutatniuk.

Leküzdöm a kísértést, hogy kiszálljak a terepjáróból, és
körülnézzek. Benton és Marino bármelyik pillanatban megérkezhet.
Nem lenne okos dolog egyedül kóborolni a kertben, így a bezárt
kocsiban maradok, miközben Ernie elmeséli, mit derített ki a korai
amerikai szőrmekereskedelemről. Azt mondja, hogy a bölény alsó
szőrzete alatti szokatlan szálakból a kasmírhoz hasonló szövetet
lehetett szőni, és részben ezért is volt a bölénybőr olyan népszerű
exportcikk a tizenkilencedik század végén.

– Mindent összevetve – folytatja, mialatt azt nézem, hogyan araszol
meg-megakadva és újra nekirugaszkodva az Escalade, mintha valami
baj lenne a sofőrrel. – Minden, amit találunk, azonos környezetből
származik.

Az extraméretű abroncsok körül víz hullámzik és gyöngyözik a
fényes fekete festéken. Az ablaktörlőket kikapcsolták, a hátsó ablak
bepárásodott, és fogalmam sincs, miként lát ki a vezető. Már éppen ki
akarok ugrani a terepjáróból, amikor az Escalade centikre az elülső
lökhárítómtól megáll. Beszorított, holott napnál is világosabb, hogy
nem csak parkolok itt. Hivatalos ügyben jöttem, bekapcsolt
fényszórókkal, járó motorral. Arról nem is beszélve, hogy a kocsiban
ülök.

Nem veszem le a szemem az Escalade-ről. Várom, hogy valaki
kiszálljon belőle.

DE SENKI SEM KERÜL ELŐ. A sofőr felőli ajtó nem nyílik ki, és úgy
sejtem, hogy a limuzin Amanda Gilbertért jött. Talán kitették itt, aztán
valamiért elhajtottak. És most visszajöttek.



– Pontosan hol is találta ezt a bölényszőrt? – kérdezem Ernie-t.
– A nyílvessző tollazatán – válaszolja. – A festett szőke hajon.
– Emberi?
– Mint ön is gyanította, és ezt sajnálattal mondom, mert baljós

lehetőségeket vet fel. A hajat átitatta a ragasztó, így elképzelheti, mi
minden ragadt bele – feleli. – Képtelenség megállapítani, kinek a haja.
Remélhetőleg a DNS hamarosan elárulja. Természetesen valamely
korai ősünk DNS-éről beszélünk. A szövet és a haj igazán régi lehet.

– Nem az. A kimetszett fejbőr megszáradt, de nem mumifikálódott,
és az oszlás enyhe bűze lengi be. Ha jól sejtem, egy mérsékelten hűvös
és száraz helyen volt, de viszonylag friss.

– Mennyire?
– Pár napos. Legfeljebb hetes – válaszolom. – Megint csak attól

függ, hogy hol volt, amióta eltávolították valaki fejéről.
– A halál beállta után? Mert őszintén remélem, hogy így történt. De

őt ismerve ez nem lehetett volna elég szórakoztató.
Ernie vizsgált már szerszámnyomokat és más bizonyítékot, amiket

Carrie hagyott a különféle erőszakos bűncselekményei után, amelyek
között a múlt évben legalább hat gyilkosság szerepelt. Ernie tudja,
hogy Carrie mire képes. Nem kételkedik abban, hogy él. Nem találja
kényelmesnek vagy politikailag előnyösnek, hogy Lucyt okolja a
bűneiért. Nem érez kényszert, hogy Carrie-t olyan harcba vonja be,
amelyet nekünk kell elvesztenünk, én pedig aggódom, hogy pontosan
ez történt. Amit Carrie mozgásba hozott, az talán már túlságosan is
előrehaladt ahhoz, hogy helyre lehessen hozni.

Non fare i patti con il diavolo. Non stuzzicare il can che dorme.
– E pillanatban még nem nyugtathatom meg, hogy a halál beállta

után történt – mondom Ernie-nek.



Ne paktálj le az ördöggel. Ne piszkáld az alvó oroszlánt, mondogatta
mindig az apám.

– Az áldozat még életben lehet – magyarázom. – Egy részleges
skalpolás nem feltétlenül halálos kimenetelű.

– Tehát megszabadult valakitől vagy meg fog – értelmezi Ernie.
– Ez nem arról a szükségszerűségről szól, hogy a kényelem vagy a

célszerűség okán megsemmisítsen valakit. – Érzem, ahogy a mélyen a
bensőmben mocorogni kezd a gyűlölet. – Nála sosincs ilyen, még ha
egy mérföldről lövi is le az illetőt. A lényeg mindig a hatalom és az
uralkodás. Táplálnia kell a kielégíthetetlen kényszereit, ami aztán az
útjába kerülőknek szükségszerűen elviselhetetlen fájdalmat és
pusztulást okoz.

– Őszintén remélem, hogy nem kínoz valakit, akit valahol fogságban
tart – mondja erre Ernie.

Ha alkalma nyílik rá, Carrie szívesen távolítja el a bőrt. Ha olyan
hangulatban van, nem várja meg, míg az áldozata meghal, mielőtt
munkához lát egy éles pengével vagy egy általam is ismert esetben egy
élesre köszörült vésővel. Minden azon múlik, ki és mi kelti fel az
érdeklődését. Carrie impulzív tud lenni. Benton szerint szeszélyes, és
ez a jelző sokkal kedvesebb, mint amit a hozzá hasonlókra
alkalmaznék. De Bentonnak igaza van, hogy Carrie hirtelen gondolja
meg magát, amint azt meghatározásként hallottam.

Ha van végzetes hibája, akkor az a lobbanékonysága. Nem bír
megállni, míg a szakadékba nem zuhan. Az előzmények ismeretében
évekbe telhet, mire ismét eltűnik, vagy tévesen azt feltételezzük, hogy
meghalt.

– Ha majd mikroszkóp alatt megnézhetem a szövetet, meg tudom
állapítani, hogy volt-e vérkeringés a sérülés pillanatában. Biztonsággal



megmondhatom, hogy a sérülés a halál beállta után vagy előtte
keletkezett.

– Van sejtése, ki volt a célpontja?
– Bárki is az, heccel minket vele – válaszolom, és a fiú hol beugrik a

fejembe, hol nem.
Mi történt Troy Rosadóval? Mit tett vele Carrie, miután

meggyilkolta politikus apját, akit a saját jachtjáról lőtt le, miközben a
férfi a víz felszínén várta, hogy lemerülhessen? Meghagyom Ernie-
nek, hogy okvetlenül tudassa borzalmas feltevésemet a DNS-laborral.
Carrie-re vall, hogy egy zavart tinédzser fiúval álljon össze, és
csábítással érje el, hogy az teljesítse a parancsait. Aztán a maga
módján hálálja meg, amit tett. Vagyis förtelmesen.

– Mit tud a nyílvesszőn lévő ragasztóról? – A haragom forrpontra
jut. – Megvan a vegyi elemzés? Valami különleges dolog?

– Cián-akrilát, a jó öreg pillanatragasztó.
– És még?
– Eddig egy nyomleves. – Ernie vidámnak tűnik, miközben az

életben szemétnek tartott dolgokról beszél, amiket ő kincsnek tekint. –
Szarvasmarhaszőr, és emlékszem, hogy említettem, hogy az emberek
az alagsorban tartották a teheneket. És rőtvadszőr, ami nem szokatlan.
Találtam még gyapjút és más természetes rostokat, pollent, svábbogár-
és tücsökdarabkákat. Valamint kálium-nitrátot, más szóval salétromot,
és ként, szenet, nyomokban vasat, rezet és ólmot, ami valamiképpen
mindent átjárt – sorolja, és már értem, miért van a lőfegyver laborban.

A kálium-nitrát, a kén és a szén a puskapor legfőbb alkotóelemei.
Főleg a feketelőporéi.

– Ami azonban a legkülönösebb, azok a pici fémcseppecskék,
amelyek egy ponton megolvadtak – mondja Ernie. – Ezt szoktam a



bőrön is látni, elsősorban villamos áram okozta haláleseteknél.
– Lehetséges, hogy seben maradt lőpormaradvány? – kérdezem, és a

fekete cukorkristályhoz hasonló szemcsékre gondolok, amelyeket
láttam.

– Az olvadt fém réz, és véleményem szerint nincs köze
lőpormaradványhoz. Mint mondtam, inkább villamos áram okozta
égéssel hozom kapcsolatba, amit halált okozó áramütéseknél
tapasztaltam. Most kihangosítom – teszi hozzá. – Hadd folyjon bele az
igazi fegyverbolond.

– Biztos, hogy lőpormaradvány, amelyeket általában
lövöldözéseknél látunk? – igyekszem átfogalmazni a kérdésemet. –
Más szóval származhat a maradvány valami jelenkori eseményből?
Van valami őrült oka, hogy a lőpormaradvány a kocsimba került? És
esetleg ezért került a laborba?

– Nemet mondanék. Kategorikusan. – Már nem Ernie-vel beszélek.
– Senkinek sincs tisztább helyszínelő járműve, és ha a kérdéses
feketelőpor megpörkölődik, akkor nagyon törékennyé válik. Nagy az
esélye, hogy meg sem találnánk.

A mély, középnyugati akcentusú hang Jimé, a fegyverszakértői
labor főnökéé.

– Az égett feketelőpor rendkívül gyorsan rozsdásodik – magyarázza.
– Főként akkor, ha nedvességnek, így például páralecsapódásnak van
kitéve. Pára akkor keletkezik, amikor a fegyver csöve hűlni kezd.
Végbemegy egy kémiai reakció, ami közben kénsav keletkezik, és ha
ezt nem tudjuk, és nem tisztítjuk ki azonnal a feketelőporos
pisztolycsövet, akkor a cső olyan mocskos lesz, hogy elképzelni sem
tudja. Órákon belül bekövetkezik. Itt azonban nem megégett lőpor van.
Ez határozottan nem lőpormaradvány.



A meg nem égett feketelőpor ezzel szemben bármeddig jó
állapotban maradhat, ha egy elhagyott fegyverraktárban védett helyen
van, vagy egy régi fegyver belsejében a rozsda elzárja a külvilágtól, és
Jim meg Ernie szerint itt erről van szó. Meg nem égett lőporról, ami
több száz éves, és eszembe jutnak az antik lőfegyverekről szóló
történetek, amikben
a lőszert inaktívnak hiszik, amíg a fegyver véletlenül el nem sül.

– Hány ágyúgolyót látott már, amiket ajtótámasznak használtak,
vagy a kapufélfáról lógattak le, különösen a virginiai éveiben? –
kérdezi Jim.

– Ha mindegyikért egy dollárt kaptam volna! – válaszolom.
– Az emberek többségének fogalma sincs, hogy a függetlenségi

vagy a polgárháború idejéből származó ágyúgolyó még ma is
felrobbanhat, vagyis gyakorlatilag egy bombával díszítik a házukat.

– A feketelőpor lehet mostani? – teszem fel újra a kérdést, mert ez
létfontosságú. – Van rá esetleg minimális esély? Hogy lehetünk benne
biztosak, hogy valaki nem arra használja-e, hogy robbanószerkezetet
készítsen belőle?

– A feketelőpor – kezdi Jim – nem gyerekjáték. Kivitelezhetetlen és
veszélyes lenne bombát gyártani belőle.

– Ez igaz mindenre, attól függően, ki az illető.
– Nézze, elsőként említem meg, hogy sosem szabad lebecsülnünk

bármilyen potenciális katasztrófát. Jobb félni, mint megijedni. És
biztosra menni. Lehet feketelőport gyártani. Gyerekkoromban én is
kevertem magamnak, igazi kis kotyvasztóként dolgoztam a garázsban.
Kész csoda, hogy megértem azt a kort, hogy szavazhassak és alkoholt
vegyek.

– Az, aki miatt leginkább aggódom, talán saját maga gyártja a



fegyvereit, és újratölti a maga lőszerét – mondom neki és Ernie-nek. –
Ha ez a helyzet, akkor lőpor-, ólom-, vas- és rézmaradványok lehetnek
a munkaterületén, sőt esetleg máshol is. Ezért kérdezem, hogy egészen
biztosak vagyunk-e abban, hogy a feketelőpor régi, és nem olyan
helyről származik-e, ahol valaki egy tömegpusztításra alkalmas
fegyvert állít össze.

– Személy szerint az a véleményem, hogy ez abból a korból
származó maradvány, amibe a többi nyom is tartozik. – Ezt Ernie
mondja, és az emlékezetemben kutatok.



Negyvennegyedik fejezet

NEM EMLÉKSZEM, hogy valaha is láttam volna feketelőport Lucy
bármelyik műhelyében, ami az övé volt, vagy ahol dolgozott. És a
modern változatára, a Pyrodexre sem emlékszem.

Az unokahúgom mindig a szélsőséges technológiák híve volt, és
azóta, hogy el kezdett járni, már elektronikát és gépeket bütykölt és
velük babrált. Nem az a típus, akit lázba hoz egy kovaköves puska
vagy egy elöltöltős fegyver elsütése. Nem izgatták soha a régi holmik.
Inkább olvas egy fizikáról, mint egy történelemről szóló könyvet. Nem
gyűjt régiségeket. Nem viszonyul szentimentálisan a múlthoz.

Lucy saját maga tölti a fegyvereit, és ezt teszi, amióta csak a
kivételes fegyvereivel megtanult lőni. Mindig azt prédikáltam neki,
hogy a biztonság az első, és nagyon el lennék keseredve, ha Lucy
feketelőport használna. A feketelőpor könnyen berobban. Rendkívül
kiszámíthatatlan, és elég robbanásos balesettel találkoztam ahhoz,
hogy tudjam, ha valaki piszkos bomba készítésére adja a fejét, a végén
nagy teherbírású hullazsákban kerül a halottasházba. Emlékszem, hogy
a pályám elején mennyire meglepődtem, amikor az ilyen ügyeknél az
első kérdés az volt, hogy kik a robbantók és kik az áldozatok.

Eleinte nem volt mindig egyértelmű, hogy a boncolásra elém kerülő,
kizsigerelt, kéz és fej nélküli tetem az, ami egy kegyetlen szándékból
maradt, ami szó szerint az elkövető képébe robbant. Alkalomadtán a
rossz szándékú emberek elkövetnek ilyesmit önmaguk ellen. Nem
állítom, hogy ez költői igazságszolgáltatás. Csak magamban
gondolom.



– Hány szemcsét talált? – kérdezem Ernie-t, és eltűnődöm, vajon
Carrie tudja-e, mit fedeztünk fel.

Vagy a kérdéses bizonyíték olyasmi, amit szándékosan hagyott ott?
Mert ez is megeshet. Nagyon is. És ha így van, akkor miben
reménykedik, milyen következtetésre jutunk, amelynek alapján
cselekedni fogunk? Nem akarok belebonyolódni a játékaiba. Nem
akarok úgy táncolni, ahogy ő fütyül, de már akkor is ezt teszem,
amikor azzal hitegetem magam, hogy nem csinálom. Nem kellett volna
belefognom, mégis megtettem, és nem tőlem függ az összehangolás.
Nem én alkottam meg a koreográfiát. Nem kértek fel. Besoroztak és
ravaszul rávettek. De ezen a ponton ez mit sem számít.

I fatti contano più delle parole. Ezt szintén az apám mondogatta.
– Ötöt – válaszol a kérdésemre Ernie. – Kettőt a bakapöhölyben.

Hármat a nyílvessző tollazatában, a festett emberi hajat a nyílhoz
ragasztották. Apropó! Jimnek el kellett mennie tanúvallomást tenni.
Üzeni, hogy hívja fel, ha bármire szüksége lenne.

A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Itt ülve is ezt
demonstrálom. Ha nem akartam belemenni a játékába, már órákkal
korábban vissza kellett volna térnem a központba. De nem ilyen
vagyok, és ezzel Carrie is tisztában van.

– Most küldtem el néhány fényképet e-mailben – mondja Ernie.
– Várjon. – Belépek a középkonzolba épített laptopomba.
Megnyitom az Ernie által küldött képeket, és százszoros nagyításban

a törött feketelőpor-szemcsék szénmorzsáknak látszanak. Feketék és
szabálytalanok. Ötszázszorosban meteoritoknak látom őket; elég
nagyok, hogy elférjen rajtuk egy űrhajó, a felszínük durva és
szaggatott, nincs két egyforma alakzat. Más törmelékkel vegyesen
láthatók, amelyek élénk színű vastag kábeleknek, köteleknek és



kristályoknak látszanak. A piszok csak piszok, ha nem látjuk közelről.
Nagyításban díszes, törött építmények, lakóhelyek és letűnt életek
széthulló maradványainak romokban heverő világára emlékeztet,
amelyben baktériumok, bogarak és emberi lények is vannak.

– Határozottan nem füst nélküli lőpor, és egyáltalán nem hasonlít
olyan gyárilag előállított töltetre, amelyet eddig láttam. – Elmentem a
képeket egy mappába. – A szemcsék számos egységes és a
természetben elő nem forduló formában és méretben adódnak.
Semmiben sem emlékeztetnek arra, amiket nekem mutatott. De még
egyszer fel kell tennem a kérdést, Ernie: régi vagy új? És ha valaki
feketelőport készít? Ugyanolyannak látszik majd, mint ha több száz
éves volna?

– Lehet, hogy azt gyárt – mondja, miközben a Gilbert-ház kinyíló
ajtaját nézem. – Persze hogy saját maga is összekotyvaszthatná. Jim
szerint a napjainkban feketelőporral foglalkozó emberek többsége
csináld magad módon állítja elő. Átkozottul kockázatos, de nem
ördöngösség. Csak salétrom, kén és szén egy-két kanálnyi vízzel, és
voilà, már kész is a torta. És mindig hozzáteszem a figyelmeztetést,
hogy senki se próbálja meg otthon.

Amanda Gilbert jelenik meg elsőként az utcára néző verandán, és
érzem, ahogy a gyászos végzet előszele átsöpör rajtam, mint egy
szélvihar.

– Amint megszárad, össze kell törni, és szűrőn vagy a konyhában
kéznél lévő szitán átnyomni, mint egy spagettigépen – folytatja Ernie a
halálos főzőleckéjét, miközben a gondolataim bele-beleütköznek
Carrie Grethenbe.

Milyen kegyetlen és ravasz eljárás lenne egy idejétmúlt
feketelőporos bombát választani, amit ártalmas részecskékkel, golyós



csapágyakkal és szögekkel tölt meg. Akkor már jobban szeretném, ha
lelőnének. És az emberek többsége is ezt választaná. Carrie-t biztosan
jól elszórakoztatná egy ilyen nagy csonkítással kísért halálnem
eshetősége. Vagy talán a megnyomorítás és a gyötrelem okozása a
célja, hogy apránként, egy centivel, egy végtagnyival terrorizáljon,
fejbőrdarabkákként szaggasson szét minket.

Nézem, ahogy Amanda Gilbert, Benton és Marino a verandán
beszélget, ahol nem éri őket az eső, és közben Ernie a lényegesnek
tartott mikroszkopikus töredékekről mesél. Úgy látja, hogy valamikor
tölgyfa hordókban tárolhatták a feketelőport. A függetlenségi háború
vagy a polgárháború idején. Hacsak nem házilag állították elő. A
feketelőpor, amelyet Ernie talált, nem lehet modern. Ebben egészen
biztos, de nem fűzök hozzá véleményt. Ha mást nem is, annyit
megtanultam ma, hogy óvatosan bánjak a feltételezésekkel.

– Egy melléképületre, pincére gondolok. – Megint azt kérdezi, hogy
mindent átkutattunk-e. – Fontos, hogy olyasmit találjak, ami a mai
időkre utal. Nincs benne semmi, ami poliészter- vagy nejlonszál lenne.

– Ellenőriztük az alagsort. – Kinézek az oldalsó ablakon. Amanda
Gilbert Marinóval vitatkozik. – És üres, tiszta. Nincs bezárva vagy
elkerítve. Pincegádoron lehet lejutni, amely az udvarra vezet.

– Olyan helyiség is lehet, amely korábban fegyverraktár volt, de
később valami mássá alakították át – veti fel Ernie. – Erről ne
feledkezzen meg, amikor körülnéz.

Amanda Gilbert, Benton és Marino lefelé indul a bejárati lépcsőn az
egyenletesen hulló, gyenge esőben. Szólok Ernie-nek, hogy abba kell
hagynom. Kiszáll a sofőr az Escalade-ből; a sofőrsapka alól kilátszó
elálló nagy füle láttán Mister Magoo{4} jut eszembe.

Nézem, ahogy kinyitja a hátsó ajtót Amanda Gilbert előtt, és már



nem is csodálkozom réveteg vezetési stílusán, ahogy folyton elindult,
megtorpant. Marino és Benton beszáll a terepjárómba, Marino rá
jellemzően az első ülést választja. Meg sem kérdez. Kikanyarodom az
Escalade után, de tartom a kellő távolságot.

– Mi történt? – Lassan haladok az elöntött téglákon.
– Piszkosul be van rágva. – Marino a zsebét lapogatja, mint mindig,

ha rá akar gyújtani. – Ez történt! Valószínűleg mindnyájunkat beperel.
– Ennyit mondhatok és mondok el – szólal meg Benton a fejem

mögött, de mielőtt folytathatná, félbeszakítom.
– Amanda megindokolta, miért gondolja, hogy Lucynak köze van

Chanel halálához?
– Az FBI talán ezért razziázott Lucy birtokán. – Marino elfordul az

ülésén, hogy beszélgetés közben lásson, és szokás szerint
figyelmeztetnem kell, hogy kösse be magát. – Más szóval Erin Loria a
fő bajkeverő. Én csak arra nem tudok rájönni, hogyan tudhatott róla
ilyen hamar. Maguk, seggfejek már az előtt felküldték a helikoptert,
hogy tudtuk volna, gyilkosság történt – intézi a megjegyzését
Bentonnak.

– Igaza van. Nem tudtunk a gyilkosságról, de tisztában voltunk a
kapcsolattal – válaszolja Benton.

– Kinek a kapcsolatával? – Lassan megállok a Brattle Streeten.
– Lucy bermudai útjáról megvannak a repülőtéri térfigyelő kamerák

felvételei. Tudjuk, hogy Lucy mikor szállt le ott a magángépek
fogadására és kiszolgálására fenntartott reptéren, és mikor tért vissza
Bostonba. Tudjuk, hogy Chanel Gilbert valóban a magánrepülőgépén
utazott.

– Várj egy percet, a fenébe is! – Ránézek a visszapillantó tükörben,
és találkozik a tekintetünk. – Lucy vitte vissza Chanelt Bermudáról?



– Igen.
– Egészen biztos vagy benne?
– Chanel Gilbert rajta volt az utaslistán, Kay – erősíti meg. – És

amikor az ügynökök felmentek a gépre a Loganen, előírás szerint
ellenőrizték az útleveleket is. Nem fér hozzá kétség, hogy ki volt Lucy
gépén.

– Éppen ellenkezőleg. Szerintem nagyon is sok kétség vetődik fel,
hogy ki volt rajta. – A vezetésre koncentrálok, és vigyázok, hogy
elkerüljem a mély pocsolyákat és a leszakadt faágakat.

Igyekszem nem engedni az érzéseimnek. Elég baj, hogy Lucy és
Chanel esetleg találkoztak Bermudán. De ha Lucy később még
Bostonba is vitte a gépén, akkor ez lehetséges gyanúsítottá teszi, és
részben magyarázat arra is, ami ma történt. De szerintem nem
magyaráz meg mindent.

– Egészen biztos, hogy Chanel volt a gépen? – kérdezem újra
Bentontól. – Vagy valaki más, aki Chanelnek adta ki magát? Vagy az
is felvetődik bennem, hogy talán valaki megszemélyesítette Chanel
Gilbertet. Ki az ördögöt gyilkoltak meg, ha nem őt?

– Biztosak vagyunk a személyazonosságában – mondja Benton,
semmire sem válaszolva.

Talán biztos a személyazonosságában. De ez még nem jelenti, hogy
az igazat mondja nekünk.

– Neked dolgozott? – kérdezem kertelés nélkül. – Beépített FBI-
ügynök volt?

– Nem nekünk dolgozott. Csak velünk.
– Az az érzésem, hogy miután kilépett a haditengerészettől, nem

csak fényképezéssel foglalkozott – válaszolom fanyarul és némi éllel.
– De könnyen szenvedhetett poszttraumás stressztől. Gondolom, hogy



egy hírszerzési hivatalnak, mint például a CIA-nek dolgozni, nagy
stresszel jár. Mikor utaztak Lucyval a repülőgépen?

– Tegnapelőtt, szerdán értek földet a Loganen – válaszolja Benton.
– Felteszem, hogy az utaslistán felül még az ételszállítást is

ellenőrizted – jegyzem meg.
– Miért kérdezed?
– Tudod, hogy Lucy milyen ételt rendelt a vendégének?
– Rázva pirított garnélát barna rizzsel. – A tükörben látom, hogy a

szemembe néz. – A szokott dolgokon kívül, amiket Lucy a fedélzeten
tart. Diófélék, nyers zöldségek, hummusz, tofu. Az állandó készlete.

– Valaki hidegen evett kínai ételt? Nem mintha nem ettem volna már
számtalanszor kartondobozból – mondja Marino, és lassítok, amikor az
esővíz végigsöpri a kocsi alvázát. – De nem egy magángépen. Lucynak
nincs nagy konyharésze a gépen, és nem szokott légiutas-kísérőt kérni.
A rázva pirított étel furcsa választás egy repülőútra.

– Chanel gyomortartalma igazolja, hogy rákot, rizst és zöldségfélét
evett, de az időzítés nem stimmel – válaszolom. – Alig kezdte el
megemészteni az elfogyasztott ételt. Semmiképpen sem ehette meg a
Bermudáról Bostonig tartó rövid repülőúton. Azon gondolkodom,
hogy talán hazavitte, hogy később otthon egye meg. Ha hónapokig
nem járt a házban, ahogy az anyja állítja, akkor semmi sem lehetett a
hűtőben, amit vacsorázhatott volna.

– Egybevág azzal, amit a konyhában láttunk – ért egyet Marino.
– A friss leveket leszámítva, és nem feltételezhetjük, hogy az az övé

volt. Gyanítom, hogy nem – válaszolom. – Mikor szállt le Lucy gépe a
Loganen?

– Nem sokkal déli egy óra után – mondja Benton. – És igazad van.
Chanel nem ette meg a gépen. A pilóták emlékeztek, hogy az étel egy



részét magával vitte. Sokáig keresgéltek, míg végre találtak számára
egy ételhordót.

– Beszéltél hát a pilótákkal. – Lecsapok arra, amit mondott, ő pedig
hallgat egy sort, mintha vigyáznia kellene, mi az, amit esetleg nem
akar megosztani.

– Igen – mondja végül.
– Kíváncsi vagyok, hogy mi ösztönzött erre, Benton. Mit akartál

kideríteni? Chanel Gilbertről faggattad a pilótákat? Vagy Lucyra
vonatkoztak a kérdéseid, és arra, amit a vámtisztviselők kerestek,
amikor a gépe leszállt a Loganen, és átkutatták?

– Nem a vámosok nézték át, hanem a drogellenőrzési hivatal.
– Értem. A történet kezd egyre sajnálatosabb és kellemetlenebb

lenni. Hadd találgassak. A drogellenőrzési hivatal azért kutatta át a
gépet, mert felvetődött a gyanú, hogy Lucy valahogy orvosi
marihuánát csempészett be Janet haldokló nővérének?

– A jelek szerint Lucy Chanel Gilberttől szerezte be.
– Akkor hogy került egy régi fadobozba, a szekrénybe? – kérdezi

Marino. – Ki az ördög tette oda, ha Chanel tavaly tavasz óta nem járt
itt?

– Körülbelül tavaly tavasszal döbbent rá Lucy és Janet, hogy valami
módon segíteniük kell Natalie-n. Amit megtaláltatok, az esetleg azóta a
fadobozban volt – mondja Benton. – Nincs más ötletem.

– És ez a magyarázat arra, honnan ismeri egymást Janet, Lucy és
Chanel? – kérdezem. – Natalie és az orvosi marihuána révén?

– Nem – mondja Benton. – Ez csupán véletlenszerű. Az orvosi
marihuánának semmi köze ahhoz, hogy ismerkedtek össze ők hárman,
de olyasmibe váltott át, ami közös bennük. Megint csak Natalie miatt.

Eltűnődöm, hogy Janet nem mutatta-e be Lucyt egy kémnek. És



felvetődik bennem a kérdés, hogy Janet honnan ismerhet egy ilyen
embert.

– Az anyja szerezhette be számára a cuccot Kaliforniában vagy
akárhol – veti fel Marino.

– Szerintem Chanel gond nélkül képes volt beszerezni bármit, amit
akart – véli Benton. – De a kérdésedre, Kay – néz megint a szemembe
a tükörben –, Lucy, mondjuk azt, cuccot szállított Virginiába. Úgy
gondolják, hogy ő látta el Natalie-t a halála előtti hónapokban.

– Talán ha a szövetségiek az idejüket és az erőforrásaikat valódi
bűncselekményekre áldozták volna – vágok vissza –, egészen más
világban élnénk.

– Szerencsére nem találtak sem fegyvereket, sem csempészárut,
amikor átkutatták Lucy gépét – jegyzi meg Benton.

– Mi a fene? – csattan fel Marino. – Az FBI-os seggfejei csak tőrbe
próbálják csalni bármivel, ami eszükbe jut? Mert nagyon így fest.

Benton erre nem tud mit válaszolni. Legalábbis nincs olyan válasza,
amellyel előállhatna. Inkább felhozza, amit mindvégig sejtettünk. Nem
lep meg, de brutális tőle magától hallani, ahogy ilyen nyers
őszinteséggel megerősíti. Az FBI véleménye szerint Carrie Grethen
egy ördögien ravasz kitaláció, akit Lucy agyalt ki, amikor gazságra
adta a fejét. Nyomáspontok. Indítóimpulzusok. Zűrzavar egy
házasságban, ami már így is ingatag alapokon áll, és Lucy labilis.
Mindig is az volt. És lássuk be, Kay, Lucy egy szociopata.



Negyvenötödik fejezet

NEM ÉN MONDOM – fűzi hozzá Benton, mintha ettől jobban érezném
magam. – Hanem mindenki más.

„Mindenki máson” mindig ugyanazokat érti. Az embereit. A
szövetségieket. Hirtelen felfigyelek Marinóra, aki az anyósülésen ül
mellettem, a hordozható rádióját függőlegesen tartja a combján.
Valami felkeltette az érdeklődését, és feltekerte a hangerőt.

– El sem lehet mondani, hogy ez mekkora tévedés, és ezt te is tudod,
Benton. – Továbbra is fel-felkapom rá a tekintetem a visszapillantó
tükörben.

– Nem mondok ellent.
Aztán emlékeztetem a H&K gépkarabélyra, a faagyú korai modellre.

Emlékszem, hogy egyszer megfordult a richmondi házamban is.
– Egy táskában tartottad, miközben azt hittem, bezártad a

fegyverszekrénybe. Biztos valamikor kölcsönadtad Lucynak – idézem
fel, amire csak homályosan emlékszem.

– Miért adnék kölcsön bármit is egy gyereknek, amit esetleg egy
széfben tartok?

– Lucy már nem volt gyerek – válaszolom, de továbbra sem hagy
nyugodni, hogy az időrenddel valami nincs rendben.

– Ha az MP5K-ra érted, akkor Lucy tízévesforma lehetett.
Maximum tizenkettő, amikor a fegyvert megismertették az
egységemmel – mondja Benton, és visszaemlékezem, amikor
megjelent az ominózus táskával, amelyről meg is jegyezte, hogy
egyenesen egy James Bond-filmbe való. – Egy este véletlenül nálam



volt, amikor benéztem hozzád. Megmutattam neked, mert újdonság
volt.

– Jelentetted valaha is, hogy eltűnt a házamból, miután bezártad a
fegyverszekrénybe?

– Sosem zártam be a fegyverszekrénybe, és sosem volt az enyém,
Kay.

– De valamikor egy ideig a birtokodban volt.
– Nálam személyesen? – kérdezi, és a tükörben megfejthetetlen a

pillantása.
– Igen.
– Csak egyszer. Rövid ideig 1990-ben, akkor, amikor elhoztam a

házadba. – Olyan arcot vág, amilyet akkor szokott, amikor tudja, hogy
helytelen, amit mondani fogok.

– Mert legvégül a fegyver Benazír Bhutto meggyilkolásához
kapcsolódott – mondom neki, és eltereli a figyelmemet Marino rádiója.

Egy rendőrnő a Charles River vízgyűjtőjénél, a River Basinnél
tartózkodik. Izgatott hangon kér erősítést és egy detektívet.

– És te ezt elhiszed? – kérdezi Benton, akinek az arca mintha azt
sugallná, hogy jól mulat. Mintha valami vicceset mondtam volna.

– Carrie-nél is volt. Aztán Erin Loriához került, és végül
Pakisztánban kötött ki – mondom neki, miközben Marino átnézi a
legfrissebb hívásait, és egy számot keres. – Erin Loria nagy bajba
kerülhet, és szerintem ez az egyik oka, hogy megpróbálja bemártani
Lucyt.

– Nem tudom, kitől szerzed az információt – jegyzi meg Benton –,
de a gépkarabély, amelyről beszélsz, egy kellék volt az 1990-ben,
Quanticóban forgatott A bárányok hallgatnak című filmben, amelyet a
filmesek hagytak ott köszönetképpen. Néhányan kaptunk szórakoztató



hollywoodi játékokat, például géppisztolyokat, bilincseket, körözési
plakátokat. Amikor Lucy jó pár évvel később elkezdte a szakmai
gyakorlatát, meglátta az irodámban a kellék MP5K-t, és megkérdezte,
kölcsönkérheti-e. Részemről nem láttam akadályát, hiszen a fegyver
használhatatlan volt, arról nem is szólva, hogy teljesen törvényesen
volt nálam – teszi hozzá, és ostobának érzem magam. – Igazi MP5K
volt, de a csövet eltömítették, az elsütő szerkezetet kivették és még a
töltényűrt is megrövidítették.

– Lehetséges-e, hogy Carrie megszerezte és átépítette, hogy újra
működésbe hozza? – kérdezem, miközben Marino a telefonján beszél.

– Igen, hallottam – mondja egy másik tisztnek. – Mi folyik ott?
– Nehéz lett volna, de igen, megtehette. – Benton továbbra is rám

szegezi a tekintetét a visszapillantó tükörben.
– Ravasz csapda lett volna, nem? Valaki gépkarabélyt ajándékoz az

FBI profilozó egységének. Az egység vezetője hagyja, hogy a
tizenkilenc éves unokahúgom kölcsönkérje. Aztán Carrie ellopja, és
évekkel később egy idegen országban merényletet követnek el vele,
ami ha kitudódik, óriási szégyent hozhat a kormányunkra, és alááshatja
a kapcsolatainkat. És közben tönkretesz néhány karriert. Kivált Erin
Loriáét. Igazam van, Benton? Igaz ez Bhuttóval kapcsolatban?

– Erin bizonyosan igaznak véli. E pillanatban bizonytalan, hogy
blöff-e, vagy a feljegyzések meghamisításának egyik példája. Akár
így, akár úgy, de igazad van. Ha híre megy, óriási észlelési probléma
van.

Adatfikció.
– Beszéljünk róla később – javasolja.
– Ahogy a dolgok most állnak, talán nem lesz később. – Nem akarok

ingerültnek tűnni, mégis így hangzik. – És ha az az átkozott MP5K



egyszer is közvetetten Lucyhoz köthető? Teljesen mindegy lesz, hogy
valamikor egy filmkellék volt. Lehet, hogy rendbe hozták. Ha nem
tévedek, Carrie bekötött szemmel is meg tudta volna csinálni –
mondom, és Benton nem szól. – És micsoda bajt okozhat, akár
meghamisították a feljegyzéseket, akár sem. Ki bizonyítaná be, hogy
manipulálták őket, ki ismerné be egyáltalán, mert már önmagában ez
az egész a nyilvánosság nagyszabású észlelési problémáját veti fel.
Tudod, mit szoktak mondani: a bosszú hidegen tálalva a legjobb. Miért
is ne várna évekig, csaknem egy évtizedig vagy még tovább, hogy
megtizedelje a gyűlölt ellenfeleit?

– Akkoriban tudtam, hogy Carrie mit művelt – válaszolja Benton. –
Lucy elmagyarázta, miért nem került vissza az MP5K az egységem
vitrinjébe. Elmondta, hogy Carrie-nél van, aki nem adja vissza, aztán
szakítottak, és ezzel vége is lett. Lepapíroztuk a gépfegyver, illetve a
kellék eltűnését. Természetesen ismét működővé lehetett volna tenni,
és ezt Lucy is tudta. Még tinédzserként is túl okos volt ahhoz, hogy az
orránál fogva vezessék.

– Erin Loria valószínűleg nem volt ilyen eszes. És ma sem az.
– Nincs ellenvetésem.
– Ha egy filmkellék ismét működő fegyverré tehető, és most úgy

tűnik, hogy ráadásul valakinek a meggyilkolására használták – tárok
elé egy lehetséges forgatókönyvet –, akkor Erin valóban azt hiszi, hogy
nagy bajban van.

– Főleg akkor, ha Carrie olyasmiket tett, amikkel paranoiássá tette –
ért egyet Benton, és jóval többet tud annál, mint amennyit elárul.

– Ami magyarázatot ad arra, miért tartott házkutatást Lucy házában.
És a hamisított házkutatási parancsot is megmagyarázhatja, amihez
foghatót jó régen nem láttam. Kinek az ötlete volt Erin Loriát



áthelyezni Bostonba?
– Ő kérte, miután téged meglőttek Floridában.
– Hát ebben biztos vagyok. Minden bizonnyal akkor, amikor

bekapta a csalit, és elhitte, hogy egy korábbi filmkellék, amely rövid
ideig illegálisan a birtokában volt, váratlanul összefüggésbe hozható
egy szilánkkal, amely egy 2007-es merényletből került elő –
válaszolom. – De még ha Erin ötlete volt is, hogy elkapja Lucyt, az
FBI-nak akkor is együtt kellett vele működnie, máskülönben semmi
sem történt volna. Szóval lényegében az FBI szándékosan helyezte át
Erin Loriát ide, hogy rászabadítsa Lucyra.

– Nem tagadom, hogy így van – mondja Benton, amikor Marino
utasít, hogy lépjek rá a gázra.

– A Cambridge Streeten át a Charleston Avenue-ra. – Hangosan,
sürgetőn beszél. – A régi kavicsbányához.

NEM VOLT ELFOGADHATÓ INDOKA, hogy a járőrkocsijával az ártérhez
menjen, különösen ebben az időben. Nem válaszolt a hívásokra. Nem
volt találkozója senkivel. Hivatalosan semmiképpen.

A 237-es egységtől Park Hyde rendőrtiszt sosem jelentkezett be a
diszpécserhez. Nem telefonált, nem szólt be a rádión senkinek és
amennyire tudjuk, semmilyen módon nem értesített senkit, hogy a
Charles folyón lévő gát navigációs zsilipjéhez tart, amelyen a hajók
áthaladnak a bostoni kikötő felé. Az elhagyatott kavicsbánya a legjobb
körülmények között is balsejtelmekkel teli, magányos hely, és csak
elképzelni tudom, hogyan reagált a rendőr, amikor felfedezte Hyde
járőrkocsiját két homokdomb közé rejtve. A kocsit nem zárták be. Az
akkumulátor lemerült. Hyde nem volt az autóban. De a csomagtartó
nem működött. És úgy fest, hogy most senki sem tudja kinyitni.



– Nem értem, miért nem képes rá az a nő – mondja Benton
Marinónak.

– Nő? – kérdezem.
– Dern rendőrnő – világosít fel Marino. – A fiatalkorú bűnözők

osztagában szolgál, bizonyára ezért válaszolt a felhívásra. Nagy
valószínűséggel úgy okoskodott, hogy ismeri a piros terepjárót elkötő
kis seggfejeket, akiket még mindig nem kerítettünk elő.

– Igen, a legújabb, drága, piros terepjáróról van szó, amely
valószínűleg a Gilbert-ház elől eltűnt kocsi – teszem hozzá. – A Range
Rover, amely feltehetően Chanel Gilbert nevén van – toldom meg. –
Feltételezhetjük, hogy Carrie visszaélt Chanel személyazonosságával?

– Carrie bárkinek kiadja magát, ha az a céljait szolgálja – mondja
Benton. – Mi történik a folyómedernél?

– A hívás szerint az egyik személynél feltehetően pisztoly volt –
mondja Marino. – Aztán érkezett egy másik hívás is, miszerint
lövéseket lehetett hallani a régi kavicsbánya felől.

– Feltehetően lövéseket adtak le – emlékeztet minket Benton. –
Teljes bizonyossággal lehetetlen megállapítani, ki értesítette a 911-et.

– A rendőrnő odament, és kiszállt a kocsijából, hogy körülnézzen,
hátha kiderítheti, hogy ott járt-e a piros terepjáró vagy a két mocsok.
Körbesétált, és akkor akadt rá Hyde járőrkocsijára, amit akkor lehet
csak látni, ha valaki gyalogosan közelíti meg. Ismerem a környéket, és
az ember nem hajt csak úgy az irdatlan kavics- és homokdombok
közelébe, amelyek időtlen idők óta ott vannak. Azzal szoktunk
viccelődni, hogy az embert könnyen beszippanthatja egy víznyelő.
Lefogadom, hogy olyasvalaki hagyta ott szándékosan a kocsit, aki azt
akarta, hogy jó darabig ne akadjunk rá. Nincs az az isten, hogy Hyde
maga rakta le ott.



– Nem értem, hogy Dern rendőrnő miért nem tudja kinyitni a
csomagtartót – ismétli meg Benton. – Hacsak nem zárták le
légmentesen valahogy.

– Azt mondja, hogy leragasztották – válaszolja Marino, és a
halformájú ezüstdoboz jut az eszembe, amit Marino végül acetonnal
nyitott ki. – Talán még egy kamera van benne, mi, doki? – ráng egy
izom az állkapcsán. – És valami más nyeremény, mint mondjuk egy
meggyilkolt rendőr?

– Mi is ki tudjuk találni, hogy mit kellene találnunk a
csomagtartóban – mondja Benton, mintha nem lennénk máris biztosak
benne.

– Ha Hyde van ott, akkor biztos halott – közlöm velük. – De ne
bocsátkozzunk feltételezésekbe, arról nem is beszélve, hogy lőport, és
elsősorban feketelőport találhatnak, és emiatt is van okunk
aggodalomra. Lehet, hogy igen régi, és nem jelent semmire és senkire
veszélyt, ebben mégsem lehetünk biztosak.

– Boldog július negyedikét! – Marino felveszi a telefonját, hogy
felhívjon valakit. – Carrie szeretné ezt a napot egy istenverte
tűzijátékká tenni. Baszódjon meg.

Hallom, hogy Dern rendőrnővel beszél, és utasítja, hogy ne nyúljon
a csomagtartóhoz. Ráförmed, hogy hátráljon el a kocsitól. Könnyen
megállapítom, hogy a nő ellentmond. Minden valamirevaló zsarunak
most Hyde épsége a fontos. Ha a csomagtartóban van, azonnal ki kell
onnan menteni. Mi van, ha még él?

– Hall mozgást? – kérdezi Marino Dern rendőrnőt. Közben résnyire
leengedi az ablakot, és rágyújt. – Van valami jele, hogy bárki is lenne
odabent? Oké. Három perc múlva odaérünk. – Kinyomja a telefont, és
odaszól nekünk. – Hogy lehetne a csomagtartóban úgy, hogy ne



próbálna rugdosva és a belsejét verve kijutni? Dern azt mondta, hogy
semmit sem hall. Jól tenné, ha most rögtön odahívná Haroldot és
Rustyt, ha beigazolódik a sejtésünk.

– Hívja inkább maga – válaszolom. – És ha már ott tart, hagyja meg
nekik, hogy hozzanak egy fúrót, és a fegyverlaborból kérjenek egy
endoszkópos wifikamerát. A tűzszerészeknél, gondolom, van minden,
amire szükségük lehet, de jobb biztosra menni.

– Az istenverte csomagtartót egy istenverte vízágyúval sem lehet
kinyitni, hacsak nem akarja az ember kinyírni, aki benne van. – Marino
pokolian elkeseredett.

– Ezért kell belefúrni egy lyukat, és belenézni – magyarázom,
miközben sebesen hajtok a folyó felé. – És nem szó szerint magára
értem, Marino. Ha bárhol is feketelőport szórtak szét, nem szabad
villanyfúróval dolgozni, hacsak nem a tűzszerészek végzik.

– Mennyi időnk van? – vág vissza. – A válasz az, hogy egy percet
sem vesztegethetünk, ha csak a legcsekélyebb remény van rá, hogy
Hyde még életben van.

– Annyit tudunk, hogy a csomagtartót okkal ragasztották be –
töpreng Benton. – És nem jó okkal. És ha nem egy holttest fekszik
benne, akkor más undok meglepetésre, például egy bombára
készülhetünk.

– Akkor minek ragasztotta le a csomagtartót? – teszi fel Marino a
kérdést. – Miért nem hagyta, hogy valami szerencsétlen zsaru
felpattintsa a fedelét, és bumm! Vége a mesének.

– Ha a csomagtartót nem lehet könnyen kinyitni, többen
próbálkoznak majd, és minél többen lesznek, annál nagyobb a
járulékos veszteség – válaszolja Benton. – Esetleg egy helyett
tizenkettővel is végezhet.



– Vagy erre a következtetésre kellene jutnunk – szögezem le.



Negyvenhatodik fejezet

MARINO MÁR NEM IS lehetne szórakozottabb. Minél közelebb érünk a
régi raktárakhoz, a gyűjtőtartályokhoz, a már nem működő
szállítószalaghoz és a csilléhez, annál rosszabb állapotba kerül.

A rozsdás sínpárok és a 93-as államközi meg az 1-es szövetségi
autópályák között magas kerítés és alacsony kavics- és homokdombok
tornyosulnak, rajtuk túl a Zakim kábelmerevítésű híd és Boston látképe
sejlik fel a ködben, ami eltakarja a toronyházak és a nagy épületek
tetejét. Nem esik már olyan erősen, de annál egyenletesebben. Az ártér
biztos sáros lesz, az alacsonyabban fekvő területeket pedig elönti a víz.

A tükörben hátranézek Bentonra, aki állja a tekintetemet, a szeme
fénytelen, a pillantása komor. Nem tudom megállapítani, hogy
kapcsolatban van-e az FBI-os kollégáival.

– Mi a helyzet bent? – kérdezem. Marino kinéz az oldalsó ablakon,
és közben a részlege tűzszerészeinek vezetőjével beszél.

– Tizenöt, talán húsz perc – mondja Marino. – Hát igen, általában
hozzá sem kell nyúlnunk semmihez, és csak állunk ott, míg ősz
szakállunk nem nő. De akkor nem, ha arról van szó, hogy esetleg egy
zsaru haldoklik egy csomagtartóban. Sürgősen legyenek itt, de
nekifogok maguk nélkül is. Jól hallotta. – Befejezi a beszélgetést, és az
ölébe dobja a telefont.

– Várhatóan itt lesz néhány munkatársad is? – kérdezem Bentont. –
Mert remélem, nem.

– Nem szóltam nekik – válaszolja, és Marino annyi időre fordul csak
meg, hogy dühösen rámeredjen.



– Baromság. – Marino az ablakon kibámulva hozzáteszi: – Az egyik
emberem eltűnt vagy meghalt, és a bostoni területi iroda nem tud róla?

– Nem az én dolgom értesíteni őket, hacsak nem kér meg rá – intézi
a szavait Benton Marino tarkójához. – Ha arra kér, hogy segítsek, és
ezáltal az irodámat is felkéri, az megint más.

– Mikor kérem fel valaha is, és mikor van szüksége felszólításra? A
válasz az, hogy maguk, fiúk, azt tesznek, amit akarnak.

– Ez nem a magukról, fiúkról szól, hanem csak rólam, aki segíteni
szeretnék – helyesbít Benton. – És az, ezt határozottan és erőteljesen
hangsúlyozom, nem más, mint hogy ez egy játék. Ami nem jelenti,
hogy ne lenne halálos.

– Ma már olyan piszok nagy segítséget jelentett, hogy nem is tudom,
hogy leszek valaha is képes meghálálni – gúnyolódik durván Marino. –
Ha arra gondolok, hogy Lucy birtoka felett repkedett, és nézte, ahogy
razziát tartanak, és elcipelik a holmiját. És akkor még ott a sok
tervezgetés, mert maguknak, fiúknak tudniuk kellett, mikor és hol van
Lucy, és mikor a legjobb egy ilyen kis rajtaütést elindítani. Feltéve,
hogy a drogellenőrzési hivatal nem kapja el előbb.

Ráfordulok egy földes bekötőútra, és a rendőrautók lámpái kék-
vörös hullámként tornyosulnak előttem.

– Valószínűleg napokon és heteken át szőtték a terveiket, és biztos,
hogy nem adták tovább a híreket, amelyekhez véletlenül hozzájutottak
– folytatja Marino a tirádáját. – Végül is csak a családról van szó!
Miért mondana el nekünk bármit is?

Benton nem szól. Tudja, hogy mikor ne húzzon be verbálisan
Marinónak, aki dühös és majd felrobban.

– E pillanatban egész egyszerűen csak elkapták egy rendőrünket. –
Marino nem bír leállni. – És az ördögbe is, nincs szükségem az FBI



segítségére. Ha maguk, seggfejek nem ütötték volna bele az orrukat
abba, ami itt zajlik, Carrie Grethen nem ölt volna meg most valaki
mást is, ezúttal egy zsarut.

– Csak óvatosan… – kezdi Benton, de Marino belefojtja a szót.
– Óvatosan? Még hogy óvatosan! Kibaszottul késő van ehhez! –

üvölti Marino, és most jövök rá, miről is van szó.
Marino rémült. Fél, hogy meg fogunk halni. Megpróbál küzdeni az

ellen, hogy elhatalmasodjon rajta a pánik, és a harag az ellenszere.
Biztosabb, mint a bénító félelem.

– Azt akarja mondani, hogy óvatos volt, Benton? Akkor beszéljünk
csak Erin Loriáról. Ha zsaru lenne, piszkosul alkalmatlannak
bizonyulna. FBI-ügynökként átlagosnak nevezném, egy hazug,
manipulatív dögnek, aki a saját pecsenyéjét sütögeti, és régi
sérelmekért akar bosszút állni. Lucy ügyére ráállítani olyan, mintha
John Wayne Gacyt{5} kérné meg, hogy vigyázzon a gyerekeire.

– Világosan megmondtam, hogy semmi közöm ahhoz, hogy Erin
idejött – bizonygatja Benton.

– Akkor a véletlenek milyen különös összejátszása, hogy Lucy
ismerte a quanticói időkben.

– Kétlem, hogy az lenne.
– Szent Habakuk! Úgy mondja a szarságokat, mintha normális

dolgok lennének! Kétli, hogy véletlen? És csak hátradőlve nézi, mi
történik, mint egy kibaszott fából faragott indián.

– Nem ülök és figyelek, csak ha okom van rá – jelenti ki Benton,
mialatt tisztes távolságra leparkolok a legalább fél tucat jelzett és jelzés
nélküli rendőrautótól.

Mindhárman kiszállunk, és hátrakerülünk a terepjáróm végéhez. A
cipőm alatt csikorog a kavics, és pocsolyákban tocsogok. Gyengébben,



lágyabban ver az eső, a zsaruk esőkabátban és vízhatlan ruhában,
magukat összehúzva állnak úgy jó százlábnyira Hyde járőrkocsijától.
A kocsi esőfoltos és sáros. Üresnek, kihaltnak tűnik. Bármit teszünk is,
iszonyú kockázatot vállalunk. Nem látok magam előtt olyan
lehetőséget, amelyben nem szerepel egy potenciális szörnyű
következmény, és Marinónak minden oka megvan rá, hogy így
reagáljon.

Amikor robbanószerkezet gyanúja vetődik fel, a tűzszerészosztag
általában elviszi egy robbanásbiztos járműben. Hordozható
röntgenkészüléket is használhatnak, hogy megállapítsák, van-e a
járműben robbanószerkezet, és ha ilyet találnak, kiiktatják – esetleg
vízágyúval – az áramforrást. De igaz, amit Marino mondott. Az eljárást
Hyde valószínűleg nem éli túl, feltéve, hogy a csomagtartóban van, és
nem halt még meg.

Rusty és Harold is itt van, és gyors léptekkel a furgonjukhoz
megyek, amely a sárban döcög. Megállnak, és lenyitom a hátsó ajtót,
mialatt esőruhában kikászálódnak. Az endoszkópért, a fekete műanyag
táskákban lévő villanyfúróért nyúlok, és Marino elveszi őket tőlem.

– Majd én viszem. – Úgy utasítgat, mint ahogy Dern rendőrnővel
tette.

– Ugye, tisztában van vele, hogy ha távirányítója van, vagy más
módon fel tudja robbantani a kocsit… – Benton Marinóhoz intézi a
szavait, ahogy közelebb jön hozzánk.

De Marino nem hallgat rá.
– Valakinek meg kell csinálnia. Ha Hyde nincs eszméleténél, és

esetleg éppen elvérzik, akkor egy perc veszteni való időnk sincs. Talán
fuldoklik bent, és én istenuccse nem várom meg a tűzszerészeket –
jelenti ki Marino túlharsogva a tiltakozásomat, de nem fogom



leállítani. – Magának pedig távolabb kell mennie, doki.
– Szó sem lehet róla – válaszolom. – Szerintem most van a

legnagyobb szükség orvos jelenlétére.
– Nem kértem rá. Tűnjön innen most rögtön!
– Nem megyek sehova, és meg kell várnia a tűzszerészeket. Ha

Hyde rendőr a csomagtartóban van, akkor nem valószínű, hogy szabad
akaratából mászott be oda és hogy még most is életben van. Talán a
nap jó részében ott volt. A maga élete e pillanatban rendben van, az
övé biztosan nem. Hadd fúrjon lyukat olyasvalaki a csomagtartóba,
akin bombabiztos öltözet van. Ha ez egy csapda, Marino, akkor
egyenesen belesétál.

– Ha én nem, ki teszi meg? – Tágra meresztett szeme zavaros, és
látom, mi van mögötte: a véglegesség és a félelem sötét árnya.

Marino tudja, hogy ez a végét jelentheti. Mindent kockáztatna egy
rendőrért, akit alig ismer, mert a zsaruknál ez a szokás. Arra gondolok,
hogy ez a jelvény bajtársi szövetsége, és megértem a motivációját, ha
nem értek is vele egyet.

– Én dirigálok ezen a helyszínen, és megparancsolom, hogy
távozzon innen – mondja nekem Marino, én viszont továbbra sem
veszek tudomást róla. – Rusty, Harold, hátrább kell állnotok, esetleg
húzódjatok egészen vissza arra az esetre, hogy ha fúrni kezdek, és a
járőrautó felrobban.

– Nem kell kétszer mondanod – jelenti ki Rusty, és Harolddal
visszasietnek a furgonhoz. – Pár saroknyira leszünk innen. – Ezt
Harold kiabálja. – Hívjanak, ha kész.

– Hacsak nem hallotok egy nagy durranást. Ez esetben irány a
dombok. – Marino egyedül indul el a cambridge-i rendőrkocsi felé,
amelyet hatalmas homok- és kavicshegyek között hagytak magára.



Megtorpan. Megfordul, egyenesen rám néz, és amikor nyilvánvaló,
hogy nem mászom vissza a terepjáróba, és hajtok el, akkor előveszi a
rádióját. Nem hallom, mit mond, miközben nekem háttal a
járőrkocsihoz megy. De azonnal elindul felém egy egyenruhás rendőr;
ezt a fiatal rendőrt már láttam korábban.

Udvariasan, de határozottan azt mondja nekem és Bentonnak, hogy
azonnal távoznunk kell a helyszínről, és amikor nem válaszolunk,
figyelmeztet minket. Ha nem hajtunk el most rögtön, azzal
akadályozunk egy rendőrségi nyomozást. Mintha tényleg bilincsbe
verve kísérhetne be egy FBI-ügynököt és egy vezető igazságügyi orvos
szakértőt, és nem is figyelek oda, hanem azt nézem, ahogy Marino
ismét megtorpan. Megfordul, és visszapillant ránk, az eső pedig még
lassabban kopog és fröcsköl. De valahogy hangosabbnak tűnik.
Baljósabbnak.

– MENJENEK! – üvölti Marino. – HÚZÁS INNEN!
Ha bekövetkezik, nem akarja, hogy lássam.
Továbbmegy. Bentonnal visszaszállunk a terepjáróba, csak ezúttal

előre ül be, és nyomasztó csendben figyelünk. Marino odaért már a
rendőrkocsi csomagtartójához. Bokáig sárban áll, és a legszárazabb
pontra teszi le a hordozótáskákat, aztán kinyitja őket. Látom, hogy
felemeli a vezeték nélküli fúrót, és hozzáilleszti az akkumulátort.
Megkerüli a kocsi végét, leguggol, feláll, minden részletet szemügyre
vesz, miközben azt dönti el, hol fúrjon lyukat.

A fúró első találkozása a fémmel, és a kocsi felrobban.
– Nem az, aminek hisszük – szólal meg Benton, amikor Marino a

csomagtartó fedelének tetejét pontosan középen veszi célba. – Ez nem
az, aminek gondoljuk, Kay. Hanem, amit ő gondol. Az ő
agyszüleménye, és azzal járunk a kedvében, hogy eljátsszuk.



– Azt sugallod, hogy a kocsi nem is fog felrobbanni? Hogy ez csak
egy blöff?

– Nem tudom a választ. De őt ismerem. Szerintem blöff az egész, de
ilyet nem sugalmazhatok. El kellene mennünk.

– Carrie fantazmagóriája? És tudod, mi az, Benton? Nem veszélyes
azt feltételezni, hogy képes vagy az ő fejével gondolkodni és úgy
érezni, mint ő?

Annyira aggódom Marinóért, hogy nem tudom, sikítsak vagy sírjak.
– Látod, mennyire csalóka, ha azt hiszed, ki tudod találni a

fantáziaképeit? – Hallom, ahogy bekapcsoláskor a fúró élesen felvisít.

VÁROM A MENNYDÖRGÉSSZERŰ éles reccsenést, a szétterjedő, fekete
robbanást. De semmi sincs.

– Tudom, hogy milyen képlet határozza meg, hogy kicsoda és
micsoda, és mit tesz – mondja Benton. – És azt hiszi, ő is megteheti
velünk ugyanezt.

– De nem teheti. – Felhúzom az ablakomat, és hátramenetbe
kapcsolok. – Sehogyan sem teheti meg, pontosan nem. Nincs olyan
megoldás a kezében, amellyel a hozzánk hasonlókat megfejtheti,
higgyen bármit is a legvadabb álmaiban. Carrie-ből túl sok erkölcsi
darabka hiányzik. Így például a lelkiismeret.

– Ne becsüld le a ravaszságát, Kay – figyelmeztet Benton.
– És a gonoszságát sem, a betegségét. Ő nem mi vagyunk. –

Kihátrálok, aztán orral előre elhajtok, miközben a legrosszabb
megtörténtére számítok. – És nem gondolkodhat és érezhet pontosan
úgy, ahogy mi.

– Úgy érted, hogy képes elszámítani magát.
– Ahogyan mi is – válaszolom, és nem él ellenvetéssel, de nem is ért



egyet velem.
Már nem hallom a fémen áthatoló fúró sivítását, ahogy lassan

elhajtok az esővel elárasztott folyómedren át, és a visszapillantót
nézem. Figyelem Marinót, amíg egészen kicsi nem lesz, amire már alig
ismerek rá. Aztán egy kanyar után eltűnik szem elől, és átfut a
fejemen, vajon látom-e még valaha.

– Betegség? – tér vissza a témához Benton. – Te tudod a legjobban,
hogy nem tételezhetsz fel róla őrültséget.

– Én a fizikai egészségére utaltam. – Talán soha többé nem látom
Marinót élve.

Egy pillanatig annyira felzaklat ez a gondolat, hogy nem tudok
megszólalni. Alig kapok levegőt, ahogy fülelek, mikor hallgat el a
világ zaja. Nem az egész világé, csak az enyém. Nagy robaj lesz vagy
kis nyögés? Hogy jelentkezik a halál, amikor végül ránk kerül a sor?
Mindenki közül nekem kellene legjobban tudnom. De nem tudom. Ma
nem. Nem így.

– Mi baj az egészségével? – kérdezi meg újra Benton, és nem bírom
elviselni, amit meggyőződésem szerint elkövetett.

– Ernie réznyomokat fedezett fel a porcicában, a tollazaton –
felelem. – Azt mondja, hogy a réz átjárja a begyűjtött mintákat.

– Talán a réz nyílvesszőről származik – mondja Benton, de
gondolatban valami egészen mással foglalkozik, egy újabb veszélyes
számítást végez, amely valószínűleg rosszul sül majd el. – Arra számít,
hogy majd ott maradunk.

– Ellentétben azzal, amit ténylegesen teszünk, hogy elhajtunk, és
várjuk, hogy Marino meghaljon? – Epe marja a torkomat.

– Fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mire számít, mit
teszünk majd. – Benton lazán fogja a telefont az ölében, és



másodpercenként pillant le rá, hogy lássa, mi jelenik meg a kijelzőn. –
Először is megjósolná, hogy azt mondod, amit most jelentettél ki –
teszi hozzá, és most egészen más karakterré válik, olyanná, aki átveszi
a vezetést, amikor megidézi az ördögöt. Amikor bevonja a
beszélgetésbe.

– Ha igaz, hogy vérképzőszervi rendellenességben szenved, és azt
nem kezelteti, akkor nagy bajban lehet – mondom Bentonnak.

Miközben kérdéseket teszek fel, ugyanaz a kétség mardos. Miért
akarná Carrie, hogy tudjam, gond van az egészségével? Miért
folyamodna saját maga készítette videókhoz, hogy a tudomásomra
hozza: potenciálisan halálos génmutációja van, amelybe az anyja és a
nagyanyja már belehalt? Már ha Carrie egyáltalán igazat mondott.
Miért akarná, hogy tudjam, hogy polycythaemia verában szenved?
Amikor ezt közölte velem, okot adott rá, hogy felvetődjön bennem a
gyanú, hogy egészségileg azon túl is súlyos az állapota, amilyen
sérülést esetleg tavaly júniusban Fort Lauderdale-ben a tengerfenéken
okoztam neki.

Elmagyarázom Bentonnak, hogy ha Carrie-től nem vesznek le
rendszeresen vért, akkor fejfájások és kimerültség gyötörheti.
Gyengeség, látászavar és olyan súlyos komplikációk léphetnek fel
nála, amelyek a halálát okozhatják vagy mozgásképtelenné tehetik.
Agyvérzést kaphat, és lehetetlennek tartom, hogy egy olyan
szörnyeteg, mint Carrie, végül ilyen hétköznapi módon végezze.

– A körzeti orvosoknál, érmetszőknél és klinikákon érdeklődtem,
hogy Carrie-re csak távolról is emlékeztető személytől vettek-e le vért
– válaszolja Benton nagy csalódásomra és meglepetésemre. – És a
válasz nemleges. De mesterien ért a külseje megváltoztatásához és az
ötletes megoldásokhoz.



– Akkor hát láttad a videókat – szembesítem ismét az Elfajzott szív-
videók tényével, de nem szól semmit. – Mióta tudsz róluk és a
vérképzőszervi betegségéről? – erőltetem tovább.

– Tudok róla, hogy polycythaemia verában szenved – ismeri be.
– Tételezzem fel, hogy laboreredményekhez fértél hozzá, amelyek

között megemelkedett hematokritérték és vörösvérsejt-prekurzorokkal
teli csontvelő szerepelt?

Nem mond semmit.
– A válasz tehát nem. Más szóval nem látom be, hogyan tudhattad,

Benton. Hacsak a titokban felvett videókon nem láttad ugyanazt, amit
én.

Látta őket. De nem akarja elmondani.
– Ha az év túlnyomó részében ezen a környéken élt, amint azt

gyanítjuk, akkor meg kellett találnia a módját, hogy havonta,
kéthavonta egy egység vagy egy fél liter vért levetessen – folytatom,
mert nem hajlandó megvitatni azt, amit beállított, és amit hamis
színben tüntetett fel. – Hacsak nem talált más módot arra, hogy
rendezze a problémáját.

– Megeshetett – mondja, és e pillanatban ismerem is a férjemet meg
nem is.

Emlékeztet arra, hogy semmi pénzért nem csinálnám azt, ami a
foglalkozása. Sosem éreztem késztetést, hogy gonosztevőkkel,
szörnyetegekkel szövetségre lépjek, csak hogy oldjam a feszültséget.
Nem teszek úgy, mintha megérteném őket. Nem akarok a barátjuk
lenni, és kerülöm a kísértést, hogy azt higgyem, az ő fejükkel tudok
gondolkodni. Valószínűleg nem tudok. Talán nem tenném meg, ha
tudnám is, vagy talán már tudok, és nem vagyok hajlandó ezzel
szembesülni. De az életem nagy szerelmét, a férfit, akivel lefekszem,



már egészen más fából faragták.
– Hogy az ördögben történt ez? – kérdezem nagyon halkan, alig

hallhatón, miközben fülelek, nem hallom-e a robbanást vagy a
dörrenést, ami egy bomba detonációját jelenti.

– Pontosan terv szerint ment minden – mondja Benton, és a Carrie-
hez hasonlóknak szurkol, vagy legalábbis nagyon közel áll hozzá.

A maga érthetetlen módján nem ítéli el azokat, akiket üldöz, és nem
is gyűlöli őket. Olyanok neki, mint a cápák, kígyók és más halálos
élőlények a táplálékláncban, a dolgok nagy hierarchiájában. Elfogadja,
hogy a viselkedésük előre meghatározott, mintha nem volna szabad
akaratuk. Nem táplál érzéseket irántuk. Olyan érzéseket semmiképpen
sem, amiket mi, többiek megközelítőleg is felérhetnénk ésszel.

– Választás elé állít minket, és hiszi, hogy tökéletesen tisztában van
vele, hogyan fogunk dönteni – mondja, miközben az intézet felé tartok.
Végre-valahára, csaknem délután fél hatkor.

A törvényszéki központban legalább csak percekre vagyok a River
Basintől, ha bekövetkezik a legrosszabb, és rám jellemzően magam elé
képzelem, milyen lesz, de aztán elkergetem a képeket. Nem bírom
elképzelni Marinót holtan, még kevésbé darabokra szaggatva. Sokat
szokott tréfálkozni, hogy túl sokat tud a halálról, és arról, mennyire
megalázó. Nem akarná, hogy mások a boncolási fényképein
nevessenek.

Ugye, gondoskodik róla, doki, hogy nem adogatják egymásnak, és
nem űznek gúnyt belőlem? Mert én bizony sokszor láttam, hogy
másokkal ezt teszik…

– Ki van a Gilbert-házban? Van már valaki? – kérdezem Bentont,
aki végigpörget valamit a telefonján.

– A helyszínen vannak az ügynökeink.



– Ernie szeretné tudni, van-e a háznak olyan része, amelyről nem
tudunk, és ami magyarázatot adhat a most azonosítandó bizonyítékok
némelyikére. Az ügynökeid esetleg körülnézhetnének a házban és
körülötte, hátha akad olyan hely, amely nem azonnal szembetűnő –
mondom, és közben megszólal a telefonja.

– Igen – mondja, aztán figyelmesen hallgat. – Valahonnan biztosan
odakerült – mondja kurtán, és nem valami kellemesen.

Megadja a mellékutcát, ahol éppen járunk, aztán befejezi a
beszélgetést.

Felém fordul.
– Négy ügynök tartózkodik ott, és mindannyian ugyanazt hallották.

Valami furcsa ajtócsapódást, aminek nem tudják a forrását.
– Marino és én is többször hallottunk valami hasonlót. – Továbbra is

a tükrökben ellenőrzöm, nem látom-e a feketelőpor-bomba mocskos
füstgombáját.

Figyelem, nem érkezik-e riasztás, hogy valahol vészhelyzet van, de
nem látok vagy hallok semmit, ami arra utalna, mi történik Marinóval.
Folyton azt hajtogatom magamban, hogy biztosan semmi baja,
különben már értesültem volna róla. Mostanra már biztos egy emberes
lyukat fúrt, és bevezette a hosszú endoszkópos kamerát, hogy
megnézze, mi van bent.

– Nem bánod, ha arra kerülünk? – kérdezi Benton, és nem értem,
mire gondol.

– Tessék?
– A Gilbert-ház felé. Nézzük meg, miről beszélnek. A zajjal

kapcsolatban, ami valahonnan csak jön.



Negyvenhetedik fejezet

RÁFORDULOK A BINNEY STREETRE, és újabb percek telnek el. Semmit
sem tudok Marinóról, és nem bírom tovább.

– Mi lehet vele? – kérdezem Bentont, mialatt a Harvard campusa
felé hajtunk. – Percek alatt meg lehet állapítani, mi van a
csomagtartóban. Egy kilenc-tíz milliméteres lyuk is elég, hogy
benyomja rajta a kamera fejét, egy akkora lyuk pedig hamar megvan.
Mostanra már biztos tudja, mi van bent – teszem hozzá, és nem kerülte
el a figyelmem, hogy nem hallok szirénákat.

Nem hallottam semmit, ami arra utalna, hogy megtalálták Hyde-ot a
csomagtartóban és a helyszínre hívták a mentőcsapatot. Rustytól és
Haroldtól sem jött értesítés.

– Lucy és Janet biztonságban elhagyta a házat – mondja Benton,
mintha erről beszélgettünk volna, és a telefonján böngészi az
üzeneteket valami rejtjeles FBI-applikáció segítségével, amelynek
révén biztonságosan és mások által nem zavarva kommunikálhat. –
Javasoltam, hogy a legjobb lenne, ha az intézetnél tennék ki őket. Úgy
gondoltam, még nem kellene a házunkba vagy máshova vinni őket,
amíg nem alkotunk pontosabb képet arról, hogy mi folyik.

– És Desi meg Jet Ranger?
– Mindannyian biztonságban vannak, Kay. Janet sms-t küldött. Azt

írta, hogy Desi és Jet Ranger az intézetben vár. Mire odaérsz, mind ott
lesznek, és nagy kő esett le a szívemről, hogy ezt hallom.

– Kedves, hogy neked sms-ezett. Valahogy biztosan tudja, hogy
most együtt vagyunk.



– Miért mondod így? – kérdezi, és egyenesen előrenéz.
– Nem nekem sms-ezett. Úgy gondolhatta, hogy te majd szólsz

nekem. Janet tudhatja, mennyire aggódom – válaszolom, és Benton
nem reagál. – Könnyen megfeledkezem róla, hogy ti ketten már akkor
barátok voltatok, mielőtt Janet megismerte Lucyt. Sőt valójában te
mutattad be őket egymásnak.

– Egyik szerencsésebb döntésem volt.
– Miattad jelentkezett az FBI-hoz.
– És ennek nagyon örülök, mert máskülönben talán sosem

ismerkedik meg Lucyval, és nem tudom, hol lennénk most, ha nincs
Janet.

– És neked sms-ezik, nem nekem. – Ismét hangsúlyozom ezt a tényt.
– Nem kért meg rá, hogy add át nekem az üzenetét, hogy jól vannak, és
ez meglepő, hiszen ismeri az érzéseimet. Ma délelőtt a házukban
jártam. Enyhén szólva is nyugtalankodtam.

– Mindig is sajátos bensőségesség fűzött össze minket.
– Még azokban az években is, amikor Lucyval szakítottak, és nem

tartották a kapcsolatot.
– Janet rajtam keresztül ápolta a kapcsolatukat – mondja Benton. –

Mindig is Lucy legnagyobb védelmezője volt.
– A mostani esetet is beleértve.
– Igen – néz rám. – Jó lenne, ha ennyiben hagynád.
– Nem tehetem. Akaratlanul is felfigyeltem arra, hogy Janet nagyon

is tisztában van vele, hol vannak kamerák a házukban, főként a
műhelyen belül, miközben Lucy kőlapokat vett ki a padlóból, és olyan
fegyvereket húzott elő, amelyek felett az FBI elsiklott. Az a furcsa
érzésem támadt, hogy Janet tisztában volt vele, hogy felvétel készül
róluk.



Benton nem válaszol, és Carrie hangját hallom a fejemben. Látom
csillogó szemét, ahogy a kamerába beszél.

Ugye, ismeri a pszichopátia evolúciós célját?
– Ha nem tudnám az ellenkezőjét, azt hinném, hogy Janet fájdalmat

akar okozni Lucynak, és nem segíteni akar neki – hallom a hangomat,
ahogy Bentonhoz beszélek, és közben a videókon jár a fejem. – Mert
nem vagyok biztos benne, hogy miként segíthet Lucyn az, ha az
igazságszolgáltatás akadályozásán és bűncselekmény elkövetésén
kapják rajta, mert ezekről felvétel készült.

– Olyan videóra vették fel, amely rendkívül káros lehet, ha valaha is
nyilvánosságra kerül – mondja Benton. –
A demokratáknak kivált nem szükséges, hogy még jobban feltüzeljék a
fegyverszövetséget azzal, hogy két fiatal nőt lássanak, akik féltik az
életüket, valamint a gyermekük életét, mert az FBI alapos ok nélkül
megszállta a házukat és elvitte minden fegyverüket.

Sosem folytattunk lényeget érintő beszélgetést. Még csak szívélyes
hangvételűt sem. És ez megdöbbentő, ha azt vesszük, hogy mennyit
tanulhatna tőlem.

Carrie beszélt Bentonnal. Hosszú évekkel ezelőtt rágondolva
készítette a videókat, és ezt el is mondom Bentonnak, miközben
áthajtunk a Harvard campusán, az ódon téglafalú, kovácsoltvas kapujú
udvar mellett.

– Az Elfajzott szív-videókon látottakra visszagondolva érthetőnek
tűnik, hogy sosem nekem célozva beszélt a kamerának – mondom
Bentonnak. – Hanem neked.

– Egy ilyen rendkívül narcisztikus személyiség abból indul ki, hogy
a legapróbb részletekig ismerni akarom. – Megerősíti, hogy látta a
videókat, de ennél többről is van szó.



TE CSINÁLTAD EZT. Te és Janet – vádolom meg Bentont, miközben
furcsa módon megkönnyebbülést érzek.

A legtisztább okból hazudtak nekem. Benton elsősorban a
családjához lojális.

– Ti ketten megpróbáljátok megmenteni a családunkat, és közben
talán tönkretesztek minket. – Remélem, ez az igazság.

– Nem teszem magunkat tönkre, Kay – mondja. – Ahogy Janet sem.
És ennyiben kellene hagynod.

– És Lucy mennyire érintett ebben? Mennyire folyt bele, Benton?
– Ne bolygasd, Kay – figyelmeztet, de nem bírom abbahagyni.
– Felvételt készítettél, amely reményeid szerint tisztázza Lucyt, és

igazolja, hogy Erin Loria ügynök rossz hírbe keveredett, és
megpróbálja Lucyt tőrbe csalni. – Bentonra pillantok, és nő az
aggodalmam. – Az 1997-es felvételek valódiak is, meg nem is.

– Megvágták őket.
– Fikcióvá változtattad őket, hogy manipulálhass.
– Azzá változtattam, amikké kellett. A következő választási ciklusba

léptünk. A Bhutto-ügynek most nagyon kellemetlen lenne az időzítése
– mondja. – Annál hihetőbb, mivel Janet olyasmiket mond a felvételen,
amik Lucyn nem segítenek, és kárt okozhatnak neki. Ezáltal válik
hitelessé. Janet kijelentései gyanúba keverhetik Lucyt. De mire az FBI
kénytelen foglalkozni a többivel, már nem számít majd. Borzalmas az
időzítés, és Carrie tudta, hogy így lesz, amikor meghamisította a
Bhutto-üggyel kapcsolatos feljegyzéseket.

– Az FBI és a jelenlegi kormányzat számára valóban rossz az
időzítés – ismerem el. – De nem Carrie számára. Fütyülne mindarra,
amit felsoroltál, és majd kibújna a bőréből, úgy örülne, hogy sikerült
katasztrófát előidéznie. Akkor hát ki agyalta ki, hogy Janetet rávegye,



filmezze le a pincéjükben történteket?
Visszagondolok arra, amikor Chanel Gilbert hálószobájában voltam,

és egyszer csak feleszméltem, hogy Benton áll az ajtóban. Most már
kétségem sincs, hogy ugyanazt az élőben közvetített videót nézte,
amelyet én. Janettel társak voltak. Lehet, hogy Lucy is a partnerük. Ők
hárman együtt vannak ebben, én pedig a kakukktojás vagyok. Benton
nem ismer be semmit, de ez így áll össze.

– Mi a helyzet a többi videóval – kérdezem most –, azokkal,
amelyeket állítólag Carrie készített? Csak azt szeretném, ha
kimondanád, te állsz mögöttük, te intézted el, hogy elküldjék nekem.

– Házastársi titoktartás vonatkozik ránk – néz rám. – Sosem
említhetjük ezt a beszélgetést. De igazad van. És Janet segített benne.

– És mi a helyzet a kis kiberbombák küldésének időzítésével,
amikor azért kellett nyugtalankodnom, hogy Lucy vészhelyzeti
számáról érkeznek? Már jó ideje tervezhetted, és próbálom kideríteni
az összefüggést az általad elküldött videók és Chanel Gilbert megölése
között.

– Chanel Gilbert meggyilkolása Carrie időzítése. Nem a miénk –
mondja Benton. – De hogy van-e összefüggés? Igen, van. Úgy látszik,
Carrie egy ideje már tudta, ki és mi Chanel Gilbert. Ha ehhez
hozzáveszed Carrie korábbi orosz kapcsolatait, és amit arról tudunk,
hogy mit művelt ott legalább az elmúlt egy évtizedben… Nem volna
meglepő, ha esetleg összefutott a hírszerzésünk néhány emberével.

– Chanel és Carrie között volt személyes kapcsolat?
– Nem csodálkoznék rajta.
– Feltételezem, te gondoskodtál arról, hogy éppen akkor kapjam

meg az Elfajzott szív-videókat, mert tudtad, hogy ma reggel tartanak
razziát Lucy házában – jelentem ki aztán, de Benton nem válaszol. –



Csak tudnom kellene, hogy semmi közöd Chanel megöléséhez…
– Jézusom, Kay, hát persze hogy nincs. – Állja a tekintetemet, aztán

így szól. – Ne bolygasd. Érd be annyival, hogy a felvételeken található
információ tévútra vezeti azt, amit Erin Loria Lucy ellen akar
elkövetni. És most elérkezett a pillanat, hogy bízz bennem. Nem
kellene erről többet beszélnünk.

– Butaságra vall, hogy nem jöttem rá. – Kikapcsolom az ablaktörlőt,
mert majdnem elállt az eső. – Fel kellett volna figyelnem arra, amikor
Carrie bevallotta, hogy vérképzőszervi rendellenességben szenved, és
ez fizikailag legyengíti. Nem kell profilozónak lennem ahhoz, hogy
ösztönösen megérezzem, nem szeretne gyengének mutatkozni. Előttem
semmiképpen sem. De nem bírt ellenállni a kísértésnek, hogy előtted
ilyen vallomást tegyen.

– Érzelemátvitel. Nem különbözik sokban attól, ami páciens és
pszichiáter között van.

Ránézek.
– Mióta vannak meg ezek a felvételek, Benton?
– Körülbelül azóta, hogy elkészültek.
– Lucy rájött?
– Eleinte nem. Ha vágatlanul hallgatod meg, akkor hallhatod, hogy

Carrie a nevemen szólít. És nem a te nevedet mondja.
– Akkor Lucy is látta őket. Te, Janet és Lucy együtt vagytok benne

ebben. Gondoltam. Rendben. Legalább tudom.
Cseppfolyós szürkeség takarja el a fényeket, törli el a fák és

épületek tetejét. A Harvard Square csaknem üres, és ködbe
burkolódzik.

– Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy valamennyiünknek
közösen kell ebben részt vennünk – válaszolja Benton.



– Az MP5K filmkellék volt, és valószínűleg hamisak a jelentések,
miszerint egy merényletben használták – mondom aztán. – És mint
kiderült, a videók propagandaanyagok…

– Nem azok – szakít félbe Benton. – A felvétel valódi, és Carrie
valóban rejtett el kamerákat Lucy kollégiumi szobájában.

– Tizenhét éve őrzöd a felvételeket, és most hirtelen úgy döntesz,
hogy megvágod őket, és klipeket készítesz, amelyeket elküldtek
nekem. – Követem a nyomokat, amelyek, ebben biztos vagyok, egy
konkrét ponthoz vezetnek. – Carrie ellen fordítod a titokban készített
felvételeit, és ezzel azt is feltételezhetjük, hogy ő is látta az Elfajzott
szív-klipeket.

– Ezt nagy bizonyossággal valószínűsíthetjük.
– Akkor ez csak egyet jelenthet. Carrie Grethen mindenben benne

van – mondom Bentonnak, és előttünk van a Gilbert-ház felhajtója. –
Mindent lát, amit teszünk.

– Most fejeden találtad a szöget – mondja.
– Adatfikció.
– Erről szól az egész – erősíti meg. – Ez Carrie nagy sakkhúzása.

Igen, jobbára mindent lát és manipulál, és már egy ideje ezt teszi.
Bukdácsolunk és tocsogunk a már ismert régi burkolóköveken,

ugyanazokon az összegyűlt, mély tócsákon és pocsolyákon át. Beállok
az FBI három terepjárója mögé a felhajtón, a ház bejáratának a
közelébe.

– Kapcsolatban állsz az embereiddel? – leállítom a motort. – Mert a
történtek fényében ne merészkedjünk be addig, míg nem tudjuk, hogy
az ügynökeid élnek és egészségesek, és mind megvannak.

Nem kell megismételnem, mi történt Dél-Floridában két hónappal
ezelőtt. Nem szükséges még egyszer a saját bőrömön tapasztalnom,



hogy Carrie megöli az erősítésünket.
– Figyelmeztetlek, hogy néhány már a Lucy házában megforduló

ügynök is itt lesz a Lucy és Chanel közti feltételezett kapcsolat miatt –
mondja Benton, és utána elmagyarázza, hogy a bent tartózkodó négy
ügynök szétszéledt.

Semmi meglepőt nem találtak a furcsa, súlyos ajtócsapódásra
emlékeztető dörrenéseken túl. Benton elmondása szerint Erin Loria ezt
jelentette neki, és közben a verandára érkezünk. Megpróbálja
elfordítani a gombot a bejárati ajtón. Nincs bezárva. A riasztót
kikapcsolták. Csipogást hallunk, amikor kinyitjuk az ajtót, de nem a
riasztórendszer jelez, hanem Benton telefonjára érkezett üzenet.

A kijelzőre pillant, aztán a karomra teszi a kezét, és megmutatja a
felvételt, amelyet kapott, a fényképet, amelyet a felderítő kamera
készített a csomagtartó belsejéről. Nincs benne más, mint a takarosan
elrendezett, szokásos rendőrségi felszerelés. Ki tudom venni az
elsősegélyládát, egy guriga vécépapírt, egy halom kéztörlőt, spray-s
flakonokat univerzális tisztítófolyadékkal, Windexet, indítókábelt.
Benton kinyitja az ajtót, és belépünk az előcsarnokba. A bomlás szaga
már nem olyan erős, és ekkor megint halljuk a robajt.

Tompán szűrődik, de erőteljesen. Ugyanaz, amelyet már hallottunk,
aztán gyors egymásutánban még kétszer hallani.

BUMM! BUMM!
A súlyos dörrenés kissé fémesen cseng, és hangosabb is, mint ahogy

emlékszem rá, mintha felerősítették volna a hangot. Bentonnal
körülnézünk. Senkit sem hallunk, sem nem látunk. A zakója alá nyúl,
és előhúzza a fegyverét, aztán végigmegyünk az előcsarnokon. Pár
lépésenként megállunk, és hallgatódzunk, és ahogy közelebb érünk a
pincelejárathoz, egyszer csak hangokat hallunk. Benton kinyitja az



ajtót, és meghalljuk Erin Loria életveszélyről árulkodó hangját.

Negyvennyolcadik fejezet

A BAJ ELSŐ JELE, hogy a lépcső feletti lámpa nem ég. A válltáskámban
van egy elemlámpa. Előásom a kilenc milliméteresemmel együtt, és
közben Erin Loriát hallom kiabálni odalent, a koromsötét pincében.

– FBI! Jöjjön elő most, feltartott kézzel!
A fénycsóvával végigpásztázom a lépcsőt, a barlanghoz hasonló

falakat, és a lépcső aljában újabb kapcsolókkal próbálkozom, de ezek
sem működnek. Ha vannak is még ügynökök a házban, semmi jelét
nem tapasztalom. Úgy érzem, hogy egyedül vagyunk. És azt érzem,
elkövettük életünk talán legnagyobb hibáját.

– FBI! Jöjjön elő feltartott kézzel! – Erin Loria hangja felvételről
szól, aztán megint az hang, a mennydörgő dobaj, ami mintha a pince
végéből jönne, a ház hátsó traktusából a pincelejáró ajtaján túlról.

– FBI! Jöjjön elő feltartott kézzel!
Carrie Erin Loria magnóra vett felszólításával űz gúnyt belőlünk,

ami úgy hangzik, mint egy giccses zsarufilm egyik bemondása. Az
FBI-ügynökök nincsenek idelent, vagy ha itt vannak is, annak semmi
nyoma, és amikor körbevilágítok az üres pincében, rájövök, hogy ott
vagyunk, ahol lennünk kell. Terv szerint kerültünk ide, de ez a terv
nem a miénk, hanem Carrie terve.

– Maradj szorosan mögöttem – mormolja halkan Benton.
Másutt nem is lehetek. Nem futhatok el, és nem állhatok



mozdulatlanul a sötétben, mialatt fegyverrel a kézben körbejár. Aztán a
fénycsóva egy követ érint, ami nincs egyvonalban a környező fallal, és
természetesen ez is szándékos. Felhívom rá Benton figyelmét, hogy
úgy látszik, ott titkos bejárat nyílik, és amikor elindulunk felé,
közelebb érve megint azokat a súlyos döndüléseket, a robajszerű
csattanást halljuk. Benton benyomja a falat a lábával, és a fal
megnyílik, mi pedig a robaj mellett belebámulunk egy alagút sötét
nyílásába, ami nagyon ódon, valószínűleg a házzal egyidős.

Megcsap a zárt hely áporodott, hűvös levegője, és a tőlünk balra
lévő boltíves nyílásba irányítom a lámpám fényét. Megint hallom a
dörejt, és az alagutat úgy árasztja el a fény, mintha bomba robbant
volna. A dörej elnyomja Troy Rosado sikolyait, és lehetetlen, hogy a
házban másutt is hallják. Föld alatt van, a csuklójánál fogva a falba
süllyesztett vaskarikákhoz láncolták. Újabb dörej és vakító
fényvillanás, és ekkor már látom tébolyult tekintetét, rövid, szőkére
festett haját. A keskeny derekára kötéllel egy törülközőt kötöttek
ágyékkötő gyanánt, ezt leszámítva meztelen.

Éppen csak elérhető távolságra egy gonosz szobor lóg, ami egy kis
zöld plüssmackóból áll…

Mister Pickle-ből.
És egy svájci katonai bicskából…
Lucy kollégiumi szobájából.
Van még rajta egy kis ezüstkulcs, egy üveg víz és egy csokis

energiaszelet. Csupasz rézhuzalok kapcsolják össze őket, amiket úgy
szereltek fel, hogy megrázzák Troyt, valahányszor italért vagy ételért
nyúl, vagy megpróbálja magát kiszabadítani. Még több csupasz drót
lóg a mennyezetről, és a fejéhez, vállához és hátához érnek, mint egy
medúza csápjai, és ahogy közelebb érünk, érzem a teste bűzét.



A háttérben egy rozsdamentes ipari fagyasztószekrény áll, amelynek
dupla üvegajtaja van, és láthatók a rácsokról lógó, félliteres vértartó
zacskók. Sötétvörösek és jéggé dermedtek.

Levette a saját vérét.
Megakad a tekintetem a munkához kialakított sarkon. Szerszámok.

Mixergép. Üres üvegek. Egy régi fa munkaasztalon egy fekete
selyempizsama nadrágja hever. Egy fémrúdon egy meztelen próbababa
arctalan torzónak látszik, és mindenütt ezüstösen csillog a fény a
tükrökben.

Troy felnyög, amikor hirtelen a szobor felé lendül. Rángatódzó ujjai
súrolják a svájci bicskát, ami veszélyesen leng, miközben újabb
csapódás hallatszik, Troy felsikolt és a fény úgy villan, mint egy vaku.

– Troy? – kiáltok oda neki, mire a szeme elkerekedik, és eszelős
félelemmel néz körül.

Tudom, hogy miért csaltak ide minket. Carrie azt várja, hogy
megmentjük Troyt. De ennek ára van, és már el is határoztam, hogy
nem fizetem meg. Troy lehet az egyetlen tanú, aki hitelt érdemlően
igazolhatja, hogy Carrie él, és felelős mindazért, ami történik, és
biztosra veszem, hogy Carrie ezt a választást várja el tőlem. Lucy miatt
van szükségem Troyra, és látom, hogy Benton már beindult, mint egy
vadászbombázó, amely felpörgeti a motorját légi csapás előtt.

– Troy? Erre, csak erre. Fordulj meg, és nézz a hátad mögé – mondja
Benton. Megfogom a férjem karját.

– Ne, Benton. – A szorításommal jelzem, hogy ne menjen hozzá
közelebb.

Látom a csupasz vezetékeket és a kőpadlón a szétfolyt vizet, és
figyelmeztetem Bentont, hogy nem érhetjük el Troyt anélkül, hogy
áramütést ne szenvednénk. De Bentonon úrrá lett az az állapot, mint



percekkel korábban Marinón. A munkánkat végezzük. Kockáztatjuk az
életünket. Fel is áldozzuk, ha kell, mert a hozzánk hasonlók erre
esküdtek fel.

Troy az ezüstkulcs felé nyújtja béklyóba vert kezét. Gyöngén,
görcsösen üt oda, mint aki egy borzalmas álom közepette félig felriad.
Aztán megpróbálja elkapni a kést, és a szobor mindannyiszor bejár egy
teljes áramkört. Csattanás, vakító fény, és Troy sikolya. Amikor
megrándul a feje, észreveszem a fején hátul tátongó hosszirányú sebet,
a sötét, véres pörköt ott, ahonnan a feje búbjától a tarkójáig egy
csíkban megskalpolták a fejbőrét.

Keskeny, fehér mellkasa sebesen mozog, ahogy a páni félelemtől
szinte hiperventillál. Nyúzott arcán foltokban ütközik ki a borosta és a
pihés bajusz, és a közeledő léptek zajára összehúzza magát. De senkit
sem látunk. Úgy látszik, hármunkon kívül nincs itt más, és rájövök,
hogy amit hallunk, csak egy újabb hangfelvétel, amit pokoli
szándékkal kapcsolnak be, amikor csak Carrie akarja. Ismét léptek
koppannak, és mintha közelebbről hangzanának. Troy reakciója
pavlovi. Rettegni kezd.

– Ne! Kérem, ne! – Olyan nyöszörgés szakad fel belőle, mint egy
csecsemőből, hüppögéssel elegy apró kiáltások, miközben fém csendül
és kaparászik a kövön. – Ne – könyörög, és a lába kicsúszik alóla.

Megcsúszik a nedves kőpadlón, és kínlódva próbálja visszanyerni az
egyensúlyát. Láthatóan olyan kimerült, hogy a lába már nem tartja
meg, és lehúzza a testsúlya, ami azzal fenyeget, hogy kifordul a karja.
Úgy omlik össze, mint egy rongybaba, aztán imbolyogva ismét talpra
kecmereg, és vakon néz körül. Ismét a kulcs felé csap, és megüti az
üveg vizet, ami nekicsapódik Mister Pickle-nek, és a súlyos ajtó
becsapódik, döreje visszhangzik és fény villan, valahányszor Troyt



áramütés éri.
– Ne többet! Kérem! – köpköd azon a lyukon, ahol a metszőfogai

voltak. – Kérem, ne bántson többet! Kérem… –
A görcsös zokogástól alig tud beszélni. – Kérem…

Lekushad, és meztelen hátát fordítja felénk, amelyet hosszanti
égésnyomok borítanak, a válla feldagadt és a vörös különféle
árnyalataiban játszik. A megbilincselt keze közelében függő kulcs felé
kap, ekkor újabb robaj hallatszik. Felsikolt és összeesik, és úgy
gömbölyödik össze, mint egy rémült százlábú.

– NE! NE! – sikoltja. – Kérem. Jó leszek. Kérem, engedjen el.
Bármit megteszek. NEEEE! – A sikoltásai a levegőt hasítják,
miközben újra meg újra halljuk a robajt, és emlékszem, mit mondott
Lucy nemrég a pokol kapuiról.

Ne hagyd, hogy befelé menet seggbe kúrjanak, ismételgette Lucy
Carrie régebbi mondását, és minden alkalommal ez a hang jut
eszembe. Ahogy a pokol kapui becsapódnak.
A börtönajtó döngése. Troy görcsösen sír, és megértem, mit rendezett
meg Carrie. Tisztában vagyok vele, milyen választást várnak el tőlem,
és ez egy kifejezetten rám szabott kárhozat és büntetés. Akkor veszem
észre a földön a porcicákat.

A padlót mindenütt víz borítja, csillog és meg-megcsillan, amikor a
lámpám fénye súrolja a piszkos követ. Troy csupasz lábánál egy
folyadékkal teli vödör áll. Gyanítom, hogy folyton felrúgja, talán
olyankor, ha közelebb akarja húzni. Látom, mennyire száraz és
cserepes a szája. Kiszáradt és éhes, és Benton meg akarja menteni.

– Ne menj közelebb, Benton – kérlelem, miközben Troy újabb
áramütést kap, és rádöbbenek, hogy valahányszor a csapódást
hallottuk, őt kínozták.



Mostanra már olyan agymosáson és idomításon ment keresztül,
hogy képtelen különbséget tenni a valóságos és az emlékezetében élő
fájdalom között. Amikor felhangzik az ajtócsapódás, felsikolt és
összerándul, függetlenül attól, kap-e áramütést, és ammóniaszagot
érzek. Az orromat megcsapja az ürülék bűze, amikor magára és maga
alá rondít a padlóra, amelyen mocskos lábbal áll, és hosszúra nőtt,
begörbülő körmeit is látom, mintha ezt az egykor gyönyörű fiút
kecskére emlékeztető vadállattá változtatták volna.

– Ki kell menekítenünk innen, mielőtt agyonüti az áram – mondja
Benton, és körülnéz. Tudom, mi jár a fejében.

Meg akarja keresni a kapcsolószekrényt. A megszakítót keresi.
Centikre áll a padló nedves részétől, és semmi kétségem, mire készül.
Benton megpróbálja megmenteni ezt a gyereket, aki segített
meggyilkolni a saját apját, aki gyújtogat, terrorizál és szexuálisan
molesztál mindenkit, akit csak akar. Troy Rosado egy szemétláda, de
nem alkothatok róla ilyen véleményt. Életében még nem tett mást,
mint fájdalmat okozott, de ilyesmit sem szabad éreznem.

– Maradj veszteg. – Benton meg fogja menteni.
– NE MENJ KÖZELEBB! – intem.
A félelem és a fájdalom tette Troyt pszichotikussá. Erőtlenül

csapkod a kezével. A hosszú rézdróton lógó kis ezüstkulcs után
kapkod. A kést is próbálja elérni, és Mister Pickle lassan kering a
levegőben. Pontosan úgy néz ki, mint ahogy emlékszem rá, ahogy a
ma délelőtt látott első videón is kinézett. Rettenetes az emlék, és
kétségbeesetten igyekszem meggátolni, ami mindjárt bekövetkezik.

– Nyugton kell maradnod – kéri Benton Troyt. – Nem mozoghatsz,
mert csak akkor vihetünk ki innen, fiam.

De Troyt szétzilálták, és a korábban létező személy már nincs többé.



Nem érti, mit mondunk vagy teszünk, és továbbra is a kezével
kalimpál, a kulcs, az üveg víz, a csokoládészelet és a lehetetlen kis
mackó után nyúlkál, amelyet évtizedekkel ezelőtt egy használtcikk-
boltból mentettem ki Richmondban.

Az ördögi szobor él a feje körül, miközben továbbra is árammal
csapatja magát és üvölt, én azonban már a vödröt figyelem. Lehajolok
és felveszem. Tele van vízzel. Benton elé kerülök, a lábam pár centire
van a kőpadló nedves részétől.

– Mit művelsz? – kiált rám Benton.
Vigyen el az ördög, ha hagyom, hogy egyikünk is meghaljon.

Sajnálom, ha Troy meghal, és rázúdítom a vizet. Rá és a feje fölött
lengő drótokra, amelyek szikrázva és pattogva vágják ki a biztosítékot.
Csend és sötétség. A felvételről hallott ajtócsapódás megszűnt.
Megperzselődött haj és bőr szagát érzem, miközben leakasztom a
drótról lógó ezüstkulcsot. Kinyitom a fiú bilincsét. Ernyedt testét a
földre fektetem, és megkezdem az újraélesztést.

A LÁTVÁNY ÉS A HANG reakciót idéz elő.
A mosogatóban csobogó víz. Bekapcsoláskor egy indukciós főzőlap

kattanása. A szúnyoghálós ajtó csapódása. Poharak és evőeszköz
csengése-csörömpölése. Egymáshoz ütődő palackok hangja. Az utcáról
behallatszó kipufogó pukkanása. Hétköznapi zajok, amelyek a
szokatlanra és az abnormálisra emlékeztetnek.

– Mit iszol? – kérdezem Bentont, miközben a Boston Globe holnapi
címoldalán tépelődöm.

Nem akarok más véleményen lenni. Nem akarom a szívemre venni,
és igyekszem nem haragra fecsérelni az energiámat. Benton mindent
elmesélt arról a meséről meg a többiről is, és ő csak tudja, hiszen a



bostoni irodája agyalta ki. Ők hozták nyilvánosságra. És zsebelték be a
dicsőséget.

AZ FBI TITKOS ALAGÚTBAN EJTETTE CSAPDÁBA A
TÖMEGGYILKOST

Efféle szalagcímeket látunk és ilyen hangokat hallunk, amelyeket
újabbak követnek majd, és az egész egy óriási hazugság. Kamu az
utolsó szóig. Az FBI nem csalta tőrbe Carrie Grethent. Troy Rosado
nem tömeggyilkos. Nem ölt meg FBI-ügynököket vagy rendőröket.
Nem tehet arról, ami a pincében történt. Nem felelős értük. Ő is csak
egy áldozat. De az FBI nem bír ellenállni a kísértésnek, hogy szépítsen
az eseményeken. Talán ők találták fel az adatfikciót, és a megtévesztés
a végüket okozza.

– Nem is tudom – tologatja Benton az üvegeket és a címkéket
vizsgálja. – Nem tudok dönteni. Lehet, hogy nem is kéne semmit sem
innom. A holnapi nap pokolinak ígérkezik azok után, hogy napvilágra
kerül az a mese.

A cikkhez csatolják az alagútról készült fényképeket is, az alagútét,
amely az 1600-as években épült, amikor a sok száz holdnyi területen
egy Alexander Irons nevű gazdag angol úr telepedett le. Nős volt,
nyolc gyermekkel és számtalan szolgával, így volt kit és mit
védelmeznie. A még meglévő eredeti birtoklevelek arra utalnak, hogy
titkos pincéket épített, amelyeket élelmiszerrel, lőporral és
fegyverekkel töltött meg, valamint ezüstből, aranyból és szőrmékből
álló óriási vagyonnal. A maga korában azt rebesgették, hogy talán
hajózás révén szerezte a vagyonát, ami szépítő kifejezéssel élve
kalózkodást jelentett.

Tény, hogy a föld alatt istállót épített a teheneinek, ebben ablaktalan
kis kőfalú és földes padlójú rekeszek voltak. Az istálló a ház alatt van,



Carrie Grethen kínzókamrája és a hátsó sövény között félúton, ahol
felfigyeltem a meglazult téglákra és kövekre.

– Szívesen innék egy martinit, de attól tartok, az kikészítene
éjszakára. – Gőzpára terjed szét előttem, amikor a forró vizet és a főtt
tésztát a mosogatóba tett szűrőbe öntöm.

– Pia, pia mindenütt, de sehol egy csepp innivaló. – Palackok
csörömpölnek, ahogy az egyetlen lepárlóhelyről származó
malátawhiskyvel és gabonapálinkás üvegekkel teli szekrényben kutat.
– Nem tudom. Mi megy a pármai sonkához és a mortadellához?

– Minden. De van egy buborékos Malvasia, ha kedved van hozzá. –
Megrázom a mosogató felett a szűrőt, hogy minden víz lecsöpögjön a
tésztáról. – Az jól megy az előételhez. Vagy lennie kell még egy Freisa
d’Astinak is. –
A gőzölgő tagliatellét két nagy tálba öntöm. – Valami könnyű, friss
zamat lenne jó.

– Nekem nem. – Újabb üvegcsörömpölés. – Valami erősre vágyom.
– Semmi nehéz, erős, tőzegfüstszagú. – Bazsalikomleveleket

tépkedek, és finom, friss illatuk boldogsággal tölt el, amíg eszembe
nem jut, miért nem lehetek boldog. – Valami könnyűhöz lenne most
hangulatom.

Egy órája csak koktélokról csevegünk, ide-oda, körbe-körbe
röpködnek a könnyed szavak, és közben vigaszétket főzök, ragù alla
contadinát, parasztos paradicsommártást, és annak vegán változatát is.
Mintha képtelenek lennénk a legjelentéktelenebb dologban is döntésre
jutni, de a nemrég történt borzalmakról fesztelenül beszélgetünk.
Ellentmondást nem tűrőn vitatjuk meg, milyen lenne elmenekülni és
újrakezdeni mindent, és részletesen feltárjuk a bebörtönzöttséget, a
magatehetetlenséget és a halált. De bor és whisky között nem tudunk



dűlőre jutni. Nem tudjuk, mit akarunk.
– Különös érzés, ha nem jut eszünkbe semmi, ami enyhet nyújtana.

– Az elmúlt pár napban ezt már sokadszor hallom Bentontól, és inkább
megfigyelésnek, mint panasznak érzem. – Nem mintha nem volnánk
rendszeresen stressznek kitéve, de az általában nem tart ilyen sokáig.
Nem ilyen irgalmatlan. Nőtt az együttérzésem azok iránt, akik folyton
ezzel az érzéssel élnek. Nem csoda, ha cigarettával és itallal orvosolják
a kínjaikat.

– Az orvoslás e pillanatban jónak hangzik. – Szűretlen, hidegen
préselt olívaolajat permetezek a tésztára, és fakanalakkal keverem
össze. – Oly régen volt, hogy nyugalmat éreztem, nem is biztos, hogy
emlékszem, mikor történt. – Frissen reszelt Parmigiano-Reggianót,
őrölt piros paprikát és bazsalikomot keverek hozzá.

– Tudom, hogyan nyugtassalak meg.
– Üres ígérgetések. – A második tál tészta Janeté és Lucyé, abból

kihagyom a sajtot. – Mint mondtam, régen volt.
– Nem tűrhetjük. Ma este ne álmosodj el túlzottan. – Benton egy

másik szekrényből előveszi a poharakat. – Azt hiszem, egy vörösbor,
esetleg egy Valpolicella civilizált választás lesz. – A borhűtőhöz sétál,
kinyitja az ajtaját és anélkül csukja be, hogy bármit is kivenne.

Visszamegy az italos szekrényhez, és tökéletesen illusztrálja, hogy
apám mit értett azon, hogy a tettek elárulják az igazságot, és az
emberek a lábukkal beszélnek. Benton letesz két öblös kristálypoharat
egy üveg skót whisky, egy tizennyolc éves Glenmorangie mellé. Halk
pukkanással húzza ki a dugót.

– Ne aggódj, hogy elálmosodom. – Összenyomott lukullusz
paradicsomot keverek a szószba, és a konyhát betölti a télikertben álló
agyagcserepekből szedett hagyma, fokhagyma és friss fűszerek



ínycsiklandó aromája. – Ha kér valaki bort, én a Rincionét javaslom.
Nyiss csak ki egy üveget. Nem árt lélegeznie, mielőtt Jill ideér.

– Fejemet tenném rá, hogy a nehéz italt választja – jegyzi meg, és
utálom az emlékeztetőt.

– Tegyünk egy Freisa d’Astit is a jégre. Talán úgy tehetünk, mintha
ez egy ünnepi vacsora lenne, kellemes beszélgetésekkel, és nem egy
kihallgatás, amelyért óradíjat fizetünk.

– Próbáld nem negatívan megítélni.
– Á, dehogy vagyok negatív! Csak valósággal boldogtalan, hogy

vele kell töltenem az estét.
– Csak segíteni akar. Bármit megtenne értünk, Kay. Barátnak

tekintem.
– Megértem, hogy nem az ő hibája, amiért rettegek a vele való

találkozástól. Nem tehet róla, hogy most éppen nem szeretném a
hangját hallani. Biztosan nem az ő döntése, hogy benne találkozik
mindaz, ami rossz az életünkben. Nem az ő istenverte hibája, hogy
azzal hozom összefüggésbe, hogy elvesznek és tönkretesznek mindent,
ami fontos számomra.

– Semmit sem vesznek el és zúznak össze, Kay. – Benton hangja
gyöngéd, a tekintete lágy, és érzem a felém sugárzó szerelmét. – Nem
hagyjuk, hogy elvegyenek tőlünk bármit is, ami számít.

– Nem szeretném, ha Desit megijesztené, amit Jill mond.
– Megóvjuk. Ígérem. De hallotta, Kay. És tulajdonképpen

könnyedén túlteszi magát rajta.
– Talán nálam is jobban. – Bort öntök a szószba. – De nem akarom,

hogy azon rágja magát, hogy Lucy börtönbe kerülhet. Vagy ami ennél
is rosszabb, hogy Lucy a svájci bicskájával tört be a helyszínelő
furgonom csomagterébe, és a gyerekkori maciját kínzáshoz használták.



A csillagfejű csavarhúzón talált szerszámnyomok egyeznek azokkal,
amelyeket a hátsó lámpa csavarjainak eltávolításához használtak. A
piros svájci bicska és Mister Pickle Lucy ellen felhasználható
bizonyíték. Nem kétséges, hogy ez volt Carrie terve, és nem számítok
békés estére.

– Egyszerűen essünk túl rajta. – Benton megcsókol, és kitölti az
italunkat.

Jill Donoghue idetart, és nem baráti látogatás a célja.
Nyomorúságosnak ígérkezik majd, amikor részletesen elmondjuk, ami
történt, és hogy mi várható, ami nem kevesebb az anarchiánál.
Foglalkozni kell a bűnvádi eljárások lehetőségével, és természetesen
arra is számítok, hogy most, hogy már nincs válságos állapotban, Troy
Rosado is beperel.

A többiek mind meghaltak, és állandóan magam előtt látom az ódon
tehénistállóban egymásra dobált testüket. Élénken jelenik meg lelki
szemem előtt, amikor a legkevésbé számítok rá. A képek ott vannak az
elmémben, mint egy óriási valósághű festmény, a falakat befedő
hátborzongató freskó. Halált, pusztulást és egy olyan jövőt látok
magam előtt, amely csekély reményt csillant meg, miközben
szembenézünk a szörnyű ténnyel, hogy minden beszennyeződött,
amire a pályafutásunkat építettük. Még az is lehet, hogy lezüllesztették
és teljesen tönkretették. De a legrosszabb mégis az a gondolat, hogy
minden ügy, amelyen dolgoztunk, kudarcra van ítélve, a gonoszak
pedig nyugodtan folytathatják ott, ahol abbahagyták.

– Kérek még egy kis jeget – teszem le a whiskys poharamat. – És
dupla adagot kérek.

– Most futott be – kukkant ki Benton a reggelizőasztal melletti
ablakon.



– Korábban érkezett – kapcsolom le a tűzhelyet.
Leveszem a kötényt, és szórakozottan beletúrok a hajamba. A

konyhában nincs tükör, de jobb is. Tudom, hogy borzalmasan nézek ki.
Az elmúlt hét első felében ki sem léptem az irodámból. Nem aludtam.
Nem csak a munkamennyiség és a vele kapcsolatos, tetemes
bonyodalmak miatt. De nem mertem elhagyni az intézetet vagy
lehunyni a szemem, amíg Amanda Gilbert a fejemre pályázik, és a
szövetségiek mindenütt ott vannak.

Az FBI kétségbeesett erőfeszítést tett a nyomozás és a PR terén,
hogy kiderítse, miként volt lehetséges, hogy négy ügynökét, köztük
Erin Loriát ellenállás nélkül lemészárolták. Bizonyosan úgy csalták le
őket, ahogy Bentont és engem, és Carrie valahogy áramütéssel végzett
velük, ugyanúgy, ahogy Benton is majdnem rálépett a nedves lapokra,
mielőtt a villamos csapdát kisütöttem. Ma már biztosan tudom, hogy a
kelepce végzett volna vele.

Mindig is azon jár majd a fejem, amit hallottam. Életem végéig
töprengeni és gyötrődni fogok miatta. A gyors egymásutánban
hallatszó robaj és puffanás nem hagy majd nyugodni; amikor eszembe
jutnak, üldöz a félelem, hogy amit hallottam, nem volt más, mint a
négy ügynök halála. Sosem fogok biztosat tudni, de mindig kínoz majd
a nyugtalanság, hogy Carrie esetleg az idő alatt ölte meg őket, hogy
Bentonnal már bent voltunk a Gilbert-házban.

A testeket az alagút mélyére vonszolta, és egy rekeszben halmozta
fel, ahol végül Hyde-ot is megtaláltuk. Ő legalább emberségesebben
halt meg, mint a többiek: tarkón szúrták a réz nyílvesszővel, amit aztán
cselből elrejtettek a furgonomban. Valószínűleg fel sem fogta, mi
történik vele. Nem szenvedett. A nyílvessző elvágta a gerincvelőt.
Szerencsére azonnal meghalt.



– Esetleg bekapcsolhatnánk egy kis zenét? – Elveszem Bentontól a
whiskys poharat, miután néhány jégkockát dobott bele. – Megeshet,
hogy nem nyugtat meg minket, de azért segít valamelyest. – Az ital
felmelegíti az orromat és a torkomat. – Talán a Varázsfuvola jó lenne.

– Így jó operai szokás szerint emlékeztetnek minket, hogy
megpróbáltatásokon át vezet az út a megvilágosodáshoz. – Benton a
folyosói szekrényben lévő hifiberendezéshez megy. – Mielőtt az örök
éjszakába hajítanak.

A következő pillanatban felcsendül a Nyitány. Zellert aprítok a nagy
rézfúvósok robajára, amelyre vitatkozó kisfuvolák és sietős vonósok
válaszolnak.

AZ FBI ÉS A TÖRVÉNYSZÉKI központ adatbázisait meghackelték. –
Benton egy tálon pácolt húst és kenyeret hoz ki a hátsó udvaron álló
tíkfa asztalhoz, amelyet körülültünk. – És nem lehet tudni, még mit.

– Úgy gondolja, hogy majd később derül fény arra, hogy más
adatbázisokba is betört. – Jill Donoghue felemeli a poharát, és amikor
elmegyek mellette, hogy kistányérokat és szalvétákat osszak szét,
megcsap a sherryshordóban érlelt skót whisky illata.

– Úgy van. – Benton hátradől a székén Janet mellett, aki azt figyeli,
hogy bolondozik Lucy Desivel, Jet Rangerrel és a menhelyi
agarunkkal, Sockkal.

Lucy felkap egy zöld gumilabdát a pázsitról, és eldobja, és
miközben játékosan szökell és elugrik, kivillan negyvenes kaliberű
pisztolya, amelyet a bokájára csatolva tart. Jet Ranger fut pár lépést, és
ennyi megerőltetés elég is neki. Leül, Sock pedig elballag a kedvenc
pihenőhelyére a rózsabokroknál, míg Desi önfeledt kacagással kergeti
a labdát. Visszadobja Lucynak. Közben csapódik a szúnyoghálós ajtó,



és Marino jelenik meg egy üveg Red Stripe sörrel. A farmerja derekára
pisztolyt csatolt. Janet és Benton is fegyvert visel, és erről eszembe jut,
hogy a hozzám közelállók mindegyike állandóan fegyvert tart a keze
ügyében. Nem tudjuk, hol van Carrie. Fogalmunk sincs róla.

– Nem indulhatunk ki abból, hogy az ügyeket nem hamisították
meg, és nem változtatták adatfikcióvá. – Donoghue a meggyőződése
szerint tálalja az esetet.

– Ez a lényeg – szögezi le Janet. – Megkérdőjeleződik minden
jelentés vagy feljegyzés, amelyhez csak hozzáfért. A védőügyvédek
örömtáncot lejtenek majd.

– Én biztos azt tenném.
– Nem tenné, hanem teszi majd – mondja neki Benton.
– Rabok szabadulnak ki.
– Mindenhonnan – válaszolja Benton.
– Alja népség, akik majd szeretnének köszönetet mondani

Bentonnak és Kaynek. – Janet a habzóbort kortyolgatja, és Lucyt meg
Desit nézi.

– Szerintem ez nagyon is valóságos fenyegetés – mondja Donoghue.
– Nem lehet megállapítani, ki bukkan fel, és manapság könnyen meg
lehet tudni, hogy ki hol lakik.

– Tipikus Carrie-féle bosszú – jegyzi meg Janet.
– És erről szól az egész?
– Arról, hogy leigázzon minket. Hogy isten legyen – válaszol

Benton. Kalifornia az egyik hely, ahova mehetünk.
Átköltözhetnénk, és nagyobb biztonságban lennénk, mint itt. Ez

biztos. De a környezetünkből való kiszakadás áthághatatlan
akadálynak tűnik, és nem hiszem, hogy sokat javítana a helyzeten.
Carrie elől nem lehet elbújni. Ha nem akarja, hogy rátaláljunk, akkor



nem fogunk rálelni, még ha tőlünk pár lépésre áll is. Kizártnak tűnt,
hogy vele egy házban vagyunk, még sincs róla sejtelmünk. Márpedig
ez történt. Az elmúlt hat hónap nagy részét föld alatt töltötte egy
alagútban, amely a polgárháború óta le volt zárva. Lucy arra
gyanakszik, hogy Carrie úgy akadt rá, ahogy mások is. Régi
dokumentumokból. Csak meg kell keresni.

– És a hatalom megszerzésében a legjobb az, ha követhet valakit,
ellophatja a személyazonosságát, aztán végül elveszi az életét is – írja
le Benton Donoghue-nak.

– Pontosan ezt tette Chanel Gilberttel. – Donoghue elgondolkodva
néz a semmibe, és figyeli, ahogy Lucy kötélhúzást játszik Sockkal.

– Hagyd csak! Hagyd! – szól rá Lucy, és Sock unott képpel elejti a
zöld labdát.

Érzem a cambridge-i házunk mögött, a hátsó fal mellé ültetett rózsák
illatát, és augusztushoz képest hűvös szellő fúj. A nap ragyogó
narancssárgán süt a tetők és a fák fölött, és nemsokára be kell megint
mennem, és be kell fejeznem a vacsorát, de nem csak erről van szó.
Nem akarok itt ülni. Nehezemre esik hallgatni az elbeszéléseket.
Számtalanszor hallottam már őket, és az ismétléssel sem lesznek
jobbak.

Chanel Gilbert a haditengerészetnél szolgált víz alatti fotósként, de
otthagyta a katonaságot, és az Egyesült Államok Központi Hírszerzési
Hivatalánál kezdett dolgozni. Az egyik álneve Elsa Mulligan volt;
Carrie ezt a nevet használta, amikor „megtalálta” a holttestet és
házvezetőnőnek adta ki magát. Szörnyű történet, a lehető legrosszabb,
és mind a kiberterrorizmushoz és az adatfikcióhoz kapcsolódik. Idén
nyáron egy bostoni szállodában meggyilkolt férfi, Joel Fagano szintén
CIA-s volt. Chanel Gilberttel kollégák voltak, mindketten kémkedtek.



Janet még Lucy előtt ismerkedett meg Chanellel, és senki sem mondta
el nekem, hogy ez mit jelent.

– Nem tudjuk pontosan, hogy Carrie mikor figyelt fel Chanelre. –
Benton tovább beszél arról, amit nem lehet igazán megmagyarázni.
Teljesen sosem.

– Valószínűleg akkor, amikor tanácsadóként kezdett dolgozni egy
ukrán biztonsági szolgálatnál – veti fel Janet. – Ezen túl ki tudja, miért
kelti fel bárki is Carrie figyelmét.

– Olyan szubjektív és személyes a választása, mint az, hogy kivel
randizunk – gurít le egy nagy korty sört Marino. – Olyasmi, mint a
vonzalom. Mindig is így éreztem.

– Az emberek inkább hasonlók, mint különbözők. – Bentonnak
eszébe jut az itala, és a jégkockák halkan összekoccannak. – Olyanba
szeretnek bele, aki hasonlít hozzájuk. Chanel fitt volt, és szerette az
extrém sportokat. Erőteljes, kissé hermafrodita csinosság jellemezte.
Vonzóan hathatott az önimádó Carrie-re.

– Szóval felveszi Chanel legalább egy személyazonosságát, és még
be is költözik itt Cambridge-ban a házába? Ezenkívül sikerül egy
Range Rovert szereznie, azt a terepjárót, amelyet a rendőrség és az FBI
még mindig nem talál? El kell, hogy ismerjék, hihetetlenül arcátlan,
egyszerűen semmitől sem fél. – Carrie bosszantóan lenyűgözi
Donoghue-t.

Átfut a fejemen, hogy bizonyára semmit sem szeretne jobban, mint
egy olyan hírhedt szörnyeteget képviselni, mint Carrie.

– A rejtőzködésre a legjobb hely szem előtt maradni – mondja
Benton. – A szomszédok láttak egy piros Range Rovert ki-be hajtani.
Néha feltűnt egy fiatal nő. Miért hitték volna, hogy bármi gond lenne?
Carrie valószínűleg számtalanszor hajtott végre hasonló kunsztokat a



világ különböző pontjain.
– Akkor hát elrabolta Chanel életét vagy életeit – összegzi

Donoghue. – Aztán mi késztette Carrie-t arra, hogy azonnal megölje,
amint visszatér ide a Bermudáról?

– Talán csak gyakorlati megfontolásból tette – mondja Benton. –
Chanel régóta nem lakott itt. Carrie tehát eltulajdonította a házát, és
amikor Chanel megjelent, végzett vele.

– Azért valami kiváltotta ezt a döntést. – Lucy visszasétál hozzánk,
és leül. – Az elméletem szerint Carrie még egy darabig a helyszínen
maradt, miután rád lőtt… – intézi hozzám a szavait, és a jegesvödörbe
állított Freisa d’Astiért nyúl – …és látta, hogy Chanel a felszínre segít,
vagyis gyakorlatilag megmenti az életed. Akkor szemelte ki Chanelt,
és döntötte el, hogy megöli.

Ahogy téged is megjelölt, jut eszembe, de elhessegetem a
gondolatot. Nem akarom látni magam előtt Lucy szitakötő-tetoválását.
Nem akarom elképzelni, ahogy Carrie megvágja azzal a svájci
bicskával, amelyből tizenhét évvel később brutális kis szobrot
fabrikált.

– Nem azt mondom, hogy végül ne akarta volna eltörölni a föld
színéről Chanelt – teszi hozzá Lucy.

– Biztos megtette volna – vélekedik Benton. – De amikor
végignézte, hogy menti meg Chanel Kay életét, ez megadta számára a
végső lökést, bármennyire leegyszerűsítjük azt, ami minden, csak nem
egyszerű, amikor egy ilyen gonosztevőről van szó.

Két hónappal és egy héttel ezelőtt, amikor majdnem meghaltam,
nem tudtam, hogy a közelben tartózkodó többi hajó, ahonnan búvárok
merültek le, a különleges erőké. Visszagondolva egyáltalán nem
meglepő, mert Benton tudta, hogy Carrie milyen veszélyes. Nem



engedte volna meg, hogy a sötét, homályos vízbe merüljünk
harmincméternyit anélkül, hogy gondoskodnánk a biztonságunkról.
Mint kiderült, mégsem voltunk elég körültekintők. A két rendőrségi
búvár semmi esetre sem. A kommandós búvárok egy napot késtek és
egy dollárral kevesebbe kerültek, hogy Marinót idézzem. De segítettek
megmenteni az életemet, miután meglőttek, és elsősorban Chanel
Gilbertnek lehetek hálás.

– Miért késztette ez Carrie-t arra, hogy megölje? – kérdezi
Donoghue. – Próbálom megérteni az okát.

– Valószínűleg nem fog menni – szólalok meg.
– Féltékenység. Bosszúság. – Benton kortyol az italából. – Chanel

volt a hős. Megakadályozta, hogy Carrie kivitelezze az ötletét. Ennél
jobban lehetetlen megsaccolni, mi vette rá a gyilkosságra Carrie-t.
Nincs bevált képlet rá.

– Ez benne a nehéz – mondja Lucy. – Nem tudjuk a részleteket,
talán nem is fogjuk soha. Például nem vagyok biztos abban sem,
milyen kapcsolat volt Carrie és Chanel között.

– Volt valami köztük? – kérdezi Donoghue.
– Éppen erre célzok – válaszolja Lucy. – Lehetett.
– A hírszerzésben dolgozókkal kapcsolatban az az egyik probléma,

hogy úgy látszik, sosem tudják, melyik oldalon állnak – mondja Janet,
amikor felállok, hogy nekilássak a vacsorának, és nem tudom tovább
hallgatni. – Kiszámíthatatlan élet lehet – teszi hozzá, én meg a hátsó
ajtó felé indulok az italommal.

Janet és Lucy megkérdezi, ne segítsenek-e, de nem tartok rá igényt.
Mindenkinek azt mondom, hogy elintézem a vacsorát, ők élvezzék
csak nyugodtan az előételt és a koktéljaikat. Kinyitom a szúnyoghálós
ajtót, és akkor érzem, hogy valami hideg böki meg hátulról a sérült



lábamat. Megállok, hogy megsimogassam Sock hosszú, bársonyos
orrát.

– Értem. Szóval nem akarsz a vendégeinkkel maradni – mondom
neki, és beengedem a házba. – Sokat nem segíthetsz, de örülök a
társaságodnak.

Tovább beszélek a félénk, tarka bundájú agárhoz, s közben kinyitom
a hűtők egyikének fiókját, zöldségeket válogatok, fanyar és édes fejes
salátát, és nagy becsben tartott, házi termesztésű paradicsomomból
kettőt. Mosás, aztán egy menet a salátacentrifugában, magyarázom
vidáman Socknak, majd egy-két csipetnyi durvára őrölt fekete bors és
tengeri só.

– Utoljára hagyjuk az ecetet, hogy ne fonnyassza meg – mesélem
tovább a kutyának, aki nem válaszol, nem is ugat, aztán hallom, hogy
ismét csapódik a hátsó ajtó.

Megriadok, de azonnal meg is nyugszom, mert eszembe jut, hogy
itthon vagyok, nem vagyok egyedül. Gyors léptek kopognak a
folyosón. A paradicsomot kockázom, amikor Desi belép a konyhába,
és rögtön azt kérdezi, miért sírok. A Vidalia hagymára fogom, amelyet
most hámozok, de Desi éles szemű kisfiú. A konyhám közepén áll,
csípőre tett kézzel, kócos, barna haja nagy, kék szemébe lóg.

– Janet néni azt mondta, segítsek neked megteríteni. – Kinyitja a
fiókot, és kezdi elővenni az evőeszközt. – A télikertben szeretnél enni,
vagy félsz?

A télikertnek üvegfalai vannak.
– Mitől félnék? – Végignézem az ecetválasztékot, és egy bordói

mellett döntök.
Nem ülünk ki a télikertbe.
– A rossz nénitől, aki bántott – válaszolja Desi. – Az üvegen át



láthat minket, ha a télikertben eszünk. Ezért sírsz?
– Az udvaron is megláthat minket – emlékeztetem.
– Tudom. Nem maradhattok itt tovább, igaz? – Kihúz egy széket a

reggelizőasztal mellől, és leül. – De magatokkal fogtok vinni.
– Hova megyünk?
– Együtt kell maradnunk, Kay néni – jelenti ki, és ha vérrokonok

volnánk, gyakorlatilag az anyai nagynénje lennék.
– Tudod, hol az ebédlő. Kimész ezen az ajtón, és balra fordulsz. –

Tányérokat és összehajtott szalvétákat adok neki. – Előkelően odabent
fogunk vacsorázni.

– Nem ezért.
– Felkapcsoljuk a csillárt, és úgy teszünk, mintha királyi család

lennénk.
– De én nem akarom megjátszani magam! Nem szeretnéd, ha az

ablak közelében ülnénk. Ezért nem eszünk a télikertben, igaz? Nem
akarod, hogy a rossz néni bántson minket.

– Senki sem fog bántani. – Poharakat veszek elő az egyik
szekrényből, és Desi nyomában kimegyek a konyhából, és azon
morfondírozom, hogy hazudunk a gyerekeknek.

Nem mondhatom el neki az igazságot. Nem viselném el, ha
félelemben élne. Nem vagyunk biztonságban. De az, ha tudná, nem
oldana meg semmit. Csak rontana a helyzeten.

– És most mutatok neked egy trükköt. – Felkapcsolom az ebédlőben
a mennyezeti alabástromcsillárt. – Feltéve, hogy szeretnél egy trükköt
tanulni. – Behúzom a függönyöket az oldalsó udvarra nyíló nagy
ablakok előtt.

– Igen! Kérlek, mutasd meg.
Előveszem a tányéralátéteket a középen előreugró ajtajú



tálalószekrényből, és segítek neki megteríteni. Megtanítom, hogyan
formázzon fát az asztalkendőből. Hogy tud virágot hajtogatni. Lovat.
Csokornyakkendőt. Mire tündért hajtogatunk, már kuncog. Izgatottan
kacag. Aztán szívet hajtogatok, és ráteszem az egyik tányérra.

– Ez lesz a te helyed – mondom. – És ugye, tudod, ez mit jelent? –
ölelem át.

– Azt, hogy itt ülök!
– Azt, hogy neked adtam a szívem.
– Mert szeretsz!
– Igen – nyomok egy puszit a feje búbjára. – Lehet. Talán egy

icipicit.



Kínálatunk megtekinthető az interneten is:

www.muveltnep.hu



Clostridium difficile, egy a Clostridium törzsbe tartozó, Gram-pozitív baktérium. (A ford.)

 

A Smaragdvárosba vezető út Frank Baum Oz, a nagy varázsló című regényében. (A ford.)

 

Amerikai eredetű játék, amelyben a sofőrök egymással szembe száguldanak a kocsijukkal, és
az veszít, aki hamarabb rántja el a kormányt. (A ford.)

 

Az 1997-es amerikai vígjáték főszereplője Leslie Nielsen. (A ford.)

 

A „gyilkos bohóc”, amerikai sorozatgyilkos, akit 33 fiú és férfi megerőszakolása és megölése
miatt ítéltek el, majd végeztek ki. (A ford.)
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