


 

 

A törvényszéki geológusként tevékenykedő Em Hansen 

arra használja különleges képességeit és alapos 

tudományos ismereteit, hogy a legrejtélyesebb 

gyilkossági ügyek sötét titkaira fényt derítsen. Most 

éppen Utahba utazik, egy paleontológus-találkozóra, 

ahol az egyik legismertebb dinoszaurusz-szakértő 

brutális gyilkosság áldozata lesz. Az elsőszámú 

gyanúsított a meggyilkolt férfi házában tartózkodó Em, 

aki, jobb híján, maga kezd kutatni a megoldás kulcsa 

után. Közben, természetesen, el kell fognia a gyilkost, 

tisztára kell mosnia a nevét, de úgy, hogy közben ő maga 

ne haljon meg… 
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Duncannek, aki majdnem mindent tud 

a dinoszauruszokról. 

Remélem, hogy szeretetem a továbbiakban 

is átsegíti majd a nehézségeken. 

  



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Elsőként M. Lee Allison-nek, Utah Állam főgeológusának 

szeretnék köszönetet mondani a folyamatos buzdításért, amellyel 

regényem megírását támogatta. Rajta kívül még számos 

geológusnak tartozom örökös hálával azért a technikai 

segítségért, ami nélkül nem készülhetett volna el ez a könyv, és 

azokért az ötletekért, amelyek mindig a legjobb pillanatban 

jöttek. David D. Gillette és Janet Whitmore Gillette (Museum of 

Northern Arizona); Marjorie Chan (University of Utah); Michael 

Leschin, Cleveland-Lloyd Quarry Bureau of Land Management); 

John Horner (Museum of the Rockies); John Bolt (the Field 

Museum); Robert Bakker, Sarah George (Utah Museum of 

Natural History); Donald Rasmussen geológus szakértő; Debra 

Mickelsen (University of Colorado); Matthew James (Sonoma 

State University); Christine Turner és Pete Peterson (U. S. 

Geological Survey); Vincent Santucci (U. S. National Park 

Service); Louis L. Jacobs (Southern Methodist University), és 

végül, de nem utolsó sorban – Brooks B. Britt (Museum of 

Western Colorado). Mindent köszönök! 

Ugyancsak hálás szívvel gondolok Doris E. Andrews-ra 

(Hayward State University); Maria Titze-re (Salt Lake City 

Observer); Deborah Bodnerre és Carol Mapesre, akik segítettek a 

történelmi és vallási kérdések értelmezésében, a mormon hitélet 

megismerésében. 

A könyvben szereplő adatok pontossága elsősorban Sonoma 

megye helyettes államügyészének, Greg Jacobsnak; az FBI 

munkatársának, Eddie Fryernek; a Sonomai Seriffi Hivatalban 

szolgáló Chris Kapplernek, valamint a Bioenergy Balance Center 

munkatársainak, Sarah Davisnek és Priscilla Kapelnek 

köszönhető. 



Szavakkal szinte ki sem fejezhető, hogy mennyire hálás 

vagyok Jon Gunnar Howe-nak, Thea Castlemannek, Mary 

Madsen Hallock-nak és Kenneth Daltonnak {akik Golden 

Machete Critique Group néven ismertek); valamint Eileen Clegg-

nek, Clint Smith-nek, Marjorie Channek, Marilyn Wesselnek és 

Dávid Gillette-nek azért az őszinte, és mindig építő kritikáért, 

amelynek kéziratommal kapcsolatban hangot adtak. 

Külön köszönet illeti a szerkesztőmet, Kelley Raglandot azért 

a rá jellemző alaposságért, amellyel kéziratomat 

megszerkesztette, és a St. Martin’s Press munkatársainak azért, 

hogy diadalra segítették az elkészült kötetet. 

Fiamnak, Duncan Brown-nak azért vagyok különösen hálás, 

mert felhívta a figyelmemet egy nagyon fontos jelenségre. 

Nevezetesen arra, hogy a felnőttek „begyöpösödött” agyában 

néha elakadnak a gondolatok. És végül, mint mindig, most is 

szeretnék köszönetet mondani férjemnek, Damon Brown-nak 

azért a támogatásért, amellyel mindvégig mögöttem állt, és a 

humoráért, amellyel elviselhetővé varázsolta az alkotás 

időszakának legnehezebb pillanatait is. 
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Így igaz. Amikor a járőrkocsi megállt mögöttem, és a 

mikrofonban felharsant a „Megállni!” kiáltás, valóban arra 

készültem, hogy George Dishey házába behatoljak. De nem rossz 

szándékkal... Tényleg nem. 

Igaz, hogy a ház hátsó oldalát választottam, nehogy szem 

előtt legyek, de gondolják csak végig: ha rosszban sántikáltam 

volna, megvárom, míg besötétedik. Én viszont világos nappal 

akartam kinyitni a késemmel a bokrok mögött megbúvó ablakot, 

és egyáltalán nem azért voltak kapkodósak a mozdulataim, mert 

nyugtalanított, hogy betörőnek néznek (ami persze, nem lett 

volna alaptalan). De még ennél is sokkal jobban aggasztott az, 

amit a szomszédok gondolhattak volna, ha ne adj’ Isten felfedezik 

ténykedésemet. 

Mert a környék olyan volt, ahol a viselkedés nagyon is 

számított. George volt szíves felhívni rá a figyelmemet. „Istenfélő 

mormonok laknak erre”, mondta előző este a nappalijában, zárt 

ajtók és ablakok mögött, mégis gondosan lehalkítva a hangját, 

mint aki attól tart, hogy a környező falaknak is füle van, majd 

drámai sóhajjal így folytatta: „Ugye, nem kell magyaráznom? Itt 

van egy partiképes agglegény, akinek, úgy tűnik, esze ágában 

sincs megnősülni... A jóságos mormon szomszédok kopóként 

figyelik minden lépésemet.” Egyik mutatóujját a szeme sarkához 

emelte, így érzékeltetve a figyelő tekinteteket. „Akár még azt is 

gondolhatnák, hogy az ő szűzies életű lánykáik közül csábítottam 

el valamelyiket.” Ahogy ezt kimondta, hangosan felkacagott, 

hátravetve csúnya fejét, úgy, hogy őszülő, tömött bajusza szinte 

polcként meredt a plafon felé. Lapos, oldalsó pillantásával 

azonban a reakciómra figyelt. „Röhej! Még mindig azt hiszik, 

hogy egy szép napon megtérítenek!” Elhallgatott, és megnyalta a 

száját, mintha egy ízletes falat nyomait akarta volna eltüntetni. 



Nem válaszoltam. Nem tudtam ugyanis elképzelni, hogy egy 

valamirevaló mormon meg akarta volna téríteni ezt a zsíros 

bajuszú, ön teltnek tűnő „pogányt”. És egyébként is... soha nem 

voltam híve az ilyen másokat bíráló, mondhatni, becsmérlő 

beszédnek. Ha ilyet hallok, a torkomra fagy a szó. Márpedig 

George Dishey a szókimondásáról volt híres, aminek egyetlen 

célja volt: hogy még jobban felhívja magára a figyelmet, növelve a 

körülötte kialakult, egyébként is nagy publicitást. Különben is, 

milyen alapon szállt volna vitába a majdhogynem névtelen Em 

Hansen a Wyoming-beli Chugwaterből a nemzetközi hírű dr. 

Disheyvel? Aki ráadásul idősebb is volt nálam, legalább húsz 

évvel. Ettől persze lehetett volna még vonzó, ha nincs akkora 

pocakja, mint amekkora volt. Úgy éreztem, egetverő durvaság lett 

volna, ha burkolt ajánlatára bármilyen választ adok. Főleg az 

adott körülmények között. Hiszen, valóban úgy volt, ahogy 

mondta. Ott volt ő, a nőtlen, és szerinte kívánatos agglegény, és 

én, az ugyancsak egyedülálló nő, és a szomszédok, tudvalevőleg, 

mindenütt beszélnek. Márpedig én sohasem vágytam arra, hogy 

bármiféle szóbeszéd tárgya legyek. 

Kérését tiszteletben tartva úgy közlekedtem a házában, mint 

egy besurranó tolvaj, nehogy gyanút fogjanak a szomszédban 

leselkedő, istenfélő mormonok. Megvártam, míg leszáll a 

sötétség, csak akkor cipeltem be bérelt autómból a csomagjaimat. 

Az viselkedik így, aki rosszban töri a fejét. Márpedig az én 

esetemben szó sem volt ilyesmiről. Jó, bevallom, nem töltött el 

különös büszkeséggel az a tény, hogy elfogadtam ennek a fura 

Sah Lake City-i alaknak a meghívását. Igaz, egy kisebb vagyonba 

került volna, de én is foglalhattam volna szobát Snowbirdben, 

abban a méregdrága síparadicsomban, ahol a konferencia többi 

résztvevője lakott. Mert, ha még nem mondtam volna, azért 

voltam ott, hogy felkért hozzászólóként részt vegyek az 

Őslénytani Társaság éves közgyűlésén, a törvényszéki geológia 



szekcióban. Legalábbis, George Dishey ezzel a maszlaggal hívott 

meg Salt Lake City-be. 

De térjünk vissza ahhoz a zavarba ejtően kínos pillanathoz, 

amikor megpróbáltam betörni az „irigyelt agglegény” házába. A 

konferencia első napján történt, vasárnap délelőtt. George már 

korábban elment, anélkül, hogy egy szót is szólt volna további 

terveiről. Fogalmam sem volt, hová sietett annyira, és arról sem, 

hogy miért. Nem is tudtam volna, hogy elment, ha fel nem 

ébredek a telefon hangjára. De még két szoba távlatából, 

álomittasan is hallottam a csörgést, majd George üvöltő hangját, 

végül az ajtócsapódást és a parkolóban felbúgó motort. Mivel a 

törvényszéki szekcióban csak délután kezdődtek az előadások, 

úgy gondoltam, alszom még egy keveset. Egy idő után azonban 

kikászálódtam az ágyból, lezuhanyoztam, és addig botorkáltam 

szobáról szobára, míg nem találtam egy vasalódeszkát és egy 

vasalót. Miután a legjobb blúzomból és nadrágomból sikerült 

eltüntetni a gyűrődéseket, felöltöztem, és leültem reggelizni. A 

mikrohullámú sütő azonban csak félig olvasztotta fel a 

hűtőszekrényben talált mirelit baguetteket. Miközben a fagyos 

belsőről lerágtam a felpuhult széleket, azon tűnődtem, hová 

mehetett George, és visszaér-e, mire indulni kell. Amikor 

azonban nyolc óra is elmúlt, és 

George még mindig nem jött, nyugtalankodni kezdtem. 9.00-

kor már ideges voltam. 9.30 lehetett, amikor felötlött bennem, 

hogy nem vagyok George-hoz kötve – egyedül is elmehetek. Most 

örültem igazán, hogy legalább a bérelt kocsira nem sajnáltam a 

pénzt, mert így nem voltam helyhez kötve. George ugyan minden 

eszközzel megpróbált meggyőzni arról, hogy nem kell az autó, 

hiszen a konferenciára együtt fogunk menni, és a programok 

végeztével nagy valószínűséggel együtt is távozunk. Én azonban 

úgy tapasztaltam, hogy a férfiak e vonatkozásban teljesen 

megbízhatatlanok, és mindenképpen meg akartam tartani 

mozgásszabadságomat. 



A legnagyobb gondot azonban azt jelentette, hogy felkért 

hozzászólóként beszélnem kellett a szekcióban. Mit ne mondjak, 

izgultam miatta. Vagyis, hát... be voltam rezelve rendesen. Fel-

alá járkáltam a konyhában, és közben azon gondolkodtam, hol 

lehet George Dishey. Nem volt éppen idegnyugtató állapot. Ügy 

döntöttem, kocsikázok egyet a városban, aztán, ha 

lecsillapodtam, felmegyek a hegyre, a konferencia helyszínére. 

Szép, napos, őszi reggel volt – a mosolygós arcát mutatta a város. 

Gyermekkoromban jártam már itt, de még túl kicsi voltam, így a 

látogatásról nem voltak emlékképeim. Írtam hát George-nak egy 

rövidke levelet, hogy ne aggódjon – időben Snowbirdben leszek, 

aztán megigazítottam a hajamat, és bár nem voltam igazán 

elégedett az eredménnyel, kinyitottam a bejárati ajtót. A kezem 

azonban megmerevedett a kilincsen. 

Mi lesz, ha meglátnak a szomszédok? Mit fognak gondolni? 

Ha hinni lehet George-nak, a város még ma is annyira 

konzervatív, hogy egy nő vendégül látása tönkreteheti egy 

elismert tudós karrierjét. Sőt a legrosszabb esetben még az is 

előfordulhat, hogy egy hithű mormon asszonyság a templomi 

gyülekezet előtt nyilvánít rólunk véleményt. 

Végül addig vártam, míg az utolsó, ünneplőbe öltözött 

szomszéd autója is el nem tűnt a parkolóból. De még jó ideig nem 

mozdultam – attól tartottam, hogy valaki otthon felejtette az 

imakönyvét, vagy valami mást, és akkor visszajön. Amikor úgy 

véltem, hogy ilyen veszély már nem fenyeget, kirohantam a 

házból, becsapva magam mögött az ajtaját. Ostobán viselkedtem, 

tudom, de abban a pillanatban ez tűnt helyesnek. Miközben a 

járdán sprinteltem, nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy 

egy rátarti asszonyság meglátja, hogy nadrágban vagyok, és ebből 

ki fogja találni, hogy nem istentiszteletre megyek. A nagy izgalom 

közepette észre sem vettem, hogy a bérelt kocsi kulcsa a 

konyhaasztalon maradt. A következő felismerés akkor jött, 

amikor sikerült lelassítanom rohanó lépteimet: George Dishey 



nem adott kulcsot a házához, ami azt jelentette, hogy a maga 

sajátos módján mégis csak sikerült korlátoznia a 

mozgásszabadságomat. 

Talán most már látják, hogy a legjobb szándék vezetett, még 

akkor is, amikor betörésre adtam a fejem. És hogy mindezt 

besurranó tolvaj módjára tettem, annak az volt a legfőbb oka, 

hogy nem akartam kockára tenni vendéglátóm becsületét. Erre 

akár meg is esküszöm. 

Amikor meghallottam a hangosbeszélő hangját, majdnem 

kiugrottam a bőrömből ijedtemben. Ujjaim, amelyek addig 

biztonságosan forgatták a zsebkést a fürdőszoba-ablak zárjában, 

megcsúsztak, és a borotvaéles penge a bal kezem hüvelykujjába 

szaladt. Egy pillanatra szabályosan megállt bennem a levegő, de a 

következő pillanatban olyan éles fájdalom szántott végig a bal 

kezemen, hogy csaknem elsikoltottam magam. Ennek ellenére 

megpróbáltam rendezni gondolataimat. 

El tudják képzelni, mit éreztem, amikor a kellemes bariton 

azt kiáltotta: 

– Hé, maga! Azonnal dobja el a fegyverét! 

– Rendben – kiáltottam vissza, és a fűbe hajítottam a kést. A 

következő pillanatban lüktető hüvelykujjam köré szorítottam a 

jobb kezem, hátha sikerül a mély sebet összezárnom. Akkor már 

patakban ömlött belőle a vér. 

– Jó! – folytatta a hang. – Most szépen hátráljon el a háztól! 

– Oké... Már... Egek, ez fáj! – Kibotorkáltam a bokrok közül, 

és lassan megfordultam, hogy lássam, mi történik körülöttem. Az 

autó tetején veszetten villogott a megkülönböztető jelzés. A 

szívem dübörögni kezdett, és olyan érzésem volt, mintha szűrőn 

át érzékelném a hangokat. 

A zsaru addigra kiszállt a kocsijából, és elindult felém a 

pázsiton át. Egyik kezét nyitott pisztolytáskáján tartotta, és 

amikor a viharvert, kétpengéjű Buck kés mellé ért, jól belerúgott 



– szemmel láthatóan azért, hogy semmilyen körülmények között 

ne érhessem el. 

– Térdeljen le és támaszkodjon a két tenyerére! – 

parancsolta. 

Letérdeltem. 

– Kezeket a földre! 

Az ujjaim közül csöpögni kezdett a vér. 

– Le-lehetetlent kér. Hát nem látja? – Megemeltem a kezem, 

és erre valóban elszabadultak a vércseppek. Platy, platy, platy. 

Nem akartam összekenni a nadrágomat. Ruhatáram legjobb 

darabja volt, jól szabott, divatos, és állítólag jól is állt, ami 

különösen fontos egy olyan nő esetében, akinek alig van dereka, a 

combja pedig, finoman szólva is, erős. 

A rendőr tekintete, miután körbejárta a terepet, a sötét 

vércseppekre meredt. 

– Mit csinál maga itt? – kérdezte pattogó hangon. 

Kinyitottam a számat, hogy megmondjam, de nem jutott 

eszembe semmi elfogadható. 

– Azt kérdeztem, mit csinál? – ismételte. Keze még mindig a 

pisztoly markolatán pihent. 

Azon tűnődtem, mi lehet a szemmel látható izgalom oka. 

Igaz, rajtakaptak, amint be akartam mászni egy ablakon, 

ráadásul akkor, amikor a többiekkel együtt a templomban lett 

volna a helyem, de úgy tudtam, ez, ha nem is helyénvaló dolog, 

nem tartozik a főbenjáró bűnök közé. Honnan tudták, hogy nem 

a saját házamba akarok bejutni? Vagy az elegáns, jól öltözött 

emberek lakta környéken talán nem szívlelték azokat, akik 

ablakok kilincsén matattak vasárnap délelőtt? Esetleg éppen egy 

olyan nőnemű betörőt köröztek, akinek, hozzám hasonlóan, 

közepes termete és kissé gondozatlan, barna haja volt? Aki 

macska módjára bújt be a kinézett házak ablakán, kizárólag 

fényes nappal, mert úgy nagyobb volt az izgalom? 

– Én... Nos... 



Hirtelen olyan érzésem támadt, mintha egy moziban ülnék. 

Már a szituáció is hihetetlennek tűnt, de a hatást, ha lehet, még 

tovább fokozta a felettem tornyosuló rendőr külseje. Magas volt, 

jóképű, akár egy filmsztár, és a jelek szerint rendkívül edzett. 

Mélykék szemét hosszú, sötét pillák árnyékolták. Haja 

koromfeketén csillogott. Egészséges, pirospozsgás arca a tearózsa 

bársonyos szirmát juttatta eszembe. Az íreknek van ilyen bőrük, 

gondoltam magamban. Tökéletesen vasalt egyenruhájában úgy 

festett, mintha egy ruhareklámból lépett volna elő. 

Erőlködve megpróbáltam felmérni, hogy mi történik 

körülöttem, végül az agyam úgy döntött, hogy tényleg moziban 

vagyok, mégpedig azért, mert a jóképű férfi meghívott. Mindezt 

alátámasztotta az a tény is, hogy a legjobb nadrágom volt rajtam, 

de talán még ennél is többet nyomott a latban az indulás előtti, 

frissítő zuhany és az a különös gondosság, amely-lyel 

megpróbáltam „kitatarozni” a képemet. Zavarban voltam, mivel 

partnerem a fűben térdepelve talált; csak remélni mertem, hogy 

nem ábrándul ki belőlem az ostoba helyzet miatt. Mert, a látszat 

szerint, minden oka meglett volna rá. Vagy talán jó ötlet fűben, 

koszban térdepelve fogadni egy makulátlanul öltözött, 

szívdöglesztő pasit? Semmi esetre sem. Főleg, ha az illető olyan 

határozott, ellentmondást nem tűrő jellemnek tűnik, mint a 

felettem magasodó férfiú. 

Megráztam a fejem, remélve, hogy elcsendesedik benne a 

monoton zúgás, amit először a vérveszteségnek tulajdonítottam. 

Aztán rájöttem, hogy ahhoz még kevés vért veszítettem, erős volt 

viszont a sokkhatás, ami ért, és úgy rémlett, annak is lehetnek 

hasonló következményei. 

Megköszörültem a torkomat, de még az is komoly 

erőfeszítésbe került. Ha valaki kipróbálja, négykézláb állva, friss, 

vérző sérüléssel a kezén, miközben azon erőlködik, hogy 

szemrevételezze az előtte álló, magas, karcsú, egyenruhás alakot, 

valószínűleg hasonló eredményre jut. Hiába, vannak esetek, 



amikor az ember akarata ellenére is összeszorul a torok. Végül 

mégiscsak sikerült kipréselnem azt a rövidke mondatot, hogy 

„Mr. Dishey vendége vagyok”, és hogy kétkedve fogadott 

állításomnak nyomatékot adjak, a ház felé böktem a fejemmel. 

– Éppen a konferenciára indultam, amelyre meghívott –

folytattam –, de sajnos, kizártam magam. És mivel odabenn 

felejtettem a kocsikulcsomat, szerettem volna bejutni valahogy. 

Odabenn van... hol is? – Elhallgattam, mert egyrészt fogalmam 

sem volt, hol tettem le a kulcsot, másrészt ismét forogni kezdett 

velem a világ. Általában elég jól tűröm a vér látványát, és a 

sérüléseket is, de most erős késztetést éreztem arra, hogy a 

térdeim közé hajtsam a fejem. – Nem várhatna egy kicsit? – 

kérdeztem reménykedve. 

A zsaru a kezébe vett egy mikrofont, és felhívta az Őrszobát. 

– Halló, központ... Itt Raymond beszél. Van itt egy fehér nő. 

Középtermet, barna haj, szürke szem... harminc körülinek 

nézem. Megvágta magát, és most vérzik. Erősítésre van 

szükségem, hogy kórházba vihessük. 

Erősítésre, hogy kórházba vihessenek? Minek? 

– Kérem... – fogtam könyörgőre. – Ha bármilyen kétségei 

vannak velem kapcsolatban, kérdezze meg dr. Disheyt. Reggel 

ugyan elment valahova, de biztosra veszem, hogy hamarosan 

visszajön. Délre ugyanis oda kell érnünk a konferenciára, tehát... 

– Ismét elfogott a hányinger. – Ugye, beszél vele? 

Ebben a pillanatban újabb szirénázó rendőrautó fordult a ház 

elé. Mintha csak azért jött volna, hogy tovább korbácsolja 

agyamban a zakatolást. Felnéztem a felettem tornyosuló 

határozott, ugyanakkor nagyon is vonzó arcba, és arra 

gondoltam, hogy egy angyal áll előttem. No, nem az én 

őrangyalom, hanem azoké, akiket valamilyen rejtélyes oknál 

fogva, tőlem akart megvédeni. Ennek ellenére távolságtartó 

aggodalommal méregetett. Láttam, hogy engem néz, ugyanakkor 

nagyon is kerülte a tekintetemet. Mintha arra számított volna, 



hogy egy óvatlan pillanatban elmenekülök. Mintha képes lettem 

volna rá! Úgy éreztem, ha el nem nyúlok a fűben, rögtön elájulok. 

Végtelen erőfeszítésembe került, hogy a szemébe nézzek. 

Tekintete olyan volt, mint egy hegyi tó napnyugta előtt – egészen 

mély indigókék, és – komor. 

– Tényleg odabenn van a kocsikulcsom – nyöszörögtem. – És 

a poggyászom is. És igaz, hogy George most nincs idehaza, de 

hamarosan visszajön, és akkor mindent megmagyaráz. Ha 

akarja, meg is esküszöm... 

A férfi még mindig kerülte a tekintetemet. Lehorgasztottam a 

fejem, és mereven néztem a lábaim között növekvő, ragacsos 

vértócsát. És akkor, amikor két újabb egyenruhás lábszár tűnt fel 

látásom egyre homályosuló mezejében, végre megszólalt: 

– Ezt kötve hiszem, hölgyem. George Dishey ugyanis halott. 

Egy órával ezelőtt talált rá az egyik járőrkocsi. De ön bizonyára 

többet tud minderről, ugye? 
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Életemben először fordult elő velem, hogy megbilincseltek, és 

életemben először feküdtem hordágyon is. Egykedvűen 

bámultam a mennyezetet borító csempék mintázatát, és a 

csuklómat körülölelő hideg fém egy percre sem engedte 

elfelejteni, hogy miért is vagyok tulajdonképpen ott Azon 

tűnődtem, mi történhetett George Dishey-vel, hogy ennyire 

keményen reagált a rendőrség, de nem kérdeztem meg. Tudtam, 

hogy a gyilkosság, bármilyen eszközökkel követik is el, nagyon 

komoly dolog, és egyébként sem volt erőm ahhoz, hogy 

kérdéseket tegyek fel, esetleg feleslegesen. Ennél sokkal jobban 

aggasztott, hogy még mindig nem hat az érzéstelenítő, amelyet az 

orvos a hüvelykujjamba befecskendezett. Egy idő után azonban 

mégiscsak megszűnt a fájdalom, és attól kezdve már nem 

érdekelt, mit csinálnak velem. Talán akkor sem tiltakoztam 

volna, ha az orvos úgy dönt, hogy a padlóhoz varrja a 

hüvelykujjamat. 

Mivel egyszer már bejött, megráztam a fejem, hátha egy rövid 

időre mégiscsak kitisztulnak a gondolataim. Hatásos lehetett a 

mozdulat, mert eszembe jutott – mégsem járnék jól, ha a 

padlóhoz varmának. És az sem tudott lelkesíteni, hogy egy 

gyilkossági ügy elsőszámú gyanúsítottja vagyok. Várt a munkám 

Denverben. Főnököm, egy olajtársaság tulajdonosa, csak 

vonakodva engedett el erre a három napra. Nem értette, miért 

foglalkozik olyan dolgokkal a geológusa, amelyekből neki, 

személy szerint, sem direkt, sem indirekt haszna nem származik. 

– Törvényszéki geológusok konferenciája? – horkant fel, 

kivillantva szivarozástól megsárgult fogsorát. Számító szeme 

összeszűkült, és ajkai még beszéd közben is fáradhatatlanul 

munkálkodtak az agyoncsócsált szivarcsonk körül. – Mit akar 

maga ott? 



– Hm... érdekel a dolog – dadogtam. – Helyesebben... 

komolyan foglalkozom vele. A szabadidőmben, természetesen – 

fűztem hozzá, látva rosszalló tekintetét. – Korábban én sem 

gondoltam volna, hogy egy geológus, a maga ismereteivel, 

hozzájárulhat bizonyos kriminalisztikai problémák 

megoldásához. De miután néhányszor részt vettem ilyen ügyben 

konzulensként, érdekelni kezdett a dolog. – Közben éreztem a 

tenyeremben felgyülemlő izzadságot. Az utolsó pillanatig vártam 

ezzel a bejelentéssel, és most, hogy közeledett a hónapokkal 

korábban beharangozott konferencia időpontja, már nem.lett 

volna kedvem lemondani. 

– Rizsa – legyintett ingerülten a főnököm. – Magának az a 

dolga, hogy olajat keressen nekem. De ha mindenáron részt akar 

venni ebben a marhaságban, rendben, tegye. A szabadsága 

terhére elutazhat. Csütörtökig. Ha akkor nem lesz itt, és nem a 

fúrás körül forog minden gondolata, kirúgom. Megértette? 

Mielőtt kipréselhettem volna magamból valamilyen választ, a 

főnök új szivart dugott a szájába, és szokása szerint, hangos 

csettintéssel jelezte, hogy befejezettnek tekinti a beszélgetést. 

Elszontyolodtam. Az általánosan elterjedt szokásokkal 

ellentétben jelenlegi, szivarfüggőségben szenvedő főnököm csak 

két hét fizetett szabadságot biztosított az alkalmazottainak, és ha 

valaki arra vetemedett, hogy a második hetet is kivegye, azt 

magához rendelte, és munkaerkölcs témában kiselőadást tartott. 

Lekullogtam hát a személyzeti osztályra, és közben 

megpróbáltam elfojtani magamban a lázadó gondolatokat. Az 

olajgeológusi állások olyan ritkának számítottak, mint a fehér 

holló, és semmiképpen nem akartam ezt a mostanit elveszíteni. 

Előző főnökömnek, J. C. Menkennek nem kevés fáradságba 

került, hogy megszerezze nekem, amikor a saját vállalata 

megszűnt, és alkalmazottai elbocsátására kényszerült. A nagy 

összeolvadási hullám következtében elég sokan kerültünk 

lapátra, és Mr. Szivar bármikor talált volna helyettem egy nálam 



alázatosabb beosztottat is. Biztosra vettem, most is csak azért 

volt annyira nagylelkű, hogy a szomszéd szobában pöfékelő 

haverjaihoz mielőbb visszamehessen, és elújságolhassa, hogy 

egyik alkalmazottját az a világhírű George Dishey hívta meg, aki 

a televíziós csatornák dinoszaurusz-műsorainak szinte állandó 

vendége. 

Szóval, ott feküdtem a hordágyon, és már nem is az ujjam 

izgatott, hanem az a nagyon is valós veszély, hogy csütörtök 

reggel 8.00-kor nem leszek ott az íróasztalom mögött. George 

halálával egyébként is erejét vesztette a meghívás varázsa. Ha 

lehet, meg sem teszem a hozzászólásomat, hanem az első 

nyavalyás géppel visszarepülök. Akkor már hétfőn reggel 

munkába állhattam volna, és nem veszítettem volna el 

megnyirbált szabadságom nagyobbik felét. Sajnos azonban 

nagyon is tudtam, mit jelent egy gyilkossági ügy aktív 

szereplőjévé válni, és azzal is tisztában voltam, hogy a 

hazautazási esélyem a nullánál is kisebb. Megpróbáltam 

megbékélni a gondolattal, hogy nem leszek időben az íróasztalom 

mögött. 

Apropó, idő. A hatalmas falióra kerek, fehér számlapján 

unottan cammogott a nagymutató. Erőnek erejével azon 

tartottam a tekintetemet, mert így nem kellett Raymond 

rendőrtiszt indigókék szemébe néznem. Nem bírtam volna 

megállni sírás nélkül. Nem tudom miért, de Raymond rendőr 

paszta látványától elfutotta a szememet a könny. És 

semmiképpen nem akartam, hogy erre sor kerüljön. 

Időközben az orvosnő is visszatért a kezelőbe, és egy tűvel 

megszórta a hüvelykujjam begyét. – Érzi? – kérdezte kedvesen. 

– Nem. 

– Akkor jó. Ha nyugton marad, összevarrom egy pillantás 

alatt. 



– Rendben. – A nyugton maradás volt talán az egyetlen dolog 

az életben, amit igazán jól csináltam, így sztoikus arccal vártam, 

hogy mi következik. 

Klink, klank... csilingelt fémesen a rozsdamentes acélból 

készült, csiptetőszerű szerkentyű, amint a doktornő a fémtálcára 

tette. Tudtam, hogy hamarosan a húsomba mélyeszti, hogy 

összefogja vele a tátongó sebet, de előtte még kinyitott egy 

fertőtlenítő szagú elsősegélyládát, kiterített egy hófehér kendőt és 

néhány sterilizált tűt rakott maga elé. Ezután kiválasztotta a 

megfelelő fegyvert, és támadásba lendült. El akartam fordítani a 

fejem, de ott állt mellettem Raymond. Gyorsan elkaptam a 

tekintetemet. Még a tűk sem tűntek olyan fenyegetőnek, mint az 

indigókék szempár. A doktornő a csipesszel fájdalompróbát 

végzett az ujjamon. Megismételte, és mivel nem tapasztalt 

fájdalmas reakciót, munkához látott. Felemelt egy tűt. Abban a 

pillanatban, hogy az ujjamba akarta vágni, új, számomra teljesen 

ismeretlen férfi lépett a kezelőbe. Az orvos keze megállt, és az 

érkezőre emelte kérdő tekintetét. A férfi mosollyal üdvözölte, 

először őt, aztán engem, sőt még a hevenyészett műtőt 

megvilágító lámpán is végighordozta széles, szaftos mosolyát. A 

következő mozdulattal azonban felpattintott egy tárcát, és az 

orrom alá dugott egy jelvényt. 

– Folytassa csak, Grace – mondta az orvosnak. – Én közben 

feltennék néhány kérdést a páciensének, ha megengedi. 

Szadista, gondoltam magamban. 

– Semmi kifogásom ellene, Bert – válaszolta a sebész. –

Feltéve, ha közben nem fogja el a fényt. 

– Az ön neve Emily B, azaz Bradstreet Hansen – kezdte a 

Bert nevű férfi – és azt állítja, hogy vendégként tartózkodott az 

áldozat házában. 

– Igen. – Az arcára függesztettem tekintetemet, de 

megbántam, mert nem sok jót ígért. Még mindig kellemesebb 

látványnak találtam az ujjamat megszúrni készülő sebészt. 



Hirtelen nyomást éreztem a bal hüvelykujjamon. Csak ennyit, 

egy picike nyomást, de én jól tudtam, hogy mitől ered. 

Behunytam a szemem, és vettem egy nagy levegőt. 

Megpróbáltam felidézni azt a tucatnyi helyzetet, amikor 

ugyancsak össze kellett varrni valamimet, többnyire egy 

lovasbaleset miatt. Eszembe jutott... 

Szorítás. A nő alaposan meghúzta, majd ki is próbálta, jól 

tart-e az első csomó. 

– Mint mondom, állítja. Oké – folytatta Bert könnyedén. – 

Tegyük fel, hogy el is hiszem. De mint tudja, gyilkossággal állunk 

szemben, és a legkisebb apróság is számíthat. És ön, mint az 

áldozat állítólagos vendége, talán segíthet nekünk. 

Karom meg-megrándult a sebész ténykedése közben. 

Összeszorítottam a számat. 

– Rendben – sziszegtem. – Kérdezzen, és ha tudok, 

válaszolok. Kivételesen még attól sem kell tartaniuk, hogy 

elszaladok. – Így tovább, Em, dicsértem magam. Lássák, hogy a 

helyén van az eszed. 

– Akkor kezdjük talán az elején – javasolta Bert, olyan 

hangnemben, mintha csak a legközelebbi trafik felől érdeklődne 

valakitől. 

Rántás. 

– Miért is ne? – vágtam vissza, látszólag gondtalanul. – Mint 

mondtam, geológus vagyok. Egy gerinces őslényekkel foglalkozó 

konferenciára érkeztem az önök városába. George Dishey hívott 

meg, hogy az egyik szekcióban, felkért hozzászólóként, fejtsem ki 

egy bizonyos témában a véleményemet. George-ot akkor láttam 

először, amikor tegnap este megérkeztem. Korábban nem 

találkoztunk soha. Csak telefonon beszéltünk. A repülőtéren várt, 

de nem volt túl szerencsés, mert késett a gépem. Tudja, az 

időjárási viszonyok miatt. Szívesen megadnám a járat számát, de 

dr. Dishey házában van a jegyem, a poggyászomban. 

Rántás. 



– Amikor megérkeztünk, dr. Dishey itallal kínált, de én nem 

kértem, mert nagyon fáradt voltam, és szerettem volna 

visszavonulni. Lefeküdtem. Egyedül. Dr. Dishey-től 

háromszobányira. Ez este kilenc körül lehetett. Ma hajnalban 

arra ébredtem, hogy a házban csörög valahol a telefon. 

Hallottam, hogy dr. Dishey felveszi, és a hangját is hallottam, 

amikor beszélt. Nem volt nehéz meghallani, mert kiabált. Talán 

fél percig tartott a beszélgetés, akkor valószínűleg lecsapta a 

kagylót. A következő, amit hallottam, az ajtó volt, amint 

becsapódott dr. Dishey mögött. Nemsokára felberregett a ház 

előtt egy autó. Nagy, erős motorjának a búgásáról felismertem, 

hogy dr. Dishey-é. Olyan hangja volt, mint egy teherautónak. 

Hallottam, amint kigördült az útra. Mivel elég korán volt, úgy 

döntöttem, alszom még egy kicsit. Hét óra volt, amikor újra 

felébredtem, és akkor fel is keltem. 

Nyomás. Rántás. 

Ismét rángatózni kezdett a gyomrom. Még a nyelés is 

nehezemre esett. Az érzéstelenítő hatásának tudtam be a dolgot, 

és megpróbáltam nem odafigyelni rá. Hasonlóképpen 

megpróbáltam figyelmen kívül hagyni azt a kellemetlen tényt is, 

hogy egy hordágyon feküdtem, a hátamon, és a kérdezősködő 

alak intim közelségben hajlongott a testem fölött. 

– Felkeltem, lezuhanyoztam, megreggeliztem, aztán vártam 

egy darabig, de mivel dr. Dishey nem jelentkezett, úgy 

döntöttem, egyedül indulok el a konferenciára. Már úton voltam 

a bérelt kocsim felé, amikor észrevettem, hogy nincs nálam a 

kulcsa. Először arra gondoltam, várok, hátha mégiscsak visszajön 

dr. Dishey, de aztán meguntam a céltalan őgyelgést a háza előtt. 

Tekintetem akaratlanul is az ablakokra vándorolt, és amikor 

felfedeztem, hogy milyen régimódi, könnyen nyitható kilincsük 

van, úgy döntöttem, megpróbálkozom a bejutással. Ekkor jelent 

meg a színen Raymond biztos úr. 



A sebész egy ötödik, egyben utolsó öltéssel lezárta, és gyors, 

szakszerű mozdulatokkal kötözni kezdte a sebet. Most már ki 

mertem nyitni a szemem. A Bert nevű férfi, akit civil ruhás 

nyomozónak gondoltam, és akiből csak úgy áradt a „mondjon el 

nyugodtan mindent” derűje, rám villantotta „jól van, kislány” 

mosolyát. Pislogni kezdtem, hátha akkor eltűnik a számomra 

annyira kellemeden, narkózisnak betudott látomás, de az, tétova 

imbolygás után, ott maradt, a helyén, tovább ingerelve amúgy is 

háborgó gyomromat. A negyvenes évei közepén járhatott. Ritkuló 

haját sávosan hátrafésülve hordta; világoszöld szemének tompa 

fénye egy perzsa drágakő türkizére emlékeztetett. A geológusok 

gyakran alkalmaznak olyan hasonlatokat, amelyekkel élőt 

állítanak szembe az élettelennel, ami gyakran, készséggel 

beismerem, félrevezető. Mentségemre szolgáljon, hogy a helyi 

érzéstelenítés hatása és a kellemetlen kikérdezés elegye a 

szokásosnál is jobban felborította geológusagyam regisztrációs 

rendszerét, így nem az U betű alatt található Utah államhoz, 

hanem a távoli, rég nem létező Perzsia P betűjéhez sorolta a 

nemkívánatos személyiségnek talált Bért felügyelőt. 

– Jelen volt a telefonbeszélgetésnél? – hajolt még közelebb, 

amitől olyan érzésem támadt, mintha megmozdult volna a 

mennyezet. 

– Nem. A telefon egy másik szobában volt. Sem a telefont 

nem láttam, sem dr. Dishey-t, sem semmi mást. 

– Miért? 

– Mert nem égett a villany. Csak az utcai lámpák világítottak, 

de a szobám a ház másik végében volt, és a sötétítőfüggönyön 

épp hogy átderengett valami fény. A szobában nem volt óra, 

ahhoz pedig túl álmos voltam, hogy az enyémen ellenőrizzem az 

időt. 

– Tehát nem tudja, pontosan hány órakor szólalt meg a 

telefon – szögezte le még mindig könnyed hangon, ám rosszalló 



arckifejezéssel Bert felügyelő, amiből tisztán kisejlett a 

fenyegetés: össze-vissza beszélsz, kislány... Hazudsz... 

Minden erőmmel azon voltam, hogy véletlenül se emeljem 

meg a hangomat. 

– Nem. Az érzékeimre hagyatkozva azonban hajnali ötre 

tenném a hívást. 

– És mit kiabált dr. Dishey abba a telefonba, amit maga nem 

láthatott? 

Nagy, mély lélegzetet vettem, gondolatban elszámoltam tízig, 

majd emlékeztettem magam arra az egyszerű tényre, hogy nincs 

rejtegetni valóm. Azért felötlött bennem, hogy ügyvéd jelenléte 

nélkül semmit nem kellene mondanom, és ez eszembe juttatta, 

hogy Raymond rendőrtiszt még csak nem is közölte a jogaimat, 

amikor megbilincselt. Csak azt sajnáltam, hogy helyi 

érzéstelenítést alkalmaztak a seb összevarrása előtt. Ha 

elaltatnak, elkerülhetővé vált volna a kellemetlen faggatás. 

– Nem hallottam belőle valami sokat. De bármit mondtak is 

neki, nagyon feldühödött. 

– Mégis, mi az a nem sok? 

– Hát... többségében nyomdafestéket nem tűrő szavak. 

Olyanok, amilyeneket már a beszéd ritmusából és a 

hanghordozásból is felismer az ember, bárhol, bármilyen nyelven 

hangzanak is el. – Elhallgattam, és újra behunytam a szemem. 

Még össze is szorítottam, hogy ne kelljen látnom: megdöbben-e 

Raymond rendőrtiszt attól, hogy már a ritmusuk alapján 

felismerek bizonyos szavakat. Na és számít ez valamit, korholtam 

magam. – Valami olyasmit is mondott, hogy „Ezt nem teheted!” 

és „Szét fog esni az egész!” De lehet, hogy tévedek. Félig még 

aludtam; először azt hittem, álmodom. 

– Aha... Aztán pedig újra elaludt. 

– Igen. 

– Mindig tíz órát alszik, Em? – A felügyelő hangjából 

hitetlenkedést véltem kihallani. A hitetlenkedés mögött azonban 



vád bujkált; tudom, hogy csak át akarsz ejteni, de itt az ideje, 

hogy megmutassam, kivel állsz szemben, te kis hazudozó! 

Gyanúsításának az adott különös élt, hogy ösztönösen a 

becenevemen szólított. Úgy, ahogy egyébként csak a barátaim 

szoktak szólítani, tudván, hogy mennyire gyűlölöm az Emily 

nevet. Most azonban keserűséggel töltött el a bensőséges 

hangnem. Vajon véletlenül találta csak el, vagy én mondtam meg 

neki? Némi tűnődés után arra a döntésre jutottam, hogy tőlem 

semmilyen körülmények között nem tudhatta meg. Egyetlen 

személyazonossági igazolványt ajánlottam fel megtekintésre – a 

jogosítványomat, amit oda is adtam Raymondnak, mielőtt a 

kórházba hozott. Ami azt jelentette, hogy még mindig nála volt, 

és egyben azt is, hogy nem szállhatok autóba, még akkor sem, ha 

valamilyen úton-módon sikerül visszaszereznem a kulcsomat. 

A félelemérzést szélvészként szorította ki belőlem a harag. 

Kinyitottam a szemem, és a felügyelőre függesztettem 

rezzenéstelen tekintetemet. 

– Figyeljen ide, Bert. Tudom, hogy csak a dolgát végzi, és 

tisztában vagyok azzal is, hogy elég kellemetlen a feladata. 

Tényleg. Mindezt tapasztalatból mondom, mert bármilyen 

hihetetlen is, geológus szakértőként részt vettem már néhány 

bűnügy felgöngyölítésében. Hogy megkönnyítsem a helyzetét, 

referenciaként mondok egy nevet. Hívja fel a denveri 

rendőrkapitányságon a gyilkossági osztály vezetőjét, Carlos 

Ortegát. De ha akarja, a privát számát is megadhatom, 

bizonyítandó, hogy milyen szoros munkakapcsolatban állok vele. 

Megtenne ennyit a kedvemért? Igen? Felhívná Mr. Ortegát? 

A sebész, miután végzett a kötözéssel, összeszedte a holmiját, 

felpattant a hordágy mellé tolt székről és kisietett a kezelőből. A 

nyomozó, ha lehet, minden korábbinál szélesebb mosollyal 

kísérte a távozását. Az arcizmok erőltetett mozgása nyomán a 

világoszöld szemek olyan természetellenes alakot öltöttek, 



mintha utólagos megfontolásból festette volna őket a szemöldök 

alá egy amatőr, 

– Természetesen – felelte. – Mindent a maga idejében. 

Először azonban arról a konferenciáról szeretnék néhány szót 

hallani, amelyen maga, állítólag, mint felkért hozzászóló szerepel. 

Megpróbáltam semleges pozícióba tekerni a gondolataimat 

mozgató fogaskerekeket. Megpróbáltam azt az arcomat felvenni, 

amelyet ismerőseim úgy szoktak jellemezni: Em Hansen, a profi. 

Az a személy, akit, szakértelme ismeretében, érdemesnek találtak 

arra, hogy részt vegyen egy szakterületén kívül eső konferencián. 

– A Paleontológusok Egyesületének éves közgyűléséről van 

szó, amelyet Snowbirdben tartanak. 

– Ön talán... paleontológus? 

– Nem. Én, ahogy már mondtam, geológus vagyok. Olaj- és 

gázkutatással foglalkozom. 

– Ennek ellenére meghívták egy paleontológus konferenciára. 

– Igen. George Dishey. Aki egyébként paleontológus. A 

gerincesekkel foglalkozik. Az egyik legismertebb dinoszaurusz-

szakértő Amerikában. 

– Ah! Dinoszaurusz-szakértő! – visszhangozta színlelt 

áhítattal Bert felügyelő. 

– Igen. A húsevő dinoszauruszoké – tettem hozzá komiszan. 

– Azért hívott meg a konferenciára, hogy a... hogy is mondjam... 

a másik szakterületemről beszéljek abban a szekcióban, ahol ő is 

előadást fog tartani. 

– És ha szabad tudnom, mi az ön másik... szakterülete? 

– A törvényszéki geológia. Ennek köszönhetem, hogy több 

gyilkossági ügyben szerepeltem már szakértőként, mi több, 

személyesen részt vettem néhány nyomozásban is – mondtam 

kimérten. – Előfordul, hogy egy bűnügy megoldását 

megkönnyítik bizonyos geológiai ismeretek. Remélem, ezek után 

elhiszi, hogy tényleg fel kell szólalnom azon a konferencián. 



Ráadásul ma délután – tettem hozzá, és nyomatékosan az órára 

néztem. 

Ellenszenves mosoly jelent meg a detektív ajkai körül. 

Gúnyosan felvonta a szemöldökét, és fals megilletődöttséggel 

felkiáltott: 

– Csak nem Sherlock Holmes egyik mai leszármazottjával 

állok szemben? Elég, ha egy pillantást vet az áldozat cipőjén talált 

piszokra, és már meg is oldotta a rejtélyt, igaz? 

Először válaszra sem méltattam a gunyoros megjegyzést. 

– Volt már rá példa – mondtam végül. – De a szakértői 

véleményt általában nem egy pillantás, hanem szaktudás alapján 

adom. Így ugyanis nagyobb az esély arra, hogy megoldjunk egy 

bűnügyet – tettem hozzá fontoskodva. 

A felügyelőn szinte látszott, hogy gondolatban lehető leg-

megvetőbb hangjának csiszolásán fáradozik. 

– És dr. Dishey azt gondolta, hogy híres szaktudását meg kell 

osztania másokkal is – vetette oda mézesmázosan. 

– Úgy tűnik. Talán azt gondolta, hogy egy törvényszéki 

geológus hozzászólása árnyaltabbá teszi az előadásokat. Színt 

akart vinni a száraz tények közé – sziszegtem most már én is 

ellenségesen. 

Azt hittem haragom benne is felszítja a tüzet, ám Bert 

felügyelő hűvösen csak annyit mondott: 

– Nyugodtan szerepelhetne abban a tv-show-ban.., Mi is a 

címe? Megvan! „A nő, aki holttesteket szeret”. Ha nincs ellenére, 

térjünk még vissza ahhoz a szép, hosszú éjszakához. 

– Miről beszél? 

– Arról az éjszakáról, amit ön annak a kedves, húsevő 

dinoszauruszokkal foglalkozó embernek a házában töltött, és... 

– Rendben. Ha tudni akarja, nem aludtam hét óránál többet. 

Mivel idegen ágyban nem tudok elaludni, olvastam egy darabig. 

A felügyelő érdeklődve vonta fel a szemöldökét. 

– Csodás! És mit olvasott? 



– A gyógyító tüzet. 

– Mit? 

Hallottam, hogy Raymond rendőrtiszt megmozdul. A hang 

irányába fordítottam a fejem. Láttam, hogy ajkai szétnyílnak a 

meglepetéstől, és először, mióta találkoztunk, nem kerülte a 

tekintetemet Mi több, mélyen a szemembe nézett, mintha 

olyasvalakit fedezett volna fel bennem, akivel évek óta nem 

találkozott, és aki nagyon hiányzott neki. Aztán gyorsan magához 

tért, és elfordította a fejét. 

– A gyógyító tüzet – mondta Bertnek. – John L. Brook-tól. 

Most én tátottam el a számat. A gyógyító tűz egy elképesztően 

vastag tudományos írás volt a mormon kozmológia gyökereiről. 

A szobámban találtam a könyvespolcon. Kifejezetten azért esett 

rá a választásom, mert elég unalmasnak és száraznak tűnt ahhoz, 

hogy elálmosodjak rajta. Honnan ismerte egy rangkórságban 

szenvedő, jelentések írására kötelezett rendőrtiszt? 

A felügyelő most Raymondnak küldött egy ellenszenves 

vigyort. 

– Ah, értem... Egyházi kiadvány... – Azzal visszafordult 

hozzám: – Szóval azt mondja, legalább éjfélig olvasott, aztán 

elaludt, és ötkor a telefon csörgésére ébredt. Aztán újra elaludt, 

és amikor felkelt, már hét óra volt. Lezuhanyozott, majd 

megreggelizett. Mit evett reggelire, Em? 

Megint egy mély lélegzetre volt szükségem, hogy lehűtsem 

magam. 

– Találtam a hűtőszekrényben néhány mirelit baguette-et, 

azokat melegítettem meg. De megmondom őszintén, senkinek 

nem ajánlanám. Tulajdonképpen nagyra értékelném, ha valaki 

hozna nekem egy fánkot. Szóval, annak ellenére, hogy nem ízlett, 

legyűrtem néhány falatot. A többit már tudja. Egy darabig még 

vártam dr. Dishey-re, de mivel nem jött vissza, nyugtalankodni 

kezdtem. Elhatároztam, hogy körülnézek a városban, 

– Ennek ellenére várt. Egészen fél tizenegyig. 



Éreztem, hogy elönt a pír, a nyakamtól egészen a hajam 

tövéig. Ha Raymond rendőrtiszt csak egy kicsit is ismerte a 

mormon kozmológiát, azt is tudnia kellett, hogy miért haboztam 

oly sokáig az indulással. 

– Igen. Vártam – mondtam végül rezzenéstelen hangon. 

– Várt – ismételte a detektív. Hangjába ismét gyanakvás, mi 

több, vádló színezet vegyült. – Azt mondja, várt. 

– Most már elég! – kiáltottam. – Vádol valamivel, vagy 

elmehetek? – Ép jobb kezem szinte magától szorult ökölbe, de a 

hordágy keretéhez ütődő bilincs hangja csilingelve jelezte az 

önkéntelen mozdulatot. – Hívja fel Carlos Ortegát! – követeltem. 

– Most rögtön! – tettem hozzá, előszedve legfenyegetőbb 

hangomat. 

Érdekes módon Raymond volt az, aki lezárta a mind 

kínosabbá váló beszélgetést. A nyitott ajtón át kilépett a 

folyosóra, és odaintett egy nővért: 

– Kell még várnunk? 

A felügyelő az undor határát súroló grimasszal reagált. Aztán 

újra rám nézett, és szinte mániákusan elvigyorodott: 

– Ne hagyja el a várost – közölte, olyan arccal, mint aki egy 

vicc csattanójához ért. 
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A Snowbirdbe vezető út maga volt a gyötrelem. Semmire sem 

vágytam kevésbé, mint arra a „dicsőséges” bevonulásra, amire 

megérkezésem után számíthattam a vakítóan fehér, kék színű 

RENDŐRSÉG felirattal ellátott autóban egy egyenruhás zsaru 

oldalán. Már akkor hányingerem lett, amikor bizonyossá vált, 

hogy rendőri kísérettel mehetek csak el a paleontológus 

konferenciára, azért, hogy az előzetes megbeszélés szerint, 

ismertessem azt a munkát, amit törvényszéki geológusként 

végeztem bizonyos bűnügyek felderítése során. Mi lesz, ha a hét-

nyolcszáz, tanult, jól képzett résztvevő, akik elé ki kell állnom, 

naivnak, mi több, nevetségesnek találja majd, amit mondani 

fogok? Ráadásul mindezt egy buci nagyságúra pólyáit 

hüvelykujjal kell majd tennem, fű- és vérfoltos nadrágban, egy 

szívdöglesztő, de mégiscsak egyenruhás zsaruval az oldalamon. 

Akinek a zubbonya alatt félreérthetetlen dudor jelzi a 

pisztolytáskát, és akinek az oldalán fityegő, flancos kis rádióban 

örökösen hablatyol valaki. Mégsem mondhattam, hogy az autót, 

amivel érkeztem, a reptéri kölcsönzőben béreltem, rögtön az 

érkezésem után, és hogy a tengerészkék egyenruhába bújtatott, 

kissé bizarr alak X. Y. paleontológus, aki ugyancsak részt vesz a 

konferencián. 

Magamba roskadva ültem Raymond rendőrtiszt 

járőrkocsijának anyósülésén, csendesen átkozva a napot, 

amelyen megszülettem. Bert felügyelő megerőltette magát, és 

hozzájárult, hogy visszatérjek George Dishey házába a 

kocsikulcsomért, ahol éppen a helyszínelő csoport végezte 

áldásos tevékenységét, amikor megérkeztem. Végül úgy 

döntöttem, nagylelkűen járt el, amikor hozzájárult, hogy 

Raymond kíséretében elmenjek a konferenciára. Megérdemlőn, 

gondoltam. Nem kellett volna olyasmivel próbálkoznom, amivel 



gyanúba keverhetem magam. Ugyanakkor elég nyomozásban 

részt vettem már ahhoz, hogy tudjam – viszonylag köny-nyen 

tisztázhatom a helyzetemet. Ezzel együtt megtehette volna, hogy 

addig, tehát másnapig, nem enged el. 

Nem volt nehéz elképzelni, mit szóltak volna ez esetben 

Snowbirdben. „Ni csak, Ms. Hansen, hát megérkezett? Hol volt 

tegnap délután, amikor a hozzászólását kellett volna tartania?” 

Válasz: „Börtönben.” 

A megaláztatáshoz képest, ami érhetett volna, igazán 

semmiségnek tűnt, hogy rendőri díszkíséretben kell 

megtartanom a beszédemet. Ennek ellenére annyira gyűlöltem 

Bért felügyelőt, hogy azt kívántam – bár ülne ott ő is, amikor 

felszólalok. Biztosan elszégyellné magát, ha meghallaná, milyen 

módszerekkel segítettem felgöngyölíteni egymás után négy 

gyilkossági ügyet. Igen, Bért, jól hallotta. Négyet! Négy gyilkos 

elfogásában segédkeztem viszonylag rövid karrierem során, mint 

alkalmi detektív. És ha belegondol, George Dishey meggyilkolása 

pontosan olyan eset, ahol bizony, ugyancsak elkelne az én 

tapasztalatom. Igen, Bert, magának olyan emberre van szüksége, 

aki ismeri a szakmát és a szakmabelieket; egy bennfentesre, aki 

rögtön észreveszi, ha bűzlik valami, aki képes arra, hogy 

fellendítse a titokzatosság fátylát a maguk meggyilkolt 

paleontológusa felett. 

Bert felügyelő rendkívül szórakoztató ötletnek találta, hogy 

Raymond kíséretében jelenjek meg a konferencián. „Úgy tudom, 

előléptetésre vágyik”, vakkantotta beosztottja felé. „Most 

meglepődött, ugye? Csakhogy én láttam ám a pályázatát! Nem fél 

attól, hogy egy kicsit nagy lesz a kabát? Az, hogy hazai színekben 

indul, nem elegendő ám az üdvösséghez... Ahhoz bizonyítani kell! 

Hát nem nagyszerű, hogy máris megteheti? Talált egy holttestet. 

Nagy ügy. Aztán, se szó, se beszéd, elrohant az áldozat lakhelyére, 

helyszíni szemlét tartani. Hallott már az ilyenkor szokásos 

eljárásról, cowboy? Attól a pillanattól kezdve, hogy átadták 



nekünk az ügyet, magának semmi keresnivalója nem lett volna 

sem a helyszínen, sem a családtagok körül. Vissza kellett volna 

mennie Dumpstersbe, felkutatni az elveszett kutyákat. Én 

azonban nagylelkű vagyok. Ha tényleg akkora nagyágyú, mint 

amilyennek gondolja magát, tessék – bizonyítsa be! Vigye el a mi 

kis Emilynket az eget rengető konferenciájára, abba a flancos 

síparadicsomba, de vigyázzon – nehogy a mi kis Sherlockunk 

túljárjon az eszén!” 

Raymond le sem vette a szemét az útról, miközben a valóban 

látványos, gleccser-vájta Little Cottonwood Canyon sziklafalai 

között kapaszkodtunk felfelé. Ő sem örült nálam jobban a 

különös bébiszitterségnek, de én legalább tudtam, miben 

mesterkedik a nagy Bert felügyelő. Azáltal, hogy rendőri 

felügyelettel engedett csak el a konferenciára, szinte 

észrevétlenül George Dishey halálára irányíthatta a hallgatóság 

figyelmét. Biztosra vettem, hogy kollégái közül többen is 

megelőztek minket, hogy amikor odaérünk, a tömegben 

elvegyülve megfigyelhessék, miként reagálnak George Dishey 

halálhírére a hallgatóság tagjai. 

Snowbirdbe érve Raymond letért a főútról, nem sokkal 

később megállította a járőrkocsit a konferenciának otthont adó, 

tizenegy emeletes, üvegfalú épület főbejárata előtt található, 

rakodásra fenntartott parkolóhelyen: 

Bevánszorogtam, és bár csak egy emeletnyi lépcsőt kellett 

volna megmásznom, beszálltam a liftbe. A liftből kilépve rögtön a 

regisztrációs pulthoz mentem bejelentkezni. 

– Em Hansen – mondtam. – Felkért hozzászóló vagyok. Az 

úr itt mellettem Raymond biztos úr a Salt Laké City-i 

rendőrségtől. A konferencia elnökével szeretne beszélni. 

A kissé kipárnázott, középkorú hölgy, aki a regisztrációt 

intézte, végigmérte Raymondot és hangosan felnyögött. Nem 

gondolnám, hogy kísérőm külseje volt az, ami igazán megfogta. 

Azt hiszem, nem tudta, mit kell ilyen helyzetben mondani, és ez 



váltotta ki belőle a különös reakciót. Ha munkaköri leírása kitért 

volna arra, hogy mi a teendő egy szívdöglesztő rendőr 

megjelenésekor, valószínűleg nem jön zavarba az egyébként 

tekintélyt parancsoló hölgyemény. 

Végül összeszedte magát, és az asztalán tornyosuló 

regisztrációs kártyák közé túrt. Néhány percnyi izgatott 

keresgélés után diadalmas emelte magasba azt, amelyiken a 

nevem állt. 

– Van itt egy Emily Hansen – mondta –, de a kártya szerint 

önnek nem kell hozzászólnia semmihez. Hiányzik róla az a szalag 

– tette hozzá bocsánatkérő hangon amely az előadásokat és 

hozzászólásokat jelöli. 

– Mutatna egy programot? – kérdeztem. – Úgy tudom, ma 

délután kellene felszólalnom a „Törvényszéki geológia" 

szekcióban. 

A nő a kezembe nyomott egy programfüzetet. Átböngésztem 

a vasárnapra tervezett előadások és hozzászólások listáját, de 

nem találtam semmit. Sem Em, sem Emily Hansen neve nem 

szerepelt a programban, mi több, a „Törvényszéki geológia” 

szekció is lemaradt róla valahogy. Végignéztem a hétfői 

programot. Aztán a keddit. Sorra vettem a délelőtti előadókat, 

aztán a délutániakat. Eredménytelenül. Úgy éreztem, süppedni 

kezd alattam a szőnyeg, és hirtelen azt szerettem volna, ha 

megnyílik alattam a föld. . 

– Nincs hozzászólás? – nézett át Raymond rendőr a vállam 

felett. 

– Valami félreértés lehet – dadogtam. – Vagy nyomdahiba. – 

Úgy éreztem, kutató tekintetével lyukat éget a bőrömön. Tudtam, 

azt gondolja, az egész előadás-dolog nem volt más, mint merő 

kitaláció. 

Kinyitottam a regisztrálást végző hölgytől kapott mappát, és 

átfutottam az előadás fő szervezőit tartalmazó listát. 



– Itt az áll, hogy a konferencia házigazdája bizonyos Daniel J. 

Sherbrooke. Ha jól sejtem, azért kísért el, hogy beszélhessen vele. 

Hol találjuk? – fordultam ismét a hölgy felé. 

A nő kilépett a regisztrációs pult mögül, és végigvezetett 

bennünket egy káprázatosnál káprázatosabb perzsaszőnyeggel 

borított folyosón. A folyosó végéből néhány lépcső vezetett abba a 

fényűzően berendezett előcsarnokba, amelyből a báltermet 

lehetett megközelíteni. Gyorsan körbehordoztam tekintetemet a 

nyüzsgő tömegen, hátha találok egy ismerős arcot, de nem láttam 

mást, csak idegeneket. Voltak köztük huszonéves, örökösen 

éhező diákok, megállapodott, bár kissé megviselt akadémikusok 

és csapzott, ősz hajú szivarok, akik azért vettek részt ezeken 

konferenciákon, hogy feltűnési viszketegségüket kiélhessék 

valahol. Szakmájukat tekintve földrajztudósok voltak, 

irodakukacok, kivéve azt a néhányat, akiknek cserzett, napszítta, 

szabadban edzett testén idegennek tűnt volna az öltöny, épp ezért 

lezser öltözékben jelentek meg a neves konferencián. Az ápolt 

külső és a jól vasalt ingek, öltönyök mellett jól megfért a nadrág-

kardigán összeállítás és az abszolút excentrikus, kissé nyegle 

egyéniségre utaló, kikötői kocsmákban szokásos polgárpukkasztó 

öltözék. A jelenlévők túlnyomó többsége azonban dinoszaurusz-

képpel díszített pólóinget, farmernadrágot és cowboycsizmát 

viselt. Egyáltalán nem zavarta őket, hogy túlságosan hosszúra 

nőtt hajuk a vállukat veri, vagy ha mégis, egy gumigyűrűvel 

összefogták a tarkójukon. De még a nők sem törték magukat 

azért, hogy frizurájukkal ápolt benyomást keltsenek. 

Szórakozottan kortyolgatták a kávéjukat, vagy elmélyült 

beszélgetést folytattak valakivel. Mások révetegen meredtek a 

semmibe. Most már nem éreztem magam annyira feltűnőnek a 

rajtam lévő, megviselt öltözék miatt. 

A regisztrációs hölgy a lépcső aljáig jött velünk, ott 

rámutatott egy élénken társalgó csoportra. 



– Ott van Dan Sherbrooke. Az a barnanadrágos, nagydarab 

férfi. 

– Köszönjük – feleltem. – Útban a csoport felé egy 

szokatlanul nagy, kínai mintákkal díszített spanyolfal mellett 

kellett elhaladnunk. Megálltam, és feltűnő mozdulattal feltűztem 

a névkártyámat a bal mellemet takaró zseb fölé. Mintha csak azt 

akarnám tudatosítani Raymondban, hogy nekem itt a helyem. 

Geológus vagyok, a jó büdös francba, meghívott vendég ezen a 

rohadt konferencián, és nem én öltem meg George Disheyt. 

A névkártya első sorában a teljes nevem, EMILY HANSEN 

állt. Alatta, valamivel nagyobb, vastagított betűkkel az EM 

becenév, míg a harmadik sorban az általam képviselt cég neve 

volt olvasható: Cathcart Oil & Gas, Denver, Colorado. A kitűző 

nagysága körülbelül tizenháromszor nyolc centi volt; a kártyát 

nehéz műanyag borítás védte, és fém kapoccsal lehetett 

felerősíteni a ruhára. Tekintélyes súlyánál fogva teljesen 

félrehúzta könnyű anyagból készült ingemet. Ez persze senkit 

nem érdekelt, mint ahogy a nadrágomon éktelenkedő fű- és 

vérfoltok sem váltottak ki kíváncsi tekinteteket senkiből. Úgy, 

ahogy voltam, összekuszált hajjal, csapzottan, megindultam a 

regisztrációshölgy által mutatott csoport felé. Elégedetten 

tapasztaltam, hogy Raymond ezúttal egy kissé lemaradt. 

– Dr. Sherbrooke – kezdtem, üdvözlésre nyújtva a jobb 

kezem; mint aki semmi különöset nem talál abban, hogy 

piszkosan, toprongyosan jelenjen meg egy előkelő helyen tartott, 

országos jelentőségű konferencián. – Em Hansen vagyok. Dr. 

Dishey hívott meg, hogy felszólaljak a „Törvényszéki geológia” 

szekcióban. 

Sherbrooke reflexszerűen végigfuttatta tekintetét a 

névkártyámon, illetve, ha pontosabb akarok lenni, a mellemen, 

amitől mindig zavarba jövök. Magas, megtermett férfi volt, 

hosszú, esetlen karokkal, amelyek hosszú, sima ujjakban 

végződtek. Látszott, hogy általában könnyen mosolyog. Göndör 



hajára ráfért volna egy alapos nyírás, így azonban elég csapzott 

benyomást keltett hosszú, kopaszodó fejbúbjának fénylő bőrére 

hátracsapott, zsírosán összetapadó tincseivel. Lehelletében a 

frissen fogyasztott kávé és a reggelit idéző sült szalonna 

illategyvelege volt meghatározó. Drótkeretes szemüvegét 

ügyetlenül megkötött damillal tartotta a helyén. Külseje teljes 

összhangban állt a kitérdesedett barna nadrággal, amit viselt. 

Látszott, hogy megjelenésem nem érinti kellemesen. 

Majdhogynem sértettnek tűnt a tekintete. 

– Ah.., szóval George Dishey meghívására érkezett. 

– Igen. Felkért, hogy szóljak hozzá a Törvényszéki geológia 

szekció előadásaihoz. 

Sherbrooke alaposan szemügyre vette az arcomat, mintha 

csak azt akarta volna felmérni, milyen a bőröm alatt negyed-

hüvelyknyire meghúzódó csontozat. 

– Milyen nevet mondott? Hansen? 

Beszélgetésünket egy nagy, sárga bajuszú, haját ragacsos 

lófarokban viselő, leginkább menyétre hasonlító fiatalember 

megjelenése szakította félbe. Céklavörös arcbőréből arra 

következtettem, hogy gyakran tartózkodik a szabadban, és rendre 

felégeti a nap. Menyétszerűsége alacsony termetéből, vékony 

csontozatából és horpadt mellkasából fakadt. Olyan volt, mint 

egy fémkeretes szemüveg mögé bújtatott rágcsáló; 

festőinasokban láttam hasonló termetű embereket, akik azért 

jelentek meg a tatarozás alatt álló házaknál, hogy elvégezzék a 

mester által alantasnak tartott munkálatokat, és rendre a 

mosdókagylóban nyomták el csonkig szívott csikkjeiket. Annyira 

fontoskodóan állt meg Dan könyökénél, hogy percekig fel sem 

tűnt, mennyire fiatal. Talán a húszas évei elején járhatott. 

– Dan! – szűrte a hangot nikotintól sárga, keskeny fogai 

között. 

Sherbrooke megpördült, és lenézett az alacsony termetű 

fiúra. 



– Mi a baj... hm... Verne? 

– Vance! – sziszegte a menyét. 

– Jó... Legyen Vance – mondta Sherbrooke türelmesen. – Mi 

a baj? 

– Az a félkegyelmű, aki üzemeltetőnek titulálja magát, úgy 

ment haza tegnap este, hogy nem fűzte be a sátor elejét, így egy 

csomó posztert leszaggatott a szél. – Öntudatosan szippantott 

egyet, mint egy humortalan, sértődöttségében besavanyodott, 

öncsinálta kisisten, aki ily módon nyilvánít véleményt az 

egyszerű halandók csínytevéseiről. 

Az volt a benyomásom, hogy egy kis méregkeverővel állok 

szemben, aki már puszta kisugárzásával rontja a levegőt. 

Viszketni kezdett a bőröm, ha ránéztem, ezért gyorsan 

elfordítottam a tekintetemet. Lehet, hogy nem szép dolog ily 

módon összegezni az első benyomásokat, de ami igaz, az igaz. 

Bár a jellemzéshez kétségkívül hozzájárult egyre paprikásabb 

hangulatom is. Napok óta álltam a sarat, először a főnökömmel, 

aztán a rendőrökkel szemben; nyakig ültem a szarban, erre 

megjelenik ez a kis senkiházi, akinek már a puszta látványától 

kirázott a hideg. Úgy helyezkedtem, hogy lehetőleg ne kelljen 

ránéznem, és a lábam türelmetlen dobolásba kezdett a süppedős 

perzsaszőnyegen. 

Sherbrooke a korábbinál magasabbra tolta az orrát, mintha 

valamilyen kellemetlen szag elől akart volna kitérni, úgy 

vakkantotta oda: 

– Mondja meg nekik, hogy fűzzék be a sátor bejáratát. 

– Már megmondtam. 

– Akkor menjen vissza, és ellenőrizze, megtették-e. Nem is 

értem, miért kellett zaklatnia egy ilyen apróság miatt! 

Vance behúzott nyakkal elkullogott, mire visszafoglaltam 

korábban kiharcolt helyemet Sherbrooke könyökénél, és még 

egyszer bemutatkoztam neki. 

– Em Hansen vagyok. George Dishey meghívására... 



– Ja, persze. Sajnálom, de nem emlékszem, hogy láttam 

volna az előadása kivonatát. Mit mondott, melyik szekcióban fog 

szerepelni? 

– A kivonatot? – kérdeztem csodálkozva. 

– Igen, a kivonatot. Vagy ha úgy tetszik, az előadás rövidített 

változatát. Ha nem tudná, még a felkért hozzászólóknak is be kell 

adniuk egy pármondatos ismertetőt arról, amiről beszélni 

akarnak a konferencián. – Atyáskodóan a vállamra tette a kezét, 

mintha csak azt akarta volna érzékeltetni: „Egy kicsit ostoba 

vagy, kislány, de elnézzük neked” 

Ha addig hullámzott alattam a szőnyeg, most szabályosan 

süllyedni kezdett – mintha tényleg el akart volna nyelni a föld. Jó 

falat lennék ebédre, gondoltam keserűen. Direkt megkérdeztem 

George-tól, hogy kell-e kivonatot küldenem, de azt mondta, nem, 

ő mindenről gondoskodik. Nekem annyi a dolgom, hogy a kellő 

időpontban megjelenjek itt, a konferencián. Nos, megjelentem, 

de nem tudtam, hogy minek. 

– Legalább létezik az a szekció, amelyikben George-nak 

kellett volna szerepelnie? – kérdeztem tompán. Úgy éreztem, 

hatalmas ruhagombóc van a torkomban, ami nem engedte, hogy 

az agyamban megformálódó gondolatok szavakká alakuljanak. 

Fülem csengeni kezdett a nyilvános megaláztatás súlya alatt. 

Olyan szagot éreztem, mintha patkányok tömege közeledne 

felém. 

– George-nak, szerepelni? – Sherbrooke ajkait gúnyos kacaj 

hagyta el. – Nincs az az isten, akinek a kedvéért George Dishey 

kitenné magát az esetleges bírálatnak. 

Mérhetetlen megkönnyebbülést éreztem, amikor Sherbrooke 

elengedte a vállamat, hogy odaintsen egy mellettünk elhaladó 

kollégának. Közben úgy tett, mintha nem venné észre mind 

nyilvánvalóbbá váló zavaromat. „Hunyj szemet a 

kellemetlenségek felett, és akkor elmúlnak maguktól is“, sugallta 

minden mozdulata. Láttam, hogy mozog a szája, de szavai úgy 



repültek el a fülem mellett, mintha láthatatlan üvegfalat 

engedtek volna közénk. Pislogni kezdtem, és minden 

idegszálamat megfeszítve igyekeztem érthető hangokká alakítani 

a tátogást, így legalább annyit sikerült meghallanom, hogy: 

– De hát hol a pokolban van a mi kedves George-unk? –

Tekintete megint a jelvényemre siklott, majd, miután kibetűzte a 

nevemet, üresen rám mosolygott: – Em? Nem tudja véletlenül? 

Végre sikerült áttenni magam az első döbbenetén. 

– Nem. De Raymond biztos úr esetleg meg tudja mondani. – 

Azzal félreléptem, átadva helyemet a kísérőmnek. 

Sherbrooke most a mögöttem álló, egyenruhás alakra 

fordította tekintetét, aki egy intéssel jelezte, hogy lépjenek félre, 

mert négyszemközt szeretne beszélni vele. A mozdulatból, bár 

alig lehetett észrevenni, tekintélyt parancsoló határozottság 

sugárzott. Talán ez volt a legfőbb oka annak, hogy Sherbrooke 

szótlanul engedelmeskedett, és Raymonddal szorosan a 

nyomában megindult a terem egyik vége felé. Halkan 

beszélgettek. Raymond mondott valamit, mire Sherbrooke arca 

hamuszínűvé változott. Ajkai körül eltűnt a kényszeredett 

mosoly, szeme kifejezéstelenül meredt maga mellé. Hirtelen 

olyan lett, mint egy hatalmas, élettelen baba, egy zseléember, aki 

csak a testébe épített acélváz miatt tudja magát megtartani. Ajkai 

akkor is csak egy parányit mozdultak, amikor kérdezett. 

Raymond fürkész szemekkel kereste rajta a bűntudat jeleit. 

Sherbrooke végül visszafordult a terem felé. Szemében vad 

fény lobbant, aztán, mintha megüvegesedett volna a tekintete, 

meg is állapodott. 

Minden fej felé fordult. Az előcsarnokban összegyűltek olyan 

élénk kíváncsisággal várták a fejleményeket, amilyent csak 20-25 

évnyi tudományos munka és teljes odaadással végzett kutatási 

tevékenység tud generálni. 



Sherbrooke vett egy nagy levegőt, kidomborította mellkasát, 

mint egy Shakespeare-monológ előadására készülő színész, és 

mennydörgő, mégis elbicsakló hangon csak ennyit mondott: 

– George Dishey halott! 

Raymond rendőr tekintete arcról arcra siklott, mintha 

gyorsított kameraként meg akarna örökíteni minden reakciót. 

Sherbrooke jelentőségét vesztette az emberek szemében –

mindenki tőlünk szeretett volna újabb részleteket hallani. 

– Halott? – suttogták döbbenten. A tömeg olyanná vált, mint 

egy sokfejű, soklábú szörnyeteg, amelynek legalább kétszáz szája 

van, és mindegyik külön beszél: – Az nem lehet... Tegnap még 

láttam... – És: – Talán beteg volt? Miben halt meg? 

Ezt én magam is szerettem volna tudni. 

A sokfejű szörny most ismét Sherbrooke felé fordította 

rettentő testét, kávéfoltokat löttyentve szőnyegre, asztalterítőre, 

annyira igyekezett, hogy közelebbi tanúja lehessen a szomorú 

eseménynek. Kíváncsi, ugyanakkor döbbent kérdezősködésük 

követelődző mormogássá fajult. Csupán egyetlen ember állt 

mozdulatlanul, teljes nyugalommal, a hullámzó tömeg végében; 

úgy nézett ki, mint aki hirtelen levált a hatalmas testről, és új 

élete első jeleként elvakkantotta magát: 

– A legfőbb ideje volt, hogy elvitte az ördög azt az 

átokfajzatot! 

A tömeg rögtön visszafordult, hogy lássa, kitől származik az 

istenkáromlással is felérő ítélet. Úgy váltak ketté a mennydörgő 

hang előtt, mint Mózes előtt a Vörös-tenger tajtékzó hullámai. Én 

magam is a hang irányába fordultam, erőlködve, hogy lássam a 

tulajdonos tekintetét, de szódásüveg vastagságú szemüvegén úgy 

táncolt az ezernyi lámpa, hogy a két szemet sem lehetett kivenni, 

nemhogy a bennük tükröződő érzéseket. Felépítése leginkább a 

kamionok gumiabroncsára emlékeztetett. Vállait megirigyelhette 

volna egy díjbirkózó is; őszülő haját olyan rövidre vágatta, hogy 

ami megmaradt belőle, az buja sortéként meredezett az ég felé. 



Kifakult, fűzöld pólóinget és fényesre kopott pamutnadrágot 

viselt; olyan régi, elhordott darabot, amely már a gyűrődéseket 

sem tartotta meg. Araszolni kezdtem a kígyózó tömeg vége felé, 

hogy legalább a névkártyáját szemügyre vehessem. MAGRITTE, 

olvastam az egyetlen szóból álló nevet az első sorban, alatta pedig 

azt a valamivel nagyobb betűkkel nyomtatott elnevezést, amelyet 

valószínűleg kollégái találékonyságának köszönhetett: 

EARTHWORM.1 Állomáshelyét – egy kisebb kaliforniai 

egyetemet – golyóstollal firkantotta oda valaki, alatta ott állt még 

egy kézzel írt megjegyzés: „Külső előadó, hogy az Isten verje 

meg”. 

Earthworm Magritte drámai belépőjére Sherbrooke csak 

ennyit válaszolt: 

– Gondolhattam volna, hogy te vagy az, Kukac. 

Magritte rövid, húsos mutatóujjával feljebb tolta széles 

orrnyergén a szódásüveg-szemüveget. 

– Ugyan, Dan, menj a pokolba! Szar ügy, ha valaki ilyen 

hirtelen beadja a kulcsot, de attól még nem kell felhajtást 

csinálni. Élünk és meghalunk. Ez a sorsa mindenkinek. És mivel 

nem változtathatunk rajta, jobb, ha tudomásul vesszük. Feldobta 

valaki a talpát! Na és! Nem a világ vége. Sőt... Eggyel kevesebb 

tüske maradt a köröm alatt. Mi több, ez esetben még azt is 

elmondhatjuk, hogy fogyunk, de tisztulunk, így legközelebb te is 

eséllyel indulhatsz az Arany Állkapocs díjért. De ha tovább 

akarod szítani a drámai hangulatot, rajta! Mondd csak el, milyen 

nagyszerű ember volt a néhai! Isten mentsen attól, hogy beléd 

fojtsam a szót! – Szavait, bár nyersen fogalmazott, láthatóan nem 

sértő szándékkal mondta. Egyszerűen kikívánkozott belőle az 

otromba vélemény; talán ha akarja, sem tudta volna magába 

fojtani. 

                                                   
1 ang.,jelentése: földigiliszta, féreg, kukac 



A beálló csendben Sherbrooke addig forgatta a fejét, míg 

látómezejéből el nem tűntette a szókimondó Magritte-ot. Lassú 

mozdulattal domború mellkasára szorította egyik kezét, és 

színpadi hanghordozással szavalni kezdett: 

– Gyászol szívem, hiszen egy kolléga távozott közülünk. 

Magritte megvetően felvonta erőtől duzzadó vállát. 

– Ezt a zagyvaságot! Aki szerinted távozott, az a saját 

ürülékébe fulladt bele! 

Sherbrooke-ot most már tényleg elöntötte a harag. 

– Szerintem te nem tudod, mit beszélsz! – bömbölte. Szó mi 

szó, még egy ékesszóló déli prédikátor is megirigyelhette volna az 

öblös hangot és az ostorozó hanghordozást. – Hogy lehet így 

nyilatkozni egy olyan emberről, aki gyilkosság áldozata lett?! 

A jelenlévő két-háromszáz paleontológus vádló tekintete 

Sherbrooke-ról ismét Magritte-ra siklott, sőt én magam is 

csatlakoztam a tömeghez. Ügy festhettünk, mint egy pingpong-

mérkőzés nézői, akik az adogatás tempóját követve fordítják 

egyik játékosról a másikra a tekintetüket. Ez már nevetséges, 

gondoltam magamban, de elég volt egy pillantást vetni Magritte 

arcára, hogy visszavonjam néma állításomat. Nagy, húsos ajkai 

elnyíltak, sűrű, homokszínű szemöldöke az átláthatatlan 

szemüveg fölé szaladt. 

– Komolyan mondod, vagy csak át akarsz vágni? 

– Kérdezd meg őt – mutatott rám hirtelen Sherbrooke. Talán 

mondanom sem kell, hogy erre felém fordultak a fejek. 

Kétségbeesetten keresni kezdtem a szememmel Raymondot, 

de ő addigra elvegyült a jelenlévők között. 

– Engem?! – tört ki belőlem a méltatlankodás. – Azért, mert 

a házában töltöttem az éjszakát, még... 

– Látod? – kérdezte elégedetten Sherbrooke. – Ő biztosan 

többet tud mondani. – Azzal elfordult, és színpadias léptekkel 

elindult az egyik ajtó felé. 



Mintha csak ez lett volna a jel, az óriási szörnnyé alakult 

tömeg ismét apró csoportokra szakadt, hogy izgatott hangon, 

villogó szemekkel elkezdjék megtárgyalni a hírt. Így én is 

levegőhöz juthattam, de tudtam, hogy ez csak időleges, a szoba 

ugyanis olyan emberekkel volt tele, akik egyetlen dologgal 

foglalkoztak egész életükben – azzal, hogy furcsaságokat 

kutassanak. 

Talán ez az a pont, ahol a paleontológusok jellemzésére sort 

keríthetünk, mert csak így értheti meg az olvasó, hogy milyen 

meztelennek éreztem köztük magam. A paleontológusok fele 

általában geológusként, a másik fele biológusként kezdi a pályát, 

mígnem egy olyan területhez érnek, ahol a két tudományág 

találkozik, és ez a terület nem más, mint az evolúció, amelynek 

kutatása során vagy a trendeket vizsgálja valaki, vagy a 

trendektől eltérő jelenségeket. Ilyen emberek közé csöppentem, 

újoncként, fű- és vérfoltos nadrágban és egy ostoba félreértéssel a 

nyakamban, amely abból táplálkozott, hogy a meggyilkolt férfi 

házában töltöttem az éjszakát. Úgy néztek rám egytől egyig, 

ahogy a klinikai pszichológus néz a betegére; a vesémbe szerettek 

volna látni. Akkor sem mereszthettek volna kíváncsibb szemeket, 

ha egy ritkaságnak számító őslénytani leletet tár eléjük valaki. 

Eltökélt szándékom volt, hogy bármit mondjanak is, nem 

lépek ki az ártatlan kívülálló szerepéből, ami valójában voltam. 

Úgy fordítottam a vállam, hogy a tömeggel egy irányba nézzek, és 

tekintetemmel magam is pásztázni kezdtem a többieket. Néhány 

arcot még fel is ismertem; többségük a televízióban oly népszerű 

dinoszaurusz-showkban szerepelt, de voltak, akiket a zsebükre 

tűzött névkártyák alapján sikerült azonosítanom. Akik rajtuk 

kívül ismerősnek tűntek, azokban rövid töprengés után, régi 

geológiai könyveim szerzőit véltem felismerni – annak idején 

naponta farkasszemet néztek velem, amikor kezembe vettem az 

általuk összeállított szöveggyűjtemények valamelyikét. 

Kétségtelen, hogy a paleontológusok legelitebb rétege gyűlt össze 



ezen a konferencián. Ritka, kivételes alkalom volt ez, amelyen az 

általában magányosan dolgozó tudósok véleményt cseréltek, 

egymásra irányítva láthatatlan antennáikat. Élénken, vidáman 

indult az esemény, de a váratlan közléstől felizzott bennük az 

indulat. 

Hirtelen fenyőillat csapta meg az orromat. Megfordultam, 

hogy megnézzem, honnan ered, és ekkor felfedeztem a tőlem alig 

ötlábnyira álló Earthworm Magritte-ot, őszinte érdeklődéssel 

figyelt. Húsos ujjai legyezőszerűen terültek szét erős csípőjén – 

látszott, hogy részletekre vár. 

– Mi az az „Arany Állkapocs díj?” – kérdeztem, csak hogy 

mondjak valamit. 

– Az Allosaurus fragilis bal mandibulájának dió talapzaton 

álló, bronzba öntött másolata. Minden évben rendezünk egy 

hordóbulit, és annak a fickónak adjuk, aki a legkevesebb tárgyi 

bizonyítékból a legtöbbet hozza ki. A pályázóknak előadást kell 

tartaniuk az általuk megjelölt témában, összehordhatnak bármit, 

akár hetet-havat is, a lényeg, hogy addig beszéljenek, míg a 

hallgatóság merev részegre nem issza magát. Az utóbbi három év 

mindegyikében George volt a nyerő. 

– Milyen nemes versengés! Azt hiszem, legközelebb én is 

indulok. Olyan üres a dicsőségtáblám! Igazán jól mutatna a 

diplomám mellett egy bronz dínóállkapocs. 

Magritte még csak el sem mosolyodott a csípős 

megjegyzésen. 

– No és George dicsőségtábláját látta már? Ha nem, 

feltétlenül nézze meg! Két évvel ezelőtt leszedte az állkapcsot a 

talapzatról, és cipelni kezdte magával az előadásokra, 

találkozókra, nagysága bizonyítékaként. Csak azt nem tette hozzá 

soha, hogy az ostobák között lett a legnagyobb. 

– Ez azt jelenti, hogy ön is az ostobák közé tartozik? 

Magritte úgy tett, mintha nem is hallaná a kérdésemet. 



– Mindig úgy helyezte el a hátizsákjában, hogy kilógjon belőle 

egy darab, hadd lássák a társaságában lévő újoncok, hogy ő a 

nagy George Dishey. És ettől még okosabbnak gondolta magát. 

– Tehát abból élt, hogy nagydumásnak tartották a 

szakmabeliek. 

Magritte ismét feljebb tolta drótkeretes szemüvegét. 

– A fején találta a szöget. 

Ebben a pillanatban visszatért Raymond. 

– Ki az a fickó? – kérdezte, és egy idősödő, horgas orrú férfi 

felé intett a fejével. – És az a nő? És az a... És az a...? 

Mire visszafordultam, Magritte eltűnt. Raymondnak pedig 

azt mondtam: 

– Egyesével haladjunk, ha lehet. A horgas orrú egy brit. 

Dinoszaurusz-lábnyomok vizsgálatával foglalkozik. Gyakran 

szerepel a tévében, és általában arról tart érdekfeszítő előadást, 

hogy milyen sebességgel haladtak a nagytestű növényevők. A nőt 

nem ismerem. – A szóban forgó hölgyemény leginkább egy 

aprótermetű cápára emlékeztetett. Hegyes orrán divatos 

napszemüveget viselt. Ugyanazt csinálta, amit én – arcról arcra 

nézegetett, ajkai ritmikusan mozogtak a szájában lévő rágógumit 

rágva. – Az a pasas – folytattam, miután sikerült 

beazonosítanom Raymond következő kiszemeltjét – Jack 

Horner, Montanából. Igazi zseni. Chrichton róla mintázta a 

Jurassic Park paleontológusát. A mellette álló férfi Dave Gillette, 

egy másik nagyágyú; ő csinálta a Seismosaurus ásatást. A 

harmadik ürgét nem ismerem, de így ránézésre azt mondanám, 

hogy elmeszesedett cickányokat tanulmányoz, vagy valami 

hasonló, szex-mentes témában kutat. 

Raymond éles pillantást vetett rám. 

– Paleontológia témakörben semmi más nem érdekli a 

közvéleményt, csak a nagytestű gerincesek – mondtam, mivel az 

idegesség megoldotta a nyelvemet. – A csontokról szinte semmit 

nem tudok, és még soha nem voltam ehhez hasonló 



konferencián, ennek ellenére, mint látja, rengeteg embert 

felismerek. Mindegyiket a nagy csontok érdeklik, erre mérget 

vehet. Pedig a cickányoknak, valamilyen rejtélyes módon, sokkal 

nagyobb szerepük van a törzsfejlődésben, ennek ellenére senki 

nem érdeklődik a csontozatuk iránt. Bezzeg azok a nagytestű, 

nagycsontú hüllők embermilliókat szegeznek a tévékészülékek 

elé. Még én sem vagyok kivétel. A nagy csontokkal foglalkozó 

paleontológusokat kamerák követik a lelőhelyre; tévéinterjúk 

készülnek velük, sőt a Discovery vagy valamelyik 

természettudományra specializálódott csatorna ingyen lefotózza 

a leleteiket, lehetőleg úgy, hogy diadalmas pózban ott álljon 

mellettük a felfedezőjük is. Ha kissé kopár lenne a vidék, mesés 

westerndíszletet varázsolnak a háttérbe, és valamilyen úton-

módon mindig elérik, hogy a hős paleontológus ritkuló haját 

meg-meglebbentse a szél. Már ami a kalap alól kilóg, ugyanis 

Robert Bakker kivételével minden szabadban dolgozó 

paleontológus kalapot visel. – Körülnéztem. – Erről jut szembe, 

hogy őt nem látom sehol. 

Raymond tekintete még mindig a jelenlévőket kutatta; 

szemmel láthatóan teljes leltárt akart készíteni az előcsarnokban 

nyüzsgő tömeg tagjairól. 

– George Dishey szintén a nagytestű gerincesekkel 

foglalkozott – jegyezte meg. 

– Pontosan – feleltem. 

– A húsevőkre specializálta magát – hangzott fel a közvetlen 

közelben Earthworm Magritte hangja. 

Megpördültem – tényleg ő állt a hátam mögött. 

– A húsevőkre, mert azokban van a legtöbb zsozsó – folytatta 

rendületlenül Magritte. 

Raymond szemében érdeklődés villant. 

– De nehogy azt higgyék, hogy a McDonald’s Happy Meal 

menüjéhez csomagolt műanyag figurákra gondolok! Magukra a 

dinoszaurusz-csontokra. Iszonyú pénz van bennük. Régen 



bélyegeket gyűjtöttek az emberek, ma dinócsontokat. Mindenki 

akar egyet valahová: ki a hálószobájába, ki a dohányzóasztalra, 

de egy nagyobb csontdarab könyvtámaszként is használható. 

Megzavarodva Magritte szoros közelségétől, kinyitottam a 

nagy számat, szabad utat engedve az első ostobaságnak, ami 

eszembe jutott: 

– Azt hittem, csak a kínaiak gondolják magukról, hogy üdítő 

hatással vannak a másikra, ha macerálják, mielőtt... – szexuális 

tevékenységbe kezdenek, akartam mondani, de szerencsére még 

időben elharaptam a mondatot. 

Miért is nem tudok lakatot tenni a nyelvemre, gondoltam 

bosszúsan. Mindig hagyom, hogy elszabaduljon, és beleránt-són 

abba az arrogáns, aljas kis csapdába, ami mindig ott tátong 

előttem, ha zavarba jövök. Persze, egy ilyen elmés gondolat csak 

annak a száján szaladhat ki, akiknek edzettebb az agya, mint az 

ökle, de az adott helyzetben ez nem javított azon a további 

kellemetlenségen, hogy a rám felügyelő rendőr jelenlétében 

történt meg a dolog. Aki ráadásul szívesen játszadozik azzal a 

gondolattal, hogy gyilkos vagyok. Hirtelen elektromossággal telt 

meg a levegő, majd szinte szikrázni kezdett, amikor a szóban 

forgó személy – hogy jobban hallja, amit mondani készülök – 

még közelebb lépett. Forró lehelete végigfutott az arcomon, és 

azon kaptam magam, hogy mellizmainak játékát figyelem civil 

ingjének finom anyaga mögött. Orrlyukam megtelt a férfiasság és 

a szappan tiszta illatával, és szinte éreztem azt a kellemes párát, 

amely, elképzelésem szerint lecsapódott az ing rostjai között. 

Elfordítottam a fejem. Kérkedni akartam, hogy jobb színben 

lásson, és ez nem az én stílusom. Bolondot csináltam magamból. 

– Utána kell járnom, hogy mi a helyzet a hozzászólásommal – 

mondtam hirtelen, majd kirántva testemet Raymond bűvköréből, 

elindultam, hogy megkeressem a megfelelő személyt. 
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Amikor minden kétséget kizáróan meggyőződtem arról, hogy 

az előadás, amelyre oly nagy alapossággal készültem, nem 

szerepel a programban, új célt tűztem magam elé. Elhatároztam, 

hogy megpróbálok minél több információt kipumpálni az 

emberekből George Dishey-ről. Raymond rendőrt meg sem 

kérdeztem, akarja-e a segítségemet. Őszintén szólva nem is 

nagyon érdekelt, hogy mit akar. Nekem kettős okom volt arra, 

hogy nyomozni kezdjek, és mindegyik erősebb volt, mint 

bármilyen más motiváció. Először is, szerettem volna lekerülni a 

gyanúsítottak listájáról. Másodszor, remek lehetőségem volt arra, 

hogy bepillantsak ezeknek az embereknek az életébe, és ezt addig 

kellett megtennem, míg őket is érdekelte a személyem, 

helyesebben, a mondanivalóm. 

Miközben a tömegben kószáltam, és be-behallgatóztam egy-

egy beszélgetésbe, Raymondot figyeltem. A külsején túl volt 

benne még valami, ami szinte vonzotta a tekintetemet. Az 

intenzitás, ami akkor is sugárzott belőle, amikor hallgatott. 

Minden megnyilvánulása azt sugallta, hogy fontosnak tartja a 

munkáját; komolyan vette a legjelentéktelenebbnek tűnő 

részleteket is. Hogy veleszületett korrektsége motiválta-e, vagy az 

előléptetés utáni vágy, nem tudtam eldönteni. Izzó tekintetével 

minden arc minden megnyilvánulását elraktározta mentális 

adatbázisában, így biztosra vettem, az enyémet is, amikor a 

kórházban végre találkozott a tekintetünk. Úgy tűnt, hogy csak a 

lényegi dolgok érdeklik, a többi nem számított igazán. Ahogy 

néztem, az jutott eszembe, hogy az igazságszomj hajtja; az érzés, 

amit jól ismertem én magam is. 

Végighallgattam az ilyenkor szinte kötelezően felhangzó 

gágogást – mindenki részleteket akart hallani George Dishey 

meggyilkolásával kapcsolatban, és biztosra vették, hogy én, az 



ártatlan kívülálló, ki tudom elégíteni a kíváncsiságukat. De ami 

még ennél is fontosabbnak látszott – mindenki tudatni akarta a 

többiekkel, hogy mennyire döbbenetesnek találja az esetet; és 

amint az a hangokból kiderült, mindennél jobban szerették volna 

tudni, ki követte el a gyilkosságot. Egy pénzesnek tűnő illető 

biztosított, hogy csakis egy zsaroló, vagy valami őrült hegyi 

ember; mások azt bizonygatták, hogy bárki lehetett, hiszen, 

„George, ugye tudja, nem volt kifejezetten népszerű”. A 

szókimondó lelkek azonban gyorsan felfigyeltek Raymond rendőr 

jelenlétére, és arra a tényre is, hogy én vele voltam, nem pedig 

velük, így megálljt parancsoltak feltörő gondolataiknak. Egy idő 

után pedig a döbbenet hangjai is elhaltak; a beszélgetés az esetek 

többségében visszakanyarodott ahhoz a témához, amit 

félbeszakított a sokkoló bejelentés. Láttam, hogy az adott 

helyzetben nem sokra megyek a kíváncsiskodással, ezért úgy 

döntöttem, felhagyok vele. Sokkal célravezetőbbnek tűnt másnap 

folytatni, magam mögött hagyva a látványos díszkíséretet. 

Akkorra ugyanis már elhatároztam, hogy mindenképpen 

visszatérek, nem utolsó sorban azok miatt a néha pletykaszintű 

információk miatt, amelyeket csak a jelenlévőktől tudhattam meg 

a kényes üggyel kapcsolatban. Döntésemet akkor sem 

másítottam volna meg, ha Bert felügyelő történetesen közli 

velem, hogy elenged. Magával ragadott az események sodra; 

eluralkodott rajtam a vadászösztön. Tudni akartam, ki az, akinek 

a jelenlévők közül annyira elege lett spekuláns, szarkeverő 

házigazdámból, hogy képes volt bevetni a végleges elhallgattatás 

brutális eszközét. 

Elég sok idő telt el, mire a kávészünet, amit 

megjelenésünkkel sikerült alaposan felkavarnunk, véget ért. Az 

emberek visszabaktattak a délutáni előadásokra a mezozoikum 

ragadozóiról. Próbáltam odafigyelni, de aztán rájöttem, hogy a 

kora triászkori ragadozók táplálkozási szokásainak részletes 



ismertetése nem igazán az, amire az adott pillanatban elkínzott 

agyam vágyott. 

Raymond rendőr visszavitt George Dishey házába, de csak 

azután, hogy a kapitányság telefonügyeletese biztosította – 

hazamehetek. Ebben az egészben már csak egy dolog zavart – 

hogy George Dishey háza minden volt, csak nem az otthonom. 

Útközben a korábban hallgatag Raymond beszélgetni kezdett. 

– Nem úgy tűnt, mintha a konferencia résztvevői tudnának 

valamit – mondta. 

– A tudósok furcsa emberek – feleltem a bennfentesek 

tudálékosságával. – Csak akkor hozzák nyilvánosságra, amit 

tudnak, amikor eljön az ideje. A szakmai etika azt kívánja tőlük, 

hogy tényekre támaszkodva adják elő mondandójukat. Vagy 

legalább olyan dolgokra támaszkodva, amit ők maguk tényeknek 

tartanak. 

– Ezt hogy érti? 

– Azok, akikről szó van, olyan emberek, akik, ha nem 

elsőként hoznak nyilvánosságra információkat egy bizonyos 

témában, akár búcsút is mondhatnak a karrierjüknek – 

válaszoltam. – Gondoljon csak bele. Olyan élőlényekről kell 

naprakész információt szállítaniuk, amelyek már rég 

kipusztultak. Maguknak, zsaruknak, ha nincs is könnyű dolguk, 

legalább friss hullákkal kapcsolatban kell ugyanezt tenniük. 

– Esetleg bővebben is kifejtene'? – kérdezte elfojtott hangon. 

Miközben csinos arcélét néztem, nem először tűnődtem el: 

vajon milyen állapotban találhatták meg George Dishey testét, 

hogy ilyen nagyfokú érzékenységet váltott ki még a sokat látott 

rendőrökből is? Amilyen gyakoriak az erőszakos 

bűncselekmények, már nem csak a nyomozásban részt vevők, 

hanem a hétköznapi emberek is hozzászoktak az áldozatok 

gyakran újságban is közzétett látványához. Mi korbácsolhatta 

most ennyire magasra az indulatokat? Felötlött bennem, hogy 

megkérdezem, de tudtam, úgysem kapnék felelet. Minél egyedibb 



módon végeznek az áldozattal, annál nagyobb titoktartással 

kezelik a tényeket, ha lehet, teljesen kizárva a közvéleményt. 

Csak így van esélyük arra, hogy a sok mániákus, néha az őrület 

határát súroló bejelentő közül kiválasszák azt, aki precíz 

pontossággal írja le a gyászos bizonyíték létrehozása során 

alkalmazott technikát. 

Tudtam, hogy egyelőre meg kell elégednem már azzal is, ha 

felügyelet nélkül hazamehetek, mert csak így bizonyíthatom be 

ártatlanságomat az illetékesek előtt. Miért ne győzhetném meg 

őket addig arról, hogy nem ok nélkül kerültem a konferencia 

résztvevői közé? 

– Az egyetemen paleontológiát is hallgattam – kezdtem – és 

mint mindenkit, engem is őrülten érdekeltek a dinoszauruszok. – 

Ebben ugyan volt némi túlzás, de úgy véltem, ennyi 

megengedhető. A Fosszíliák A-tól Z-ig című kurzuson ugyanis 

sok minden szóba került, de a dinoszauruszok csak nagyon 

ritkán, akkor is érintőlegesen. Azóta sem tudtam meg róluk 

sokkal többet, csak azt, ami Jack Horner: A dinoszauruszok élete; 

illetve Dave Gillette: A Seismoszauruszok című könyvéből 

megtudható. Illetve, át szoktam futni, ha valamelyik lapban 

valamilyen írás megjelenik róluk, és ha van időm, a televízióban 

is megnézem a dinoszauruszokról szóló műsorokat. – Ahhoz, 

hogy a dinoszauruszok fosszilizálódjanak, nagyon gyorsan el kell 

temetni őket. Máskülönben a többiek – főleg a húsevők – 

elpusztítják a maradványaikat, szanaszét szórva a csontokat. Egy 

ilyen nagy test azonban nem temetődik el gyorsan, kivéve, ha víz 

alá kerül – mondjuk, megfullad. És ez elég gyakori esemény volt 

azokban az időkben, amikor a dinók uralták a földet. 

Raymond rendőr nagy szakértelemmel kormányozta a 

járőrkocsit a hajtűkanyarokkal tűzdelt hegyi úton a vöröses-

barna és arany színekben úszó fák között. Ha arra gondoltam, 

hogy a színpompás levélzetből nemsokára zörgő, barna avar lesz, 

majd, miután ellepi a téli hó, színtelen szemét, elfacsarodott a 



szívem. Szinte fellélegeztem, amikor magunk mögött hagytuk a 

fehér halált hozó lavinák nyomait. Űjra elmerültem a mellettem 

ülő férfi váll- és karizmainak kecses, összehangolt játékában. 

Nyugodt mozdulatai következtében az autó rákanyarodott az 

egykori tófeneket keresztülszelő útra, amelyről már jól látszott a 

város, Salt Lake City. Hogy Raymond odafigyelt-e a szavaimra, 

vagy sem, nem tudtam volna megmondani. 

Hogy kitöltsem a mind nagyobb erővel rám törő 

magányérzést, tovább mondtam a magamét. 

– Képzeljen csak el egy folyón átkelő mai antilopcsordát. A 

vizet megduzzasztották a hirtelen jött esők. Valami megriasztja 

őket – talán egy villám, hiszen még mindig tombol a vihar. 

Pánikba esnek, lökdösni kezdik egymást, és az egyikük máris 

elsodródik a többitől. Csakhogy ott távolabb túl mély a víz; az 

állat lábai – pedig négy is van neki – nem érik a talajt, úszni 

pedig nem tud. Átcsap a feje felett egy nagyobbacska hullám, és 

szegény pára néhány perc múlva megfullad. Hasonló dolgok 

szinte naponta megtörténtek a dinoszauruszokkal. Azokat a 

példányokat, amelyeket a vízben ért a halál, hamarosan elfedte a 

folyó által lesodort homok. Természetesen nem fosszilizálódott 

mindegyik, hiszen a víz, ha nem érkezik elég üledék, gyorsan 

kikezdi a tetemet. Márpedig ezek az állatok tudvalevőleg nagy 

testűek voltak. Némelyik tíz-húsz tonnát nyomott. Egy ekkora 

test elfedéséhez rengeteg homok kell. A kikezdett tetem rothadni 

kezd, és viszonylag rövid időn belül a darabjaira hullik. Először a 

fej szakad le róla, aztán az egyik láb, de lehet, hogy mind a négy. 

Leggyakrabban a növényevők családjába tartozó, iszonyúan nagy 

testű, brontoszaurusz típusú dinókkal fordult elő hasonló dolog. 

Fejük életükben is elég ingatagon ült a nyakukon; egy tetem 

esetén már kicsit erősebb sodrás elég volt ahhoz, hogy 

leszakadjon. Aztán egy szép napon eláll az eső, a folyó apadni 

kezd – a nagy test hamar láthatóvá válik; arra jár egy húsevő, és 

hamm – kiszakít belőle egy újabb darabot. Lehet, hogy végül nem 



kerül föld alá több, mint egy mellső végtag, esetleg a gerinc egy 

darabja; a többi részt felzabálják a húsevők, vagy a sziklákhoz 

csapódva miszlikbe szakad. Bármi történik is, ezután már csak 

néhány millió évig kell várni, abban reménykedve, hogy a 

megmaradt darabokat elég vastagon betemette az üledék és a 

homok, és egy későbbi erózió sem morzsolta fel. És egyszer csak, 

hipp-hopp, elérünk ebbe a korba, amelyben élünk, és valaki, 

mondjuk maga, lóhátra pattan, mert elkóboroltak a tehenei, és 

ha elég szerencsés, felfedez valami furcsát az egykori 

folyómederben, mert épp megfelelő szögben érik a nap sugarai. 

Leszáll a lóról, megvizsgálja, és rájön, hogy amit lát, az nem lehet 

más, csak egy jókora dinócsont, mivel nagyságánál fogva sem lóé, 

sem tehéné nem lehet. Azért azon még eltűnődik, nem a 

környező sziklák leszakadt darabja-e az a hatalmas, kemény 

valami, ami a földből kitüremkedik, aztán... 

– Miért fordulhat ilyesmi elő? – szakított félbe Raymond. 

– Mi? Az, hogy a dinócsontot tehén- vagy lólábszárnak nézi 

valaki? 

– Nem. Az, hogy szikladarabnak. 

– Elsősorban a színe miatt. A csont ugyanis megkövesedik. 

– Aha! – mondta Raymond, de továbbra is az utat nézte 

mereven. 

Elég élénken gesztikuláltam beszéd közben, mint mindig, és 

mint a geológusok és paleontológusok általában. Emiatt gyakran 

ki is figuráznak bennünket a laikusok. Azt szokták mondani, ha 

valaki sok paleontológust és geológust hív meg a házába, az 

érkezéskor jobb, ha összekötözi a kezűket, máskülönben komoly 

problémát okozhat az elhelyezésük. Amikor elhallgattam, kezem 

az ölembe hullott. Zavaromban megköszörültem a torkomat. 

– Csak azt akartam mondani, hogy a mai korban, ha egy 

hullát találnak, az rendszerint egészben van, és... – Hirtelen 

elhallgattam. Lehet, hogy erről van szó? Lehet, hogy a gyilkos 

feldarabolta George Dishey-t? Agyamból kiszaladtak az 



intelligens gondolatok; a gyomrom görcsbe rándult. – Hé, 

megmondaná, mi a fene történt dr. Dishey-vel? 

Az autó ekkor már városi utat falt, bár még mindig a 

Bonneville-tó partjával párhuzamosan haladt. A pleisztocén 

korban még tengerként hullámzó víz túlélte az évszázadok 

viharait, és bár nagy része elpárolgott, a Great Sah Lake néven 

ismert tó, mint a város névadója, sekély vizével is a 

nevezetességek közé tartozott. Hamarosan elhaladtunk az Utahi 

Állami Egyetem mellett, befordultunk egy utcácskába, majd arra 

a lakótelepre értünk, ahol az immáron néhai George Dishey háza 

állt. Az autó már egészen lelassult, de Raymond még mindig nem 

vette le szemét az útról. Arca, hiába fürkésztem, semmiféle 

érzelmet nem tükrözött – majdhogynem kifejezéstelen tekintettel 

meredt előre a kormánykerék felett. 

– Az első ház jobbra – mondta lágyan, amikor megszólalt. 

A jelzett irányba néztem. A házak előtt kialakított parkoló, 

ahol az általam bérelt kocsi is állt, újra megtelt. Megálltunk a 

parkoló autók előtt, és mindketten kiszálltunk. A bejárati ajtóhoz 

sétáltunk, amely a melegre való tekintettel, nyitva állt. Beléptem. 

A helyszínelő csoport épp akkor fejezte be a házkutatást. 

A szoba sarkában felhangzó hang szinte mellbe vágott. 

– Ó, a kis geológus lány... Máris vége lenne a 

csontkonferenciának? – Megfordultam. Bert felügyelő épp akkor 

hagyta abba az egyik könyvespolc tanulmányozását. – Hogy 

sikerült az előadás, kedves Sherlockom? 

Figyelmen kívül hagyva a gúnyos kérdést, abba a szobába 

siettem, amelyben előző éjszaka aludtam. A táskám nyitva állt, és 

holmijaim, a farmernadrágtól kezdve a legintimebb 

ruhadarabokig, az ágyon hevertek, nagy kuszaságban. 

Kinyitottam a számat, hogy feltörni készülő felháborodásomnak 

hangot adjak, de gyorsan be is csuktam. 

– Ó, ez a magáé? – kérdezte a küszöbhöz érkező Bert 

pimaszul. – Ha tudtuk volna... 



Megvető pillantást küldtem felé, de nem mondtam semmit. 

Csak az előnyös helyzetet használta ki, amikor a halott házában 

kutakodva átnézte az én holmimat is. 

– Tessék, a kulcsai – nyújtotta felém, mutatóujja végén 

himbálva, az ominózus kulcscsomót. Ekkor már az ajtókeretben 

állt, és ártatlan tekintettel az ajtófélfának támaszkodott. – És itt 

egy pótkulcs a főbejárathoz. Mármint, ha itt akar maradni. 

Hogy véletlenül se tudjak megszólalni, összeszorítottam az 

állkapcsomat, de olyan erővel, hogy majdnem kinyomta a hátsó 

fogaimat. Nem, ha ez az ember azt akarja, hogy elmenjek, itt 

maradok. Ha a fene fenét eszik, akkor is. 

– Aztán nehogy eltűnjön, hallja-e? – folytatta a kioktatást. 

Fenyegetően megindultam felé, azzal az eltökélt szándékkal, 

hogy a testemmel szorítom ki a szobámból, ha kell. Szerencsére, 

magától is kiment, és nem csak a szobából, hanem a házból is. 

Arcára mintha rákövült volna az a gonosz, szívtelen mosoly, 

amelyet oly sokszor rám villantott a délelőtt folyamán. 

Rácsaptam az ajtót, és csak utána vettem észre, hogy Raymond 

még mindig a házban tartózkodik. 

– Ezer bocsánat – sziszegtem, és újra kitártam az ajtót, majd 

valamivel szelídebben így folytattam: – Hm... Elnézést. – Azt 

akartam, hogy ő is elmenjen, mégpedig rögtön. Hosszú, nehéz 

nap állt mögöttem, távol az otthonomtól, távol mindazoktól, 

akiket a barátaimnak tekintettem, és a hüvelykujjamban olyan 

iszonyú lüktetésbe kezdett a fájdalom, mintha kalapáccsal ütötte 

volna valaki. Ha nem akartam, hogy Raymond sírni lásson, 

mielőbb el kellett küldenem. 

– Minden rendben? – kérdezte. 

– Nagyobb rendben nem is lehetne – válaszoltam keserűen. 

A kezembe nyomott egy névjegyet. Az állt rajta, hogy „Salt 

Lake City Rendőrkapitányság”, alatta egy logo, majd az előttem 

álló férfi teljes neve: Thomas B. Raymond, és egy telefonszám. – 



Hívjon fel, ha... szóval, ha bármi eszébe jutna, ami segítheti a 

nyomozást. V agy... ha szüksége lenne valamire. 

– Jó. – Tudtam, hogy bármilyen udvariasan fejezi is ki 

magát, jó oka van arra, hogy ne veszítsen szem elől. Az ő 

szemében én egy bűnügy gyanúsítottja voltam továbbra is, amit 

az előléptetése érdekében, meg kellett oldania. Pocsékul éreztem 

magam. Mint a kisgyerek, akire vigyázni kell, épp ezért inkább 

teher, mint örömforrás. 

– Van ennivaló a házban? 

– Ha megéhezem, majd elmegyek valahová. 

– De biztos, hogy... 

– Jól vagyok, az ördögbe is! 

Raymond még néhány pillanatig az arcomat kutatta, aztán 

megfordult, biccentett egyet és elment. Lassan becsuktam 

mögötte az ajtót. 

Az ablakból láttam, hogy keresztülvág a pázsiton. Magas, 

hajlékony testét könnyed, ruganyos léptek vitték az autója felé. 

Amikor odaért, megfogta a kilincset, de nem nyitotta ki az autó 

ajtaját. Lehunyta a szemét és hagyta, hogy arcán szétterüljön a 

magányosság semmivel össze nem téveszthető érzése. A 

félhomályban úgy tűnt, megmozdulnak az ajkai. Mintha beszélt 

volna valakihez... Valakihez, aki a közvetlen közelében állt. Aztán 

mégiscsak kinyitotta az autót, beült, és beindította a motort. 

Még sokáig néztem az üresen maradt parkolóhelyet, és 

magányosabbnak éreztem magam, mint korábban bármikor. 

Arra gondoltam, hogy én is beülök a bérelt autómba, és 

felmegyek Snowbirdbe. A konferencia résztvevői már biztos a 

vacsoraasztalnál ülnek, és dinoszaurusz-csontokról szóló 

történetekkel szórakoztatják egymást. Megpróbáltam felidézni, 

milyen vacsorát ígért a programfüzet. Sült bordát, jutott eszembe 

némi koncentrálás után. Egy falatot sem bírtam volna lenyelni. 

És ha arra gondoltam, hogy a frissen vágott állat húsába bele kell 

szúrnom a késemet, kirázott a hideg. 
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A telefont Carlos Ortega őrmester vette fel. Az édesanyjánál 

értem utol, vacsora közben. 

– Em – mormogta. – Már elkészült a menudo. Mérges lesz a 

mama, ha kihűl. Visszahívhatnálak? 

Elkámpicsorodtam. 

– Hát persze – sóhajtottam. Hangom olyan lehetett, mint a 

magánzárkába zárt fogolyé. 

Carlos megadó sóhajjal válaszolt. 

– Momentino, amiga, kipróbálom, hátha elér a telefonzsinór 

az asztalig. Oké... így jó lesz. – Az öccsének pedig azt mondta: – 

Oye, Salvador, pasamé tortillas, por favor, majd, már újra a 

telefonba, így folytatta: – Oké, oké... most már mondhatod. Csak 

nincs valami baj? 

– Miért? Csak akkor hívhatlak, ha van? 

Ortega hangjába cseppnyi irónia vegyült. 

– Annyi éve ismerjük egymást, amiga, de még soha nem 

hívtál vacsora közben. Nem lennék igazi detektív, ha ebből nem 

következtetnék valamire. És a hangod is rosszat sejtet. – Bár 

valószínűleg távolabb tartotta a kagylót, hallottam, hogy 

beleszürcsöl a levesébe. – Aztán, az évek során megszoktam, 

hogy néha furcsán fejezed ki magad. Ma például a hallgatásod 

beszél. Még azt sem mondtad, hogy larga distancia választ el 

minket, pedig, ha nincs semmi probléma, biztosan ezzel kezded a 

beszélgetést. No jó, ne ijedj meg, nem látok a vesédbe... A 

háziasszonyodtól tudom, hogy elutaztál. Akkor mondta, amikor 

délelőtt találkoztam vele. Verdad? 

Verdad. – Négyéves ismeretségünk alatt sikerült 

kifejlesztenünk egy olyan közös szókincset, amelynek a 

megértése, bár bőségesen meg volt tűzdelve spanyollal, nem 

okozott problémát soha. A spanyol szavak természetesen 

megsokasodtak, amikor Carlos az édesanyja társaságában volt, és 



önkéntelenül visszatért arra az elegáns, kissé modoros nyelvre, 

amit gyermekkorában használt a felnőttek között. A 

háziasszonyom, Betty, gyakran meghívta ebédre. Ilyenkor kissé 

kellemetlenül éreztem magam, mert akarva-akaratlanul 

szemtanúja lettem annak, hogy... szóval, az egyszerű barátságnál 

intimebb köztük a kapcsolat. 

– Igen – nyögtem végül. – Salt Lake City-ben vagyok. 

– És milyen az idő? 

– Kellemes. 

– Te viszont szomorú vagy. – A hangjából áradó együttérzés 

szinte melengetett. Hirtelen elhomályosult a tekintetem, alig 

tudtam visszatartani kicsordulni készülő könnyeimet. – Igen – 

suttogtam. Szomorú vagyok. És nem csak azért, ami történt. 

Azért is, mert találkoztam valakivel. 

– Mondd már el, mi a baj. Mitől vagy annyira corazon, hogy 

még a hangodból is árad a fájdalom? 

Ekkor gördült végig az első könnycsepp az arcomon, majd 

rögtön utána egy másik is. Hogy a könnyzápornak elejét vegyem, 

olyasmit mondtam, amiről tudtam, hogy felébreszti majd a 

haragomat. 

– Letartóztattak. 

Hallottam, hogy a kanala hatalmasat csattan az asztallapon. 

– Que? Amiga! Por qué! 

– Vagyis, le még nem tartóztattak, de csak azért, mert nincs a 

kezükben elég bizonyíték ellenem. De tudom, hogy én vagyok, az 

első számú gyanúsított. Ez a pontos megfogalmazás; kár is 

szépíteni. De... azt akarod mondani, hogy nem hívtak fel? – Csak 

nagy sokára esett le, hogy az újdonság erejével éri minden 

szavam. Most már tényleg elfogott a düh. 

– Pare! Pare! Por qué es su. – Szinte hallottam az erőlködést, 

amint megpróbált újra angolra váltani. – És mi a vád? 

– Hát ez az... Gyilkosság. 



– Ay, caramba! Ne vedd komolyan, csak kicsúszott a számon. 

Verdad? 

– Nem. A meggyilkolt fickó házában töltöttem az éjszakát, és 

éppen akkor ért oda a rendőrség, amikor, nos... – Nagy levegői 

vettem, majd szinte egy szuszra előadtam kintrekedésem egész 

abszurd történetét. 

Ezután szinte záporozni kezdtek Carlos kérdései. Megállás 

nélkül hullottak mindaddig, míg meg nem győződött arról, hogy 

kiszedte belőlem a lényeget. 

– Az elhunyt neve? – kérdezte. 

– George Dishey. 

– Honnan ismerted? 

– Sehonnan. Tegnap találkoztam vele először, miután leszállt 

a gép. Addig csak telefonon beszéltem vele. Azt mondta, hallott 

rólam és a munkámról, amit veled közösen csinálok. Mármint 

hogy néha geológus szakértőként részt veszek nyomozásokban. 

Fogalmam sincs, kitől hallotta mindezt, de rendkívül jó volt 

hallani, hogy számomra teljesen idegen emberek is ismerik a 

nevemet. Ugye, érted? Az olajiparban soha nem figyelt fel rám 

senki, ami érthető, hiszen telített a szakma. Törvényszéki 

geológusból azonban kevés van. Olyan, mint a fehér holló. Azt 

hiszem, ezt mondta Dishey. És én mindig arra vágytam, hogy 

ilyen dolgokat mondjon nekem valaki. Rendkívül hízelgőnek 

találtam, főleg egy elismert tudós szájából. Engem, minden 

különösebb fokozat nélküli geológust, nem minden nap ér ekkora 

megtiszteltetés. Úgy éreztem, végre vagyok valaki, és egyszer az 

életben... 

– A lényeget, querida – szakított félbe Carlos. – Azt mondd 

el, hogyan vette fel veled a kapcsolatot. 

– Mondtam már. Felhívott telefonon.. Teljesen váratlanul. 

Meghívott erre a konferenciára. Képzelheted... Majdnem 

eldobtam a telefont. Mivel tisztában voltam azzal, hogy mekkora 



név a szakmában, először azt hittem, csúfot akar űzni belőlem 

valaki. Nem mindenkit hív fel egy ekkora médiasztár. 

– De téged felhívott, és megtisztelve érezted magad. 

– Gondolhatod... El voltam ragadtatva – mondtam keserűen. 

Milyen könnyen megadtam magam a hízelgő szavaknak! 

Egyszerűen nem tudtam nemet mondani – elfogadtam a 

meghívást. Tudtam, hogy a hírnév nem kötelez semmire, és hogy 

a látszat néha csal, mégis, mire Salt Laké City-be értem, el sem 

tudtam képzelni, hogy ne egy megnyerő külsejű, kellemes 

modorú férfi várjon a repülőtéren, akit különc hobbija miatt, 

rajtam kívül senki más nem tud megérteni. Hah! Erre most itt 

állok, és rá kell jönnöm, hogy nem iránta epekedek, hanem egy 

zsaru iránt, aki, ráadásul gyilkossággal vádol. Hát én semmiből 

sem tanulok? 

Hallottam, hogy Carlos szája ismét összezárul a kanál fölött, 

és lenyel a menudo-ból egy újabb adagot. 

– Folytasd! 

– Azt mondta, hogy a konferencián lesz egy „Törvényszéki 

geológia” szekció, mégpedig azért, mert a paleontológia fontos 

részét képezik azok a kutatások, amelyek a fosszília 

elpusztulásának körülményeit próbálják kideríteni. A 

paleontológusok ugyanis olyan állatokkal foglalkoznak, amelyek 

már réges-rég kipusztultak. És persze növényekkel. Ebben 

különbözik a paleontológia a biológiától. Szerintem. – Az előző 

hét csütörtökén láttam utoljára Carlost, mégsem szóltam neki a 

konferenciáról. Vajon miért nem dicsekedtem el vele? Talán már 

akkor éreztem, hogy bűzlik valami? 

– Tehát megérkezésedkor találkoztál vele először. 

– Pontosan. 

– Láttad a testet? 

–Nem. Hála Istennek. Szerintem valami nincs rendben vele. 

– Honnan tudod? 



– Nagyon fel vannak zaklatva a zsaruk. Mondhatni, a 

szívükön viselik az ügyet. 

– Ayii! – nyögte Carlos, ami az ő szótárában azt jelentette, 

hogy tényleg bajban vagyok. Végül, amikor annyira 

lecsillapodott, hogy visszatérjen a tányérjához, azt kérdezte: – 

Hol vagy most? 

– A házában. 

– Az áldozatéban? 

– Sí. 

– Ennek a George Dishey nevű krapeknak a házában? 

– Corecto. 

– Aiyii. No es bueno. Aiyii. 

– Abbahagynád végre ezt a sok „Aiyii”-t? 

Hallottam, hogy dörmög magában valamit, de nem tudtam 

kivenni a szavakat. 

– Felejtsd el, hogy felhívtál, és edd meg, amit főztél – mondta 

végül tisztán hallhatóan. 

– Carlos, hová akarsz kilyukadni? Miféle mireida... 

– Elég! Nincs több mondanivalóm, és tanácsot sem adok. 

Eddig, ha segíteni próbáltam valamiben, mindig az ellenkezőjét 

tetted annak, amit mondtam. Egy ilyen ember esetén nem 

vállalhatom a felelősséget semmiért! 

– Na, de most... 

– Fogalmad sincs, ki ölte meg azt a férfit. Mi van, ha... 

– Nyugi, Carlos. Gondold végig. Ha megölnél valakit, 

visszamennél a házához, ahol jó esély van arra, hogy 

észrevegyenek? Nem, ugye? Ez tehát a legbiztonságosabb hely, 

ahol lehetek. No te preocupe. Ezenkívül, majdhogynem házi 

őrizet alatt állok. Még a konferenciára is csak rendőri kísérettel 

mehettem el. – Nem volt egészen igaz, amit mondtam, de nem 

csak Carlost akartam megnyugtatni, hanem magamat is. – 

Gondolom, most is legalább tíz zsaru cirkál a ház köTül. Jeltelen 



autóikban csak arra várnak, hogy megpróbálkozzam valamivel. 

És közben Postumot isznak. 

– Postumot? 

– Persze. Ha nem tudnád, ez egy mormon város. Még egy 

csésze rendes kávét sem kapsz sehol. A legtöbb helyen tilos a 

koffeinfogyasztás, a dohányzás, és a szeszesital-fogyasztás is csak 

két-három sörig megengedett. 

Carlos rendületlenül szürcsölte a cervezáját. 

– Nagyon megszívtam ezzel az első számú gyanúsítottsággal 

– mondtam. 

– Hé, mosd ki a szádat! – dörrent rám Ortega. 

– Kíváncsi vagyok, te mit mondanál a helyemben! Még csak 

fel sem hívtak, pedig megadtam nekik a telefonszámodat. Ez 

igazán érdekes. 

– Por qué? 

– Mert ennek ellenére hozzájárultak, hogy tegyem a 

dolgomat. Azt hittem, azért ilyen engedékenyek, mert beszéltek 

veled. – Szárazon felnevettem. – Azt hittem, felvették veled a 

kapcsolatot, és te kezességet vállaltál értem. Hogy miattad vették 

le rólam a bilincset. De úgy tűnik, semmiféle beszélgetés nem 

zajlott közted és az itteni rendőrség között. Akkor azonban nem 

értem, miért engedtek el? 

 

* 

 

Ortegának, természetesen, igaza volt. A józan megfontoltság 

azt diktálta volna, hogy másutt keressek magamnak szállást, de 

győzött a fáradtság, a spórolási vágy és a fafejűség – úgy 

döntöttem, egy tápodat sem megyek sehová. Meggyőztem 

magam, hogy akár hetekbe is belekerülhet, mire tisztázom 

magam a vád alól, ami azt jelenti, hogy munkanélküli leszek, és 

nem hogy szállodára, de még arra sem lesz pénzem, hogy 

kifizessem a hitelből vásárolt repülőjegyemet, úgy beszéltük meg 



Carlossal, hogy azonnal felhívom, ha történik valami. Ő ennek 

fejében megígérte, hogy felveszi a kapcsolatot a Salt Lake City 

Rendőrség gyilkossági csoportjával, és megpróbál megtudni 

valamit. Amikor letettem a kagylót, még boldogtalanabbnak 

éreztem magam, mint a beszélgetés előtt. 

Csak ültem George Dishey nappalijában, és vakon meredtem 

magam elé. A helyiség minden bizonnyal házi könyvtárként is 

szolgált, hiszen falait a földtől a plafonig, könyvekkel zsúfolt 

polcok borították. Nem akármilyen könyvek voltak – vastag és 

roppant súlyos tudományos kötetek, enciklopédiák, eltekintve 

attól a néhány tudományos-ismeretterjesztő és népszerű 

könyvtől, amelyeknek a címe ismerősen csengett nekem is. 

Szemem felfedezte, például, Crichton Jurassic Parkját, valamint 

Bakker bestsellerét, a Dinoszauruszok pusztulását. A 

tudományos kötetek között több eredeti, első kiadást is 

észrevettem, amelyek kisebb vagyont érhettek, és George minden 

bizonnyal tudta is ezt. A legértékesebbeket külön állványon, 

kinyitva helyezte el, óvatosan, hogy a gerincük meg ne törjön, 

ugyanakkor jobban szemügyre vehessék a ház vendégei. Saját 

írásait – amelyek többsége nem a tudományos kötetek durva 

lapjairól nézett vissza az olvasóra, hanem népszerű kiadványok 

fényes, nyomdatechnikai remekbe szabott hasábjairól vagy 

valamelyik divatos magazin színes oldalairól – ugyancsak 

kiállította egy-egy arra alkalmas, jól megtekinthető helyen. Azok 

felett, amelyekre különösen büszke volt, elhelyezett egy-egy 

spotlámpát, hogy megvilágítsa a hangzatos, de annál banálisabb 

címeket. Mindez éles kontrasztban állt a polcokon sorakozó, 

mind megjelenésük, mind tartalmuk tekintetében tömör 

monográfiákkal, mint ahogy könyveinek hivalkodó borítója is. Az 

embernek az volt a benyomása, hogy egy óvatlan pillanatban 

foszforeszkálni kezdenek. Az egyik címlapon ő maga mosolygott a 

borítót ellepő, leheletvékony porréteg alatt, kezében az a 

bizonyos, tréfásan „hordódíjnak" nevezett bronz állkapocs. 



„Ahogy a tévéből ismerjük”, állt a fotó alatt. Őszinte csodálattal 

töltött el az az arcátlanság, amellyel a tehetségtelen rizsázásért 

kapott díjat használta fel nagysága bizonyítékaként. 

Közelebbről is megvizsgáltam. Szemléletes darab volt, akár 

egy show aprólékos gondossággal megmunkált díszlete. 

Tizennyolc hüvelyk hosszú lehetett, fogakkal tele. Dishey büszkén 

tartotta maga előtt, mint vadász a ritka trófeát; a másik kezét, 

lazán behajlítva, a csípőjére tette, akár a késsuhogtatásra készülő 

kalóz. 

A szoba egyik sarkában egy négyfiókos irattartó szekrényke 

állt, mindegyik fiókon egy-egy felirat: EENY, MEENY, MINEY és 

MOE. Elmosolyodtam, mert megjelent előttem Bert felügyelő 

képe, amint megpróbál értelmet adni a gyermekmondókából 

kölcsönzött elnevezéseknek. Az irattartó szekrény mellett, 

salaktömbökből kialakított lábakon egy fa ajtó feküdt, ami 

szemmel láthatóan az íróasztal szerepét töltötte be. A kilincs 

helyén tátongó lyukban egy üvegpohár állt, tollakkal, ceruzákkal 

tele. Az asztalon, George számítógépe előtt, egy elegáns, 

ergonómiai szempontok alapján tervezett forgószék 

terpeszkedett; a számítógép azonban éhesen tátongott, a 

rendőrség ugyanis eltávolította belőle a merevlemezt. Az 

asztallap nagy részét papírhalmok borították; félő volt, hogy 

valamelyik megindul, és suhogó gleccserként elárasztja az egész 

szobát. Az, hogy ennyire bizonytalan állapotban voltak, 

valószínűleg a helyszínelő csoport tevékenységének volt 

köszönhető. Egy ember még akkor is az íróasztal tartalmát 

vizsgálta, amikor Raymond társaságában visszaértem. 

Pillantásom a kanapéra és az agyonpakolt fotelokra esett. Olyan 

benyomást keltettek, mint egy piszkos alagsori lakás ócskapiacon 

vásárolt berendezése, amely viszolygást váltott ki még a 

rendőrökből is. De bármit hallottam is George-ról a nap 

folyamán, a lakásban minden jel arra vallott, hogy a lelke mélyén 



igazi tudós volt, akinek a szemében a könyvek és a munkájához 

szükséges eszközök jelentették az igazi értékeket. 

Apropó, az eszközei, gondoltam magamban, hol tartja a 

leletfeltáráshoz szükséges eszközöket? Alaposan felmértem még 

egyszer a szobát, hátha felfedezem valahol a geológusmunkához 

nélkülözhetetlen Brunton iránytűt, a leletmentési naplókat, a 

kőfejtő kalapácsot, ami nélkül egyetlen lépést sem tesznek a 

magukat valamire tartó geológusok, a tisztítóecset-készletet és 

azt a számos apróságot, ami egy paleontológus 

alapfelszerelésének része kell, hogy legyen. Mivel a szobában 

egyetlen darabot sem találtam, az alagsorba vezető ajtóhoz 

léptem, kinyitottam, és bekukkantottam a mögötte feltáruló 

helyiségbe. Teljesen üres volt, eltekintve néhány ki-szuperált 

bútordarabtól és a dohszagtól, ami szinte tapinthatóvá vált a 

nedves alagsori falak között. Átmentem a konyhába, hogy az 

ablakon át terepszemlét tartsak a hátsó udvarban is, hátha 

találok egy garázst, vagy bármilyen más, tárolásra alkalmas 

helyiséget. De ott sem láttam semmit, csak azt a kocsibeállót, 

ahol a terepjáróját tartotta George. Most azonban az is üresen 

tátongott, hiszen az autó, nagy valószínűséggel, ott állt most is, 

ahová a tulajdonosa reggel akkora sietséggel távozott vele. 

A terepfelszerelés hiánya szöget ütött a fejembe, de mivel 

nem találtam rá magyarázatot, visszamentem a nappaliba, és 

nézegetni kezdtem az íróasztal felett elhelyezett fénykép-

gyűjteményt. Úgy gondoltam, ez lehet az a dicsőségtábla, amelyre 

Earthworm Magritte volt szíves felhívni a figyelmemet. Fő helyen 

függött a George Yale egyetemen szerzett diplomája, mellette egy 

díszes táblácska „Köszönjük” felirattal az egyik televíziós 

társaságtól, egy nagyon gyerekes rajz „Mrs. Gerhart második 

osztályától, köszönjük, dr. Dishey” aláírással, és az Arany 

Állkapocs-díj üres talapzata. A fotók között felfedeztem két 

felvételt a fiatal George-ról. Az egyiken még szinte gyerek volt, és 

öntudatosan állt egy Tyrannosaurus rex-láb mellett egy 



őslénytani kiállítóteremben. Kezét karmos ragadozó módjára 

tartotta maga előtt, és vicsorgó fogakkal próbálta fokozni a 

hatást, ám törekvése kissé komikus eredményt hozott, mivel 

éppen hiányzott az egyik első foga. Egy másik kép olyan katonai 

gyakorlóruhában ábrázolta Dishey-t, amilyet Vietnamban, a 

dzsungelharcokhoz viseltek az amerikai katonák. Egy 

helikopterbe készült beszállni több társával együtt; mindannyian 

vigyorogtak és obszcén kézmozdulatokat tettek a kamera előtt, 

kivéve a pilótát, egy hátborzongató, mégis jóképű, fiatal férfit, aki 

kellemetlen érzéseket ébresztett bennem még fényképről is. 

Erősen kiálló arccsontjai voltak; szeme sötét mélységével 

legfeljebb csak egy sírgödör fenyegető sötétsége vetekedhetett. 

Azon tűnődtem, vajon a háború okozta-e ezt a különös tekintetet, 

és ha igen, mit hozhatott elő ugyanez a háború George Dishey-

ből. 

A többi fénykép társasági eseményeken készült, profi 

kamerával, nagy formátumban, látványos, publicitásra érdemes 

pillanatokat örökítve meg. Az egyik egy múzeumi kiállítás tárgyai 

között mutatta George-ot, a másik dinóföldre látogató cserkészek 

társaságában; egy harmadikon pedig egy megtisztításra 

előkészített lelet fölé hajolt, amihez egy múzeumi 

preparátorműhely adta a hátteret. Rajta kívül mindenki fehér 

köpenyben volt. A képek között nem volt olyan felvétel, amin ne 

George Dishey foglalta volna el a központi helyet, szégyentelen, 

majdhogynem pajzán vigyort villantva a fényképezőgép felé. 

Bármilyen eseményen kapták lencsevégre, akár terepbejáráson, 

akár kiállításmegnyitón, mindig pólóinget, buggyos nadrágot 

viselt; tarka selyemkendőt tekert a nyaka köré, és haja, bár 

lófarokba fogta össze, hosszú, borzas seprűként terült szét a 

vállán. Megjelenésével paródiája volt annak a tipikus külsőnek, 

ami a konferencia résztvevőit jellemezte. Egyébként teljesen 

átlagos külsejű ember lett volna, kissé göcsörtös orral, élénk 

tekintetű szemekkel, könnyen mosolyra húzódó szájjal, és – 



bármikor készült is a fotó – néhány napos borostával. Elmehetett 

volna egy westernfilmbe aranyásót alakítani. Több fotó ábrázolta 

az Arany Állkapoccsal a kezében. Émelyítően szirupos felvételek 

voltak ezek, és George úgy festett rajtuk, mint a horrorfilmekben 

szereplő, kényszeredett vigyorú ámokfutók. A szörnyűséges 

állkapocs látványáról a hús jutott eszembe, arról pedig a vacsora. 

Gyomrom éhesen korogni kezdett. Kevés dolog van, amitől 

hosszú időre elmegy az étvágyam. A gyilkosság ugyan ezek közé 

tartozik, de mivel egész nap nem ettem, most győzedelmeskedett 

az éhségérzetem. A konyhába indultam, de megtorpantam a 

küszöbön. Átkutatni egy halott hűtőszekrényét – nos, nem volt 

sem túl illedelmes, sem túlságosan étvágygerjesztő dolog. Mi 

több, éreztem, hogy kezd idegeimre menni a ház. Magán viselte 

az agglegényélet legrosszabb jegyeit, egymáshoz nem illő 

bútoraitól kezdve a fürdőszoba padlóján szétszórt, dohszagot 

árasztó törülközőkig. Kiáltó szükség lett volna egy alapos 

takarításra. Mindez annyira nyomasztott, hogy egyszerűen nem 

bírtam tovább a rossz emlékű falak között. Vidámabb, vagy 

legalábbis kellemesebb látványra vágytam, mint egy halott férfi 

életének rendetlenül felhalmozott romjai. Úgy döntöttem, a 

nyakamba veszem a várost, és keresek magamnak egy olyan 

helyet, ahol barátságos környezetben ehető ételhez juthatok. 

Odakinn már egész alacsonyan járt a nap; lapos szögben 

érkező sugarai áttetsző, aranyban szikrázó glóriát vontak a 

Sziklás-hegység csipkésen meredező vonulata fölé. A 

megélénkülő utakon egyre többen döntöttek úgy, hogy ideje 

bekapcsolni a fényszórókat. Életemben először őszintén örültem, 

hogy engedtem magam rábeszélni az automataváltós kocsira, 

mert így vezetés közben sem kellett igénybe vennem sérült, és 

mindinkább lüktető bal kezemet. Beálltam a belváros felé 

hömpölygő kocsisorba, és hagytam, hogy a fő áramlat magával 

sodorjon a központot jelző, magas épületek felé. 



Salt Lake kifejezetten tiszta város; az elszigetelt, rendkívül 

produktív mormon közösség szorgos, takarékos életmódját híven 

tükröző mintatelepülés. Az aranycsillámokkal búcsúzó nappal 

utolsó fényeit melegséget árasztva verték vissza a krémszínű 

épületek. A szűrt fényben még nyilvánvalóbbá vált az utcák, 

fasorok tisztasága, ami büszkeséggel telítette még a házfalakat is. 

A rendszeretet elképesztően magas fokú megnyilvánulását itt-ott 

azért megtörte egy-egy építkezés, ami azonban egy jelentős 

esemény előhírnöke volt: a 2002-es téli olimpiai játékok leendő 

házigazdájaként arra készült a város, hogy méltó otthont adjon a 

versenyekre érkező sportolóknak és természetesen a sportot 

szerető közönségnek is. Autóm döcögve haladt keresztül egy 

készülő sínpályán, amellyel a belvároson keresztülhaladó mini 

vasút vonalát akarták bővíteni, majd, az ideiglenes útirányt 

követve, megkerült egy, még mindig hajlongó óriásdarut, 

amelynek kezelője azon fáradozott, hogy a leendő hotelóriás 

épületén a helyére illesszen egy újabb elemet. Az olimpia játékok 

rövid ideje alatt a legszebb arcát akarta mutatni a város, még 

akkor is, ha az több éves áldozatot követelt az egyébként békés 

lakosságtól. 

A belvárosba érve ritkulni kezdett a forgalom. Lassú 

tempóban haladtam, abban reménykedve, hogy előbb-utóbb 

észreveszek egy vacsorázásra alkalmas helyet Tudtam, hogy a 

nagyobb szállodák mindegyikében működik étterem, én azonban 

valami egyszerűbbre vágytam. Olyan helyre, ahol a helyiek 

nyüzsgésében elmerülve talán képes leszek száműzni nyomasztó 

gondolataimat. A Déli templom utcánál nyugati irányba 

fordultam, majd a Templom térre érve elmerültem a turizmus 

forgatagában, aztán a Nyugati templom utca következett, végül 

az Északi templom utca gyér forgataga. (Az utcák, amelyeken 

végighajtottam, nem az adott égtájhoz, hanem a téren álló 

templomhoz viszonyítva kapták a nevüket.) Így legalább minden 

oldalról megtekinthettem azt az aranyozott angyalt, amelyik a 



legmagasabb torony tetején trombitált. Amikor ráfordultam a 

most már valóban déli irányi követő főutcára, és lelassítottam, a 

visszapillantó tükrömben felfedeztem egy velem azonos ütemben 

lassító autót. Az egészben az volt a különös, hogy a kocsi több 

háztömbnyire volt tőlem, és annak ellenére lassított, hogy – 

autóinkon kívül – egyetlen jármű sem volt az úton. Rájöttem, 

hogy végig ott volt a visszapillantó tükrömben, de mivel a 

forgalom ritmusában haladtunk mind a ketten, eszembe sem 

jutott, hogy esetleg engem követ. Hangos szitkozódásban törtem 

ki, és mintha csak Ortega őrmester is ott ült volna mellettem, így 

kárhoztattam a balsorsomat: 

– Látod, Carlos? Úgy tapadnak rám, mint szarra a legyek! 

A fakabátok nélkül mozdulni sem tudok! Csakhogy egy kicsit 

elszámították magukat. Azt hiszik, olyan hülye vagyok, hogy nem 

veszek észre egy jeltelen autót! 

Felgyorsítottam. Erre felgyorsult a másik kocsi is. Újra 

befordultam a Déli templom utcába és elindultam a Delta Center 

felé. Egy perc sem telt el, ismét feltűnt a tükrömben az autó. 

Engedelmesen átvette az általam diktált tempót, és leszakadt 

farokként követte az általam választott útirányt. Szinte lehetetlen 

volt leírást adni róla; egy közepes méretű, áramvonalas szedán 

volt, kicsit hasonló az enyémhez – olyan, amiből a legtöbb 

található a repülőterek mellett működő kölcsönzőkben. 

A Delta Centerrel szemben átellenben épült Plaza felé vettem 

az irányt, de csak későn vettem észre, hogy zsákutcába kerültem. 

Dühömben püfölni kezdtem a kormánykereket. 

Felötlött bennem, hogy, egy U-kanyarral megkerülöm a 

Plazát, de a józan ész azt súgta: gondoljam végig alaposan a 

helyzetet. Ennek részben az a balsejtelem volt az oka, amely egy 

ideje ott motoszkált a gondolataim között. Mi van, ha nem a 

rendőrség akasztotta rám ezt az autót? Mi van, ha... 

Persze, a „mi van, ha” kezdetű feltételezéseknek nem sok 

értelme volt. 



Az est már a szürkület és a sötétség közötti átmenet 

időszakába ért, de nagy veszélytől nem kellett tartanom. 

Emberek sokasága vett körül; ilyen körülmények között kétszer is 

meggondolja, mit tegyen, aki rossz szándékkal közeledik. 

Meggyőződéssel hittem, hogy viszonylagos biztonságban vagyok. 

Megálltam a parkoló autók előtt, és körülnéztem. A Plazát három 

oldalról teljesen körülzárta a Delta Center épülete és a hozzá 

tartozó hatalmas parkoló; a régi, Viktoriánus épületből a 

stílusjegyek megőrzésével kialakított, Chart House nevű étterem 

és az eredeti állapotát őrző vasútállomás. Egyszerűen kiszállok és 

besétálok ebbe az emberektől nyüzsgő, bájos étterembe, és akkor 

meglátom, ki az, aki követ. Ha a mindenható rendőrség, akkor az 

emberük lehűtheti a talpát, amíg eszem. 

A visszapillantó tükörbe néztem. Az ominózus autó éppen 

akkor fordult be a parkolóba. A gyomromba beálló görcs azt 

súgta, bárki üljön a kormány mögött, nem a rendőrséghez 

tartozik. Hasonlóképpen érezhet a szarvas is, amikor elkezdi 

becserkészni a vadász, gondoltam keserűen. Most azonban 

peched, van hapsikám. Ha nem tudnád, a köztereken egész évre 

érvényes a vadászati tilalom. 

Az autó vezetője ugyanazt tette, amit én: megállt a kocsisor 

előtt, elzárva egy kisteherautó előtt a kivezető utat. A sietve 

közeledő tulajdonos integetésére azonban odébbállt. Láttam, 

amint a legközelebbi sarkon bekanyarodik, és megáll annak a 

kereszteződésnek az egyik oldalán, amelyen mindenképpen át 

kellett haladnom kifelé menet. Ezzel bezárult a kör. 

Hunyorogva szemügyre vettem a kormánykerék mögött ülő 

alakot. Ismerősnek tűnt. Tudtam, hogy nem találkoztam vele, 

mégis az volt a benyomásom, mintha már láttam volna valahol. 

Magas arccsontja, szakálla volt. Kormányon pihenő kezén furán 

vastagnak tűntek az ujjak. Valószínűleg észrevette, hogy 

figyelem, mert beljebb húzódott, de olyan feltűnő mozdulattal, 

hogy azt nem lehetett félreérteni. 



Ennek ellenére megpróbáltam megnyugtatni magam. Csak 

egy zsaru. Számíthattál volna rá, hiszen te vagy az első számú 

gyanúsított. Nem engedhetik meg maguknak, hogy szem elől 

tévesszenek. Nyugi... Körülnéztem, hátha találok egy rést az 

épületek között, amin kisurranhatok, de az utolsó reményt is 

feladtam, mert az egyre özönlő kocsik miatt csak a kijárat 

irányába folytathattam az utat. Mintha az egész város a Delta 

Centerbe igyekezett volna aznap este, és mindenki tétovázás 

nélkül beállt arra a parkolóhelyre, amit először felfedezett. 

Elindítottam a kocsit, és közben azon imádkoztam, hogy én is 

találjak egy helyet. Aznap először szegődött mellém a szerencse, 

mert közvetlenül az étterem mellett, épp, amikor odaértem, 

megürült egy hely. Gyorsan beálltam, aztán, amilyen gyorsan 

csak tudtam, megpróbáltam eltűnni az étterem ajtaja mögött. 

Odabenn megálltam, és idegesen vártam, hogy végre 

leültessenek. Egyszer csak egy fiatalember siklott oda hozzám 

kecses, sima lépteivel, és megkérdezte, foglaltam-e asztalt. 

– Nem – feleltem, miközben megpróbáltam elővarázsolni egy 

aprócska mosolyt. – De csak egyedül vagyok, és vacsorázni 

szeretnék, ha lehet. Tudna segíteni? – Miközben ezt mondtam, 

hátra-hátra néztem, hogy lássam, érkezik-e utánam valaki. 

– Sajnálom, hölgyem, de teljesen tele vagyunk. Várnia 

kellene egy kicsit... – Tekintete bekötözött hüvelykujjamra esett. 

Láttam, próbál másfelé nézni, de a kötés vastagsága mintha 

megbabonázta volna a szemizmait. 

– Körülbelül mennyit? – kérdeztem olyan hanghordozással, 

amilyet az általam sznobnak nevezett angoloktól szoktam hallani. 

A fiatalember határozottan feldúltnak látszott, amiért nem 

tudott helyet adni. 

– Legalább negyven percet. Egyébként vasárnap nem is 

vagyunk nyitva, de ma különleges esemény zajlik a városban, és... 

tudja, hogy van ez. – Aztán, egy tréfás mosoly kíséretében még 

hozzá tette: – Ha várakozás helyett kedve szottyan végigsétálni az 



épületen, akár az egyik házi szellemünkkel is összefuthat, és 

mindjárt gyorsabban fog telni az idő. Az étlapról egyébként 

elolvashatja a ház történetét. 

Szellemek. Már tényleg csak ők hiányoznak nekem. A 

pohárcsörgés és az asztalok körül felhangzó vidám 

nevetésfoszlányok még tovább borzolták az idegeimet. 

– Van itt valahol egy telefon? 

A pincér készségesen elkísért az épület egyik távoli végébe. 

Amikor egyedül maradtam, felhívtam azt a számot, amit 

Raymond a búcsúzáskor megadott, és vártam. Nagy sokára 

megszólalt a diszpécser gépiesen udvarias hangja. 

– Em Hansen vagyok – kezdtem. – Raymond biztos úrtól 

kaptam ezt a számot. Azt mondta, ha segítségre van szükségem, 

bármikor felhívhatom. Jogtisztelő állampolgár vagyok, és 

balszerencsémre belekeveredtem a George Dishey-gyilkosságba. 

Azt szeretném tudni, a maguk embere jár-e a nyomomban, vagy 

valaki más. 

– Tartsa a vonalat, kérem! 

Körülbelül három perc telt el, és már azon voltam, hogy 

leteszem a telefont, amikor, Raymond nyugodt baritonja helyett, 

Bért felügyelő csípősen gúnyos, vontatott hangja kezdte 

hasogatni a fülemet. 

– Emmy! Maga az? Csak nincs valami baj? 

Dühösen belefújtam a kagylóba. Eredetileg azt akartam 

mondani, hogy követ valaki, de attól tartottam, hogy az a magát 

rendőrnek nevező nyomorék drámainak fogja találni a 

bejelentésemet. Ezért inkább elvakkantottam magam: 

– Hogy van-e valami baj? Ugyan! Csak szerettem volna 

megkérdezni, nincs-e másutt szükség arra az emberre, aki egy jó 

ideje követ. Nagyon kedves, hogy ennyire vigyáznak rám, de 

felesleges. Egyedül is boldogulok. Ha meg tudni szerelnék, hova 

megyek, amikor elhagyom a házat, készséggel felhívom magukat, 

mielőtt útnak indulok. Muszáj úgy kezelniük, mint egy veszélyes 



bűnözőt? Tudja, nagyobb felelősséggel kellene kezelni az 

adófizetőkből kipréselt dollárokat. 

Bert válasza mart, akár a vitriol. 

– Azt mondja, követik? No és kicsoda? Herceg fehér lovon, 

vagy csak egy dzsigoló? 

– Ugyan, hagyja már a rizsát! – kiáltottam, de hirtelen 

derengeni kezdett, hogy újdonságként érte a hír. Jobbnak láttam, 

ha – félretéve haragomat – pontos leírást adok, legalább a 

kocsiról. – Barna szedán, egészen új modell, középméretű, 

megítélésem szerint amerikai autó. Hogy pontosan milyen típus, 

nem tudom – nagyon egyformák ezek a modern kocsik. A 

rendszámát sem tudtam leolvasni, mert ahhoz túl messze volt, 

azt azonban láttam, hogy utah-i. A benne ülő férfiról csak annyit 

tudok mondani, hogy fehér hosszú szakálla és erősen kiálló 

arccsontja van. – Hasonlít a helikopterpilótára a Vietnamban 

készült fotón. De csak hasonlít. Biztos, hogy nem ugyanaz. És 

nemcsak a szakáll miatt. Az autóban ülő férfi közel sem olyan 

jóképű, mint a másik. Valahogy... más az arca. – Valószínűleg 

kesztyűt visel – folytattam, mert eszembe jutott, milyen 

vastagnak láttam az ujjait. Kesztyűt? Ilyen melegben? Csak nem 

azért, hogy ne hagyjon ujjlenyomatot? – A maguk embere? – 

kérdeztem követelődző hangon, dühöt színlelve; nem akartam, 

hogy érzékelje a félelmemet. 

– Ugye, azt mondta, hogy a Chart House étteremből 

telefonál? – kérdezett vissza Bert. 

– Igen, de nem maradok itt. Tudna ajánlani egy kocsmát, ami 

nyitva van vasárnap, és nem kell félórát várni ahhoz, hogy 

asztalhoz juthassak? – Igyekeztem nyugodt, majdhogynem 

közönyös hatást kelteni. 

Halk nevetés volt a válasz. 

– Tudja, én nem járok ilyen helyekre. De kocsikázzon egy 

kicsit. Ha nyitva tartja a szemét, egy ekkora városban csak talál 

valamit, ahol bekaphat néhány falatot. 



– Óriási – sziszegtem. – Remélem, az emberének tele a 

tankja. Nem szeretném elveszíteni. Mert, ugye, a maga embere? 

Letettem a kagylót és visszabotorkáltam a kijárathoz. Az 

autómhoz érve gyorsan beszálltam, elindítottam a motort, és 

hatalmas fékcsikorgás közepette elindultam. Amikor a barna 

szedán mellé értem, intettem a sofőrnek, majd földig nyomtam a 

gázpedált. A visszapillantó tükörben hamarosan megjelent a 

hűséges árnyék; most már nem érdekelte, hogy esetleg 

észreveszem. Ez azt jelenti, hogy rendőr, nyugtattam magam. 

Vagy azt, hogy nem rendőr, csak egy ostoba fajankó, ami rám 

nézve a lehető legrosszabb, mert a hülyék veszélyesebbek tudnak 

lenni, mit az okosok... 

Úgy döntöttem, ideje lerázni. Körbevezettem Salt Lake City 

belvárosán; visszamentünk a Templom térre, elhaladtunk a Salt 

Place szélmalmai mellett. Egy hatalmas parkolóhoz érve végre 

sikerült jelentős előnyre szert tennem, majd valóban mellém állt 

a szerencse, mert át tudtam csúszni egy épp pirosra váltó 

lámpánál. Kísérőm habozni látszott. Már-már attól tartottam, 

hogy a tilos jelzés ellenére a nyomomba ered, de nem tette. 

Anélkül, hogy csökkentettem volna a sebességemet, 

végigrobogtam egy építkezés mellett húzódó fasoron – 

szerencsére, nem volt lezárva sehol. Egy idő után azonban 

lassítanom kellett, mert a hepehupás út nagyokat dobott az 

autón. Egy gödörhöz érve akkorát zökkent a kocsi, hogy 

kormánykerékhez ütődő hüvelykujjamba ismét beléhasított a 

fájdalom. De megérte. Ekkor ugyanis már nem érdekelt, hogy a 

nyomomban lihegő férfi barát vagy ellenség; szabadulni akartam 

tőle, mint menekülő róka a ráuszított kutyák elől. 

Mire ez sikerült, teljesen elmúlt az éhségérzetem. Háborgó 

gyomrom még az étel gondolatára is görcsbe rándult. A 

testemben vibráló feszültség már-már fizikai fájdalmat 

eredményezett. Úgy döntöttem, visszamegyek George Dishey 

házába, összeszedem a holmimat és keresek magamnak egy 



motelt. Hirtelen semmire sem vágytam jobban, mint egy 

betonelemekből összetákolt, olcsó szállodára, amelynek kopott 

szőnyegei és csúf, rikító tapétával borított falai között talán 

biztonságban érezhettem magam. 

Ekkorra teljesen besötétedett. Az utcai lámpák fénye 

megpróbálta ugyan legyőzni a magas fák lombkoronája által 

vetett, fekete árnyékokat, de ez csak egy-egy pillanatra sikerült. A 

kísérteties árnyjátékból sötéten emelkedett ki a ház, amelyben 

egy nappal korábban még George Dishey élt, és amelyben rég 

kimúlt ősgyíkokról olvasott; az a George Dishey, aki, miközben a 

saját pogácsáját sütögette, a jelek szerint keresztülgázolt 

mindenkin, akivel kapcsolatba került. 

Mivel a ház melletti parkolóban nem találtam üres helyet, 

közvetlenül a bejárat mellett állítottam le az autót. A mielőbbi 

távozásra koncentrálva annyira siettem, hogy körül sem néztem. 

Már az ajtót is kinyitottam, amikor megéreztem – nem vagyok 

egyedül. 
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George Dishey házában volt valaki. Valaki, akit nem érdekelt, 

mit dönt fel, min gázol keresztül; valaki, aki még mindig nagy 

zajt csapva kutakodott a távolabbi szobák valamelyikében. Hogy 

ki, azt nem láthattam, de azt, hogy mit művelt a nappalival, 

felmérhettem egyetlen pillantással is. Az egyetlen fényforrást a 

számítógép üresen villogó monitorja jelentette, ez azonban 

bőségesen elég volt ahhoz, hogy észrevegyem a földre söpört 

könyveket. A merevlemezétől megfosztott gép zümmögése, üres 

kattogása kísértetiesebb volt, mint a bagolyhuhogás. 

A kékes fénybe egyszer csak beléhasított egy zseblámpa 

ugráló fénycsóvája. Gyorsan kihátráltam, becsapva magam 

mögött az ajtót, és a lehető legrövidebb utat – a pázsitot – 

választva, rohanni kezdtem az autóm felé. Nyugi, nem vett észre, 

mondtam magamnak. Vágd be magad a kocsiba, és... 

A sötétség csendjében fülsiketítő volt a felhangzó 

fegyverropogás, de az azt követő üvegcsörömpölés sem volt 

sokkal megnyugtatóbb. Csak érzékelni tudtam, hogy egy nagy 

sebességgel érkező autó megáll a ház előtt. Nekiiramodtam, de 

megbotlottam és elestem. Amilyen gyorsan csak bírtam, álló 

helyzetbe küzdöttem magam, és újfent rohanni kezdtem volna, 

ha egy hatalmas súly vissza nem ránt a földre. Ismét ropogni 

kezdett a géppisztoly, ezúttal jóval közelebb, és a szemem 

sarkából láttam, hogy elsüvít mellettem az az autó, amely egész 

este követett. Fel akartam állni, de nem tudtam. A hátamhoz 

feszülő, meleg, erős test nem engedett. Két izmos kar tartott 

fogva, amelyek fordítottak rajtam egyet, aztán csak azt éreztem, 

hogy a másik testtel együtt gurulni kezdek a ház utcai ablakai 

előtt emelkedő, védelmező árnyékot nyújtó bokrok felé. 

Lihegtem, krákogtam, és dühös köpködéssel azon voltam, hogy 

megszabaduljak a számban felgyülemlett földes nyáltól, 



ugyanakkor próbáltam kimenekíteni magam a rám nehezedő 

súly alól. 

– Csak én vagyok – súgta a fülembe egy rekedt hang. – Ray. 

Maradjon nyugton, legyen szíves. 

– De uram... 

– Nem tud halkabban beszélni? A lövés a kocsiból jött, de a 

házban is van valaki. 

A fülemben zúgó vér pulzáló ritmusával szinte egy ütemben 

vert a hátamnak feszülő férfi testében a szív. Raymond rendőr 

keze vasmarokként kulcsolta át a két karomat; forró lélegzete 

meleg takarót vont a nyakam köré. Mozdulni sem tudtam a rám 

nehezedő súly alatt. Minden, szabadulásra irányuló törekvés 

hiábavalónak bizonyult. Sőt minél jobban ficánkoltam, annál 

nagyobb erővel feszült a hátamnak a test. Szabályosan a földbe 

nyomott, és lábaim köré kulcsolódó lábaival elejét vette minden 

ellenszegülésnek. 

A hátsó ajtó csapódása egy puskaropogással is felért. Aztán 

nem hallottunk mást, csak egy futó ember mindinkább halkuló 

lépteit. 

Raymond egyik kezének szorítása lazult a karom körül, és 

végre-valahára a szájához emelte a hátamba fúródó mikrofont. 

– Halló, itt Raymond. Tűzharc az Északi Negyedik utca H 

kereszteződésénél. Barna, utah-i rendszámú Chevy szedán, F, 

mint Frank, kettő, hét, hét, kettő, egy. Észak felé halad a 

Negyediken. Géppisztoly van nála. Egy másik fickó gyalog 

menekül, ugyancsak északi irányba. Ellenőrizzétek a fasorokat. 

Hansen itt van velem, a ház előkertjében. Óvatosan közelítsétek 

meg a helyszínt; előfordulhat, hogy figyelik a házat. 

– Vadászpuska volt – suttogtam, még mindig füvet és földet 

köpködve magam elé. 

– Micsoda? 



A forgó fények elvakították a szemem. Egyik rendőrautó 

érkezett a másik után, visító szirénákkal, és hangos 

fékcsikorgással megálltak a ház előtt. 

– A lőfegyver. Biztos vagyok benne, hogy... 

– Honnan tudja? – kérdezte Raymond, de hogy esetleg le is 

szállhatna rólam, az eszébe sem jutott. Nem tudtam eldönteni, 

miért szorít még mindig a földhöz; azért, mert gyanúsítottként 

kezel, vagy azért, mert így akar megvédeni. 

– Ugyanilyen volt az apámnak. A prérifarkasok ellen 

használta. Elég gyakran megjelentek a farmon. 

– Ugyan, minden lőfegyvernek egyforma hangja van – 

mondta Raymond, szerintem csak azért, hogy hergeljen. 

Az adrenalinszintem egy mérföldnyit emelkedett egyetlen 

másodperc alatt. 

– Nem. Ez nem igaz. A puskánál éles, csattanó hang 

hallatszik a ropogás mellett. A géppisztolynál vagy pisztolynál 

nem hallani mást, csak ropogást. Tratratratra.... Tiszta fizika az 

egész. A puskagolyó eléri a hangsebességet, ezért van a csattanás. 

Ha valaki elég közel van hozzá, az meghallja a ropogás ellenére is. 

Legalábbis, így magyarázta az apám. 

– És miért mondta el mindezt egy lánynak? – kérdezte 

hitetlenkedve. 

– Nem tudom. Biztos megkérdeztem, és apa mindig 

mindenre válaszolt. Különben meg elég gyakran ott álltam 

mellette, amikor a prérifarkasokra lövöldözött. Az ő puskája 

például hangos puffanással sült el, mint mondta, azért, mert 

súlyosak voltak a töltények. Egy nagy Wingmaster volt, amit 

használhatott volna a hegyi oroszlánok ellen is. Akkora hangja 

volt, mint egy ágyúnak, és az idióta még csak füldugót sem adott 

soha. Egy-egy lövöldözés után néha napokig csengett a fülem. 

Tudja, van a fülben egy parányi izom, ami... De mit fecsegek én 

össze-vissza... A pokolba, inkább engedje, hogy felálljak, és 



meglátja, két henger alakú puskagolyót fogunk kiemelni a falból, 

és nem géppisztolyhoz használt sorozatlövedékeket. 

Hallottam, hogy újabb kocsik érkeznek a házhoz, majd sietős 

léptek következtek és egy reccsenés, amint valaki feszítővassal 

nekiesett a zárnak. Felsóhajtottam. 

– Itt van a kulcs a kezemben. 

Raymond abban a pillanatban legurult rólam. 

– Várjatok! – kiáltotta, miközben kikapta a tenyeremből a 

kulcsot és elhajította az ajtót feszegető rendőr felé. 

Hátrafordultam, így láthattam, hogy a tökéletes ívben repülő 

vasdarab pontosan a fickó markába esik. Az agyam megfelelő 

pontja regisztrálta a mozdulat végrehajtásában rejlő tökélyt, 

mellette azt a tényt, hogy végrehajtója hason fekvő helyzetből 

produkálta a hajszálpontos dobást, és bár a krízishelyzet és a 

fülemben dübörgő adrenalin alapvetően más dolgokra irányította 

a figyelmemet, egy belső hang megállapította: Úgy látszik, 

baseballozott. 

Az ajtónál álló férfi elfordította a kulcsot, aztán mielőtt 

belökte volna az ajtót, félreállt, és előhúzta a pisztolyát. Ezután 

biccentett egyet a bejárathoz érkező kollégájának, majd 

nesztelenül becsusszant a házba. Egy perc múlva felhangzott a 

kiáltás: 

– Tiszta a levegő! 

Raymond felpattant, majd engem is felrántott a földről, akár 

egy élettelen babát. 

– Jól van? – kérdezte, mielőtt végleg elengedte volna a 

karomat. 

– Azt nem mondhatnám – feleltem ellenségesen. 

A kilőtt ablaküvegen átszűrődő fényben mosolyt véltem 

felfedezni a mindig komoly ajkak körül. 

– Nem tört el semmije? 

– Nem. 

– És nem is vérzik? 



Pillantásom a hüvelykujjamat borító kötésre esett. A 

kényszerű hempergéstől ugyan elpiszkolódott, de a seb, minden 

jel szerint, zárva maradt. 

– Csak néhány csepp a jobbfajta amerikai vörösből –

mondtam. – „A”-pozitív. Ha valakinek ilyenre lenne szüksége, 

szóljanak bátran. Készséggel adok. 

Raymond ajkai körül egyre szélesebb lett a mosoly. 

– Hát jó – mondta végül. – Ha harc, legyen harc. Maga 

akarta, nem én. 
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A házat ismét elözönlötték a rendőrök. Átforgattak minden 

ledobott könyvet, végignéztek minden kezükbe akadó 

papírdarabot, de bizonyítékot nem találtak sehol. Én magam 

minden tőlem telhetőt megtettem annak érdekében, hogy 

megfelelő leírást adjak a barna Chevy-t vezető férfiról, akit 

sajnos, nem láttam valami jól. Raymond kiegészítései alapján 

azonban mégiscsak sikerült elkészíteni egy fantomképet. Ezután 

az ujjlenyomatok után kutató rendőröket kezdtem figyelni, 

mígnem összeszedtem magam annyira, hogy megtehettem a nap 

folyamán immáron második tanúvallomásomat. A 

konyhaasztalnál ültem, ép jobb kezemre támasztva fejemet, és 

időnként szórakozottan belekortyoltam a kávéba, amihez a 

konyhaszekrényből csórtam az alapanyagot. Testem 

adrenalinszintje lassan visszaállt a normálisra, ideges 

fáradtságnak adva át a helyét. 

Bárki szórta is a földre George Dishey könyveit és papírjait, 

nem hagyott semmiféle nyomot – kivéve egy ütött-kopott walkie-

talkie-t – sem a házban, sem az udvaron keresztül gondosan 

megválasztott menekülési útvonalon. Látszott, hogy mindkét 

férfi – feltételezhetően férfiak voltak – jól ismerte a terepet. 

Hallottam, amint rádión jelentették, hogy George házától 

ötutcányira megtalálták az autót, benne két .300 kaliberű 

Wetherby-t, két teljesen kiürített övtárral – Magnumok voltak 

benne; az a fajta lövedék, amely kiválóan alkalmas arra, hogy a 

vadász egyetlen lövéssel leterítse a kiszemelt, rendszerint nagy 

testű vadat. Egész éjszaka folytatódott a keresés és a járókelők 

kikérdezése, de semmiféle eredményt nem hozott. 

– Mintha köddé váltak volna – jegyezte meg valaki találóan. 

– Senki nem látott futva menekülő embereket. A megkérdezettek 

többsége senkivel nem találkozott. 



Raymond hangtalanul bejött a konyhába, és a 

hűtőszekrénynek dőlve hallgatta a vallomásomat. Homályosan 

láttam, hogy civil ruhában van – farmerban, fehér bőr 

futócipőben és szemével tökéletesen harmonizáló indigókék 

ingben. De még így, lezser öltözékben is pedáns volt és rendkívül 

tiszta; mintha először viselte volna a farmert, és mintha 

világítóan fehér sportcipője soha nem érintett volna mást, csak 

makulátlanul tiszta kövezetét, vagy esetleg egy baseballpálya 

ápolt füvét. Saját, erősen megviselt cipőmre néztem. Egyetlen 

pillantással felmértem a köztünk lévő különbséget – ő igazi 

városi fiú volt, én pedig igazi vidéki lány. Arra gondoltam, milyen 

egyszerűnek, vidékiesnek találhatja az öltözékemet, és ettől 

megszédültem egy kicsit. Hirtelen nagyon szerettem volna 

megfésülködni, tiszta ingbe bújni. 

– Átmehetnék a vendégszobába, hogy összeszedjem a 

holmimat, uram? – kérdeztem bátortalanul. 

– Még nem. Majd ha végeztek a nyomozók. És szólítson 

nyugodtan Raynek – felelte, és enyhén elpirult. 

– Ez annak a jele, hogy ma közelebbről is megismertük 

egymást? – vágtam vissza fanyarul. 

Ray feszes mosolyba vonta az ajkait. 

– Részben. De főleg azé, hogy a következő napok nagy részét 

együtt fogjuk tölteni. 

Megráztam a fejem. 

– Ugye, csak viccel? Vagy azt akarja mondani, hogy megint 

beosztották mellém szárazdajkának? 

– Hát... Nagyon úgy fest a dolog. 

– Ez aztán a mázli. Mondja, van magának otthona? 

– Gondoljon, amit akar. Én most azt a feladatot kaptam, hogy 

keressek magának egy másik, ennél biztonságosabb szálláshelyet. 

Jelentőségteljesen megforgattam a szemem. 



– Nos, legalább olyan embert jelöltek ki mellém, aki szereti 

egy darabban tartani a gyanúsítottjait. Erről jut eszembe... 

Köszönöm azt a kis hancúrozást. Egy esti tornával is felért. 

– Szívesen. 

– Úgy látom, egyébként, a foci a következő. 

– Tessék? 

– Csak azt próbálom kitalálni, hogy milyen sportágakban 

mozog otthonosan. Ne is törődjön velem. Néha én sem tudom, 

miként szabadul el egy-egy gondolatom. Pedig gyakori jelenség, 

hogy olyasmit mondok ki hangosan, amit nem kellene. Főleg 

olyan esetekben, ha lövöldözni kezd rám valaki. – Ray szeme 

tágra nyílt a meglepetéstől. – Csak vicceltem – tettem hozzá, 

azzal visszafordultam az asztalhoz, és a számhoz emeltem a 

kávéscsészét. 

Arra gondoltam, hogy a fekete lötty egy ideig lefoglalja majd 

éhes tekintetemet. Az egy dolog, hogy rendkívül jóképű férfit 

rendelt mellém a sors; ezt mindenki látja. De most már azt is 

tudtam, milyen érzés a teste a testemen. És ez olyan terhet 

jelentett ezekben a hajmeresztő pillanatokban, amilyent, úgy 

éreztem, nem vállalhatok semmiképp. Kedves volt, jóindulatú, 

észveszejtően jóképű, és szó szerint neki köszönhettem az 

életemet. 

– Hogy került ide, éppen a legjobb pillanatban? – szaladt ki a 

számon, akaratom ellenére, az újabb kérdés. 

– Úgy, hogy követtem. 

Lecsaptam a csészét. 

– Tényleg? 

Kicsit nemtörődöm módra megvonta a vállát. 

– Hát persze. Ha elfelejtette volna, ez is a munkámhoz 

tartozik. 

– De hát... nem is láttam. 

Feleletként fölényes mosolyra húzta a száját. 



Ezúttal megengedtem magamnak, hogy fényes, fekete hajától 

a makulátlan cipőtalpáig végigmérjem, majd még egyszer, 

visszafelé irányba is. 

– Maga valóban nagyon jó – csúszott ki az újabb 

meggondolatlan megjegyzés, amitől el is pirultam. De sajnos, 

vissza már nem vonhattam a kétértelmű szavakat, 

Ray arca szintén lángba borult, de állta a tekintetemet. Igaz, a 

mosolya ezúttal elmaradt 

– Azt mondja, követett. Akkor látnia kellett azt a másikat is. 

– Láttam is. Azt is, amikor lerázta. De ott a fasori trükknél 

szem elől veszítettem magát. Feltételeztem azonban, hogy 

errefelé veszi az utat. A Déli templom utcában értem utol. 

– Mr. Chevy pedig egyenesen ideszáguldott, ahol valaki 

közben teljesen feldúlta a házat. Miért volt neki ennyire sürgős? 

Talán nem tudott szólni, hogy elveszített, mert elromlott a 

walkie-talkie-ja? Mert ugye, aki itt járt, az csak a társa lehetett... 

– Ilyen kérdéseket nekem kellene feltenni, magának. 

Újra a kávéscsészémbe néztem. Próbáltam megemészteni, 

hogy Raymond szemében én még mindig csak egy gyanúsított 

vagyok. 

– Ezek okos fickók, Ray – mondtam. – Legalábbis az egyikük. 

De amatőrök. Ahhoz volt eszük, hogy valakit utánam küldjenek, 

nehogy megzavarjam őket a kutatásban. Mr. Chevy azonban 

teljesen zöldfülű, legalábbis, ami a követést illet. Fogalma sem 

volt arról, hogy nekem nem lenne szabad észrevennem, vagy ha 

volt is, nem nagyon érdekelte a dolog. De Mr. Felforgató sem 

lehet sokkal különb. Lehet, hogy túlságosan érzékenyen érintette 

a házkutatás, de az is lehet, hogy csak beleélte magát a törésbe-

zúzásba, és nem hallotta meg a rádión jelentkező Chevy-t, így 

zöldfülű barátunk nem tudta figyelmeztetni az érkezésemről, és 

amikor ő maga is berobogott, elkövette azt a hibát, amitől még a 

ponyvaregények is óvják a bűnözőt: először rám emelt fegyvert, 

aztán egy rendőrtisztre is. 



– Ezt nem tudhatta, hiszen civilben vagyok. 

– És az autója? 

– Jeltelen. 

– Oké, akkor plusz tíz pontot megítélek neki az IQ skálán, 

amiért azt hitte, hogy mindketten civilek vagyunk. De lövöldözni 

akkor is elég ostoba dolog. Illetve, felesleges. És... egyértelműen 

pánikra utal. 

– Ebben egyetértünk. 

– Lehet, hogy hasonló pánik vezérelte azt is, aki George-ot 

elintézte. 

Valami olyan, tiltakozó válaszra számítottam, hogy Nem 

tudjuk, ki ölte meg George-ot. Lehet, hogy ők, de lehettek mások 

is. Ray azonban nem szólt semmit. Sőt, teljesen bezárkózott – 

behunyta a szemét, és egész testében megmerevedett. Mintha azt 

gondolta volna, hogy így kivédhet minden, kívülről érkező, 

számára kellemetlen stimulust. 

– Sajnálom – motyogtam. – Megfeledkeztem magamról. 

Tudom, hogy George-nak szörnyű vége lett. Nem kellett volna... 

Ray szeme felpattant, és fenyegetően rám meredt. 

– Honnan tudja?! 

Undorodva eltoltam magamtól a kávét, és hátradőltem. 

Nagyon fárasztott már ez a gyanúsítgatás. Közel jártam ahhoz, jól 

beolvassak nekik. 

– Magától. Az arcára van írva. Minden gesztusa erről beszél. 

Tudom, hogy sportol. Nagyon helyes. Egy dolgot azonban ne 

csináljon soha. Érti? Soha! Ne pókerezzen senkivel! Ilyen 

beszédes arccal mindent elveszítene. 

Ebben a pillanatban Bert felügyelő lépett a szobába, és ránk 

villantotta ijesztő mosolyát. 

– Nos, galambocskáim, végeztünk. Én most elmegyek. 

Gondolom, maguk sem vágynak másra, csak egy jó puha ágyra. 

Jó éjszakát! – Azzal tényleg elment, amivel, először a nap 

folyamán, bebizonyította, hogy egy kis részvét is szorult belé. De 



egyben ez volt a szerencséje is. Mert én akkor már tudtam: egész 

este tisztában volt azzal, hogy a barna Chevy-s fickó nem az ő 

embere. Mégsem próbált megvédeni. Ettől én, talán mondanom 

sem kell, nagyon bosszús lettem. És közismert tény: ha bosszús 

vagyok, egyszerűen tökön rúgom azt, aki veszélybe sodort. Nem 

azért, mert kedvelem az erőszakot, hanem azért, mert lovasként 

megtanultam egy fontos elvet: az embernek meg kell védenie 

magát azokkal szemben, akik olcsó, ám veszélyes trükkökkel 

ártani akarnak neki. 

Vártam néhány percet, hogy a légzésem helyreálljon, aztán 

elindultam, hogy aznap másodszor is összeszedjem a padlóra 

kiszórt holmimat. Mr. Felforgató nem nézte, mit hova hajít. 

Olyan volt a szoba, mint egy használtruha-kereskedés 

bombatámadás után. 

– Kimegyek egy percre a kocsimhoz – szólt utánam Ray. – 

Bezárom magam után az ajtót. Rajtam kívül ne nyissa ki 

senkinek. 

Kedvetlenül biccentettem, aztán elkezdtem különválogatni a 

felsőruházatot és az alsóneműt. Összehajtogattam utazás előtt 

frissen vasalt, most cakkossá gyűrt ingjeimet, és szép sorban 

beraktam mindent a táskámba. Már csak a piperekészletem 

hiányzott – hosszú percekbe telt, míg végre megtaláltam – 

Felforgató ugyanis berúgta az ágy alá. Ahogy felemeltem, meg 

kellett markolnom, nehogy kicsússzon az ujjaim közül. 

Kinyitottam. A széttaposott fogkrémes tubus tartalma az 

ugyancsak szétfolyt samponnal keveredett. 

– Most már biztos, hogy férfi dúlta fel a házat – mormogtam 

magamban. – Egy nő soha nem tenne ilyet. 

Óvatosan, nehogy a neszeszer tartalma még jobban 

tönkretegye amúgy is megviselt ruhatáramat, a konyhába vittem, 

hogy kimossam a csap alatt. Amint ott tüsténkedtem, 

észrevettem egy sötét árnyékot, amint átsuhant a hátsó udvaron. 

A ténymegállapítás után csak fél másodpercnyi idő kellett ahhoz, 



hogy reagáljak. Az árnyék után néztem. Először azt hittem, Ray 

az, de aztán, ahogy az alak egy pillanatra kilépett a sötétség leple 

alól, láttam – túl kicsi ahhoz, hogy az én atlétatermetű 

őrangyalom legyen. 

Ellöktem magam az ablaktól, és négykézlábra ereszkedtem, 

úgy tettem meg a hűtőszekrény és a tűzhely közötti utat A 

tűzhelynek olyan szaga volt, mintha szemetesnek használták 

volna. Ragacsos ételmaradékok tapadtak a cipőm talpához, amint 

tovább araszoltam a sarok felé. Egyszer csak úgy éreztem, mintha 

valaki megcirógatta volna a fejem búbját. Felnéztem – a konyha 

falára erősített telefonkészülék zsinórja volt. Gyorsan 

felegyenesedtem, lekaptam a kagylót, majd ismét guggoló pózba 

helyezkedtem. Megkönnyebbült sóhaj szakadt ki belőlem, amikor 

felfedeztem a kagylón a számokat. Azonnal beütöttem a 911-et. 

– Miben segíthetünk? – kérdezte egy hang. 

– Em Hansen vagyok – suttogtam. Eszembe sem jutott, hogy 

meg kellene adnom a tartózkodási helyemet; tudtam, hogy a 

szám a címmel együtt, már úgyis megjelent azon a 

kijelzőegységen, amely azonnal működésbe lép a diszpécser 

asztalán, ha egy segélyhívás befut. – Kérem, értesítsék Raymond 

rendőrtisztet a kocsijában. – Az agyamban egymást kergették a 

gondolatok; leginkább attól tartottam, hogy a diszpécser nem 

tudja, milyen autót kell hívnia. 

– Nem beszélhetne hangosabban? 

A torkom összeszorult; mintha egy láthatatlan kéz ragadta 

volna meg. 

– Kérem, hívja fel Raymond rendőrtisztet. Itt van az 

autójában, a ház előtt. Ne vacakoljon annyit, hogy a fene egye 

meg! 

– Kérem, ismételje el a... 

Figyelmem a diszpécser hangjáról a hátsó udvarba vezető aj 

tóra siklott annak a fémes zajnak a következtében, amellyel a 

kulcs fordítja el a zárban a nyelvet. Láttam, hogy az ajtógomb 



lassan mozogni kezd. Arra, hogy kirohanjak a konyhából, már 

nem volt idő. Inkább megpróbáltam még kisebbre húzni magam 

a hűtőszekrény és az ajtó között húzódó konyhapult mögött, de 

így is tudtam – bárki érkezik a konyhába, nem rejtőzködhetek el. 

Lágy, puha lépéseket hallottam, majd egy vidám, elnyújtott 

„Hellooo!”-t. 

A telefon recsegve szólongatott továbbra is. 

– Miss? Ott van még? 

Az ajtó becsukódott, és a vidám hang gazdája közelebb lépett. 

Aprótermetű nő volt, vagy inkább lány; olyan kicsi, hogy attól 

tartottam, a következő lépésnél eltörik. A durva, fekete köpeny, 

amit viselt, manószerűvé tette. Egy mozdulattal hátralökte a 

csuklyáját, és ekkor találkozott a tekintetünk. Inkább csúnya volt, 

mint szép. A húszas évei elején járhatott, de olyan 

agyondolgozott külseje volt, hogy pontosan nem tudtam volna 

megmondani. Könnyen előfordulhatott, hogy még a tizennyolcat 

sem töltötte be. Egészen világosszőke, napszítta haja volt; száraz, 

repedezett bőrén látszott, hogy kora gyermekkora óta sok időt 

tölt a szabad ég alatt. Vastag, csúf szemüvege mögött élénk, 

szürke szempár nézett a világba; ajkai körül barátságos, 

majdhogynem bátorító volt a mosoly. Tudtam, hogy egy ilyen 

aprócska, erőtlen látogatótól nem kell tartanom, kivéve, ha... 

A telefonba csak annyit mondtam, most már hangosan: 

– Csak annyit mondjon neki, hogy jöjjön – azzal letettem, és 

az előttem álló miniatűr nőhöz fordultam: – Helló. 

Az ajkai körül játszó mosoly szinte kivirágzott és rózsákat 

varázsolt a sápadt arcra. Látszott rajta a meglepetés, de a 

bizonytalanság is. 

– Óóóóó! – búgta, aztán győzedelmes hangon elkiáltotta 

magát: – Álljon fel! Álljon fel! – Amikor megtettem, néhány 

lépéssel mellettem termett, és mindkét kezével megragadta a 

kezemet, és aprócska mellére vonta: – Hát mégiscsak 

találkoztunk végre! – mondta, és szenvedélyesen felsóhajtott. 



– De... 

– Annyira, de annyira örülök! El sem tudom mondani! 

George ugyan ígért valami születésnapi meglepetést, de meg sem 

fordult a fejemben, hogy az maga lesz! Olyan ostobán kezelte a 

dolgot, Isten bizony; az volt a mániája, hogy mi ketten nem 

találkozhatunk. De most mégiscsak megismertük egymást, és így 

a jó, nem igaz? Már régóta itt van? 

– Én... 

– Egek, mióta álmodtam erről a napról! Már tényleg 

elhittem, hogy csak a Mennyek Országában találkozunk. Ott, ahol 

mindannyian együtt leszünk, ahol... 

– Várjon! Hadd mondjak én is valamit! Egyáltalán, ki maga? 

A mosolygó ajkak lebiggyedtek. Enyhén meghajtotta a fejét, 

úgy nézett rám a majdhogynem színtelen szempillák alól. Mintha 

azt hinné, hogy ostoba tréfát űzök vele... 

– Ugyan! Hát Nina vagyok! Ne akarja elhitetni velem, hogy 

George meg csak nem is említette a feleségének a nevemet... 

– Én nem vagyok... – kezdtem, de gyorsan el is hallgattam. 

Bárki volt is ez a parányi lény, George Dishey feleségét vélte 

felfedezni bennem. Aki, ugyebár, megrögzött agglegénynek 

mondta magát. Úgy is ismerte mindenki. Mint aki soha be nem 

adná a derekát. Ennek persze megvolt a maga oka. Ki is ment 

volna hozzá egy ilyen különc, egocentrikus alakhoz, akit 

önmagán kívül nem érdekelt senki más? Ő maga persze ennek az 

ellenkezőjét bizonygatta, alig huszonnégy órával ezelőtt. Amikor 

még... élt. Hogy kívánatos, de nősülni soha nem akaró agglegény. 

Ki hát akkor ez a parányi lény? A lánya? Lehet, hogy valamikor 

nős volt, csak elvált? A házban soha nem tüsténkedtek asszonyi 

kezek, ez szemmel látható volt... Egyetlen jel sem utalt arra, hogy 

George-nak lett volna valakije. 

Nina még mindig a kezemet szorongatta, most már csak 

csípőmagasságban, aztán himbálózni kezdett, előre-hátra, 

mintha valamilyen belső zenét hallana, végül vonakodva ugyan, 



de elengedett. A mozdulatra szétnyílt a köpenye, feltárva egy 

kopott, durva abrosznak tűnő anyagból készült, formátlan ruhát. 

Ügy tűnt, tisztán érzékeli, milyen hatást vált ki belőlem a különös 

öltözék, mégsem mozdult. Várta az üdvözlést, amiről 

meggyőződéssel hitte, hogy kijár neki. 

Nagy levegőt vettem, de még ez is nehezemre esett A 

mellkasom összeszűkült, mintha figyelmeztetni akart volna: 

Ennek rossz vége lesz! Hangosan azonban ezt mondtam: 

– Jól van, Nina. Látom, kulcsa van a házhoz. Ez azt jelenti, 

hogy ide tartozik. Így hát... Örülök, hogy itt van. De bocsásson 

meg... ennek ellenére... nem vagyok egészen tisztában azzal, 

hogy... ki is maga? – Ebben a pillanatban eszembe jutott, hogy 

nem javítottam ki, amikor George feleségének nevezett. Talán azt 

hiszi, ötlött fel bennem, hogy a mostohaanyja vagyok? 

Nina boldogan kitárta vékonyka karjait, és a nyakam köré 

fonta: 

– Ó, Heddie! Hát Nina vagyok! – énekelte. – Nina Dishey! Én 

vagyok a másik feleség! Hát tényleg nem mondta George? 
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Nina elengedte a nyakam, és izgatottan körülnézett. 

– De hol van ő? 

– Hát... szóval... – Mielőtt bármit mondhattam volna, 

felhangzott Ray kopogása a másik ajtón. Odasiettem, hogy 

kinyissam, sületlen dolgokat motyogva, többek között azt, hogy: 

– Kijöhet ilyen későn? 

Szélesre tártam az ajtót, de senkit nem láttam odakinn. 

Testemben összerándultak az izmok, és hátrálni kezdtem; ujjaim 

szerencsére, görcsben kulcsolódtak a kilincs köré, így nem kellett 

attól tartanom, hogy az ajtó nyitva marad. Ekkor az ajtó bal 

oldalán megmozdult egy árnyék, és Ray lépett a még megmaradt 

nyílásba; szeme elkerekedett, és nem látszott benne más, csak 

aggodalom, jobb kezét a háta mögé dugta, amiből biztosra 

vettem, hogy pisztolyt szorongatnak az ujjai. Amint felfedezte 

Ninál a hátam mögött, megmerevedett. 

Egyetlen lépéssel kiléptem közülük, Ninára villantva merev 

mosolyomat: 

– Ray, szeretnék bemutatni valakit. Ő... George felesége, 

Nina. 

Ray ajkai szétnyíltak a csodálkozástól. 

Ismét Ninára néztem, de csak azt láttam, hogy ijedten az arca 

elé kapja mindkét kezét, mint a kisgyerek, aki legszívesebben 

elbújna a számára ismeretlen felnőttek elől. Úgy tűnt, mintha 

egyébként is apró termete tovább zsugorodott volna, és arra 

gondoltam, hogy ez a parányi lény, akit felnőttnek néztem, 

mégiscsak gyerek... Egy félénk, kicsi lány. 

Átkaroltam a vállát, és magamhoz húztam, mire ő hozzám 

bújt, és suttogni kezdett, de olyan halkan, hogy egyetlen szavát 

sem tudtam megérteni. 



Láttam, hogy az adott helyzetben nem tehetek mást – át 

kellett vennem a felnőtt szerepét. 

– Beszélj hangosabban, Nina. 

Erre rángatni kezdte a blúzomat, és húzni kezdett maga után, 

a konyha felé. Intettem Raynek, hogy maradjon ott, ahol áll, 

majd engedelmesen követtem Ninát. 

A konyhában végre olyan hangosan suttogott, hogy azt már 

meg lehetett hallani. 

– Nem lett volna szabad meglátnia. 

– Kinek? Raynek? – súgtam vissza. 

– Senkinek – jött a dühvel átitatott felelet. 

– De Ray a barátom. Abból, hogy meglátott, nem lehet semmi 

baj. 

Nina kétkedve nézett rám. 

– De. George haragudni fog. 

– Emiatt ne aggódj – kezdtem, de még időben elharaptam a 

folytatást. Eszembe jutott, bárki legyen is ez a gyereklány, még 

nem tudja, hogy George Dishey halott. A viselkedése, legalábbis, 

erre utalt, bár felötlött bennem, hogy csak megjátssza magát. – 

Figyelj, Ray azért van itt, hogy egy fontos dologban segítsen 

nekem. És mivel rendőr, tényleg nem kell tőle tartanod – tettem 

hozzá olyan könnyed hangon, amitől Ninának igazán meg kellett 

volna nyugodnia. 

Ehelyett azonban horror költözött a tekintetébe. Elfordult 

tőlem, és hatalmas lendülettel elindult a hátsó ajtó felé. 

Most rajtam volt a sor, hogy megragadjam a ruházatát, és ezt 

is tettem, mégpedig roppant határozott, tekintélyt parancsoló 

mozdulattal. Nem engedhettem meg, hogy minden további 

magyarázat nélkül kereket oldjon, mindent a feje tetejére állítva 

ez a kis veréb. De ő sem adta magát könnyen. Teljes erővel húzott 

az ajtó felé. Leküzdve gyomrom háborgását, ráripakodtam, olyan 

drámaian, hogy felléphettem volna akár egy színházban is. 



– Nem mehetsz el! Nem engedem, hogy újra kilépj az 

életemből, éppen most, amikor, ennyi idő után, végre összehozott 

bennünket a sors! 

Nina rémülten visszafordult, és aprócska kezével 

összemarkolta a blúzomat. 

– George soha nem engedne rendőrt a házába! Soha! Azonnal 

el kell küldened! – Az biztos, hogy abban a pillanatban nem 

színészkedett. Teste minden ízében remegett, szemében őszinte 

félelem ült. 

Szorosan átöleltem, részben azért, hogy ne szökhessen el, 

részben pedig azért, hogy megvigasztaljam egy kicsit. Magamban 

pedig ezt gondoltam: Egek, mi jöhet ezután? Először megölik a 

házigazdádat, aztán majdnem levágod a hüvelykujjadat, és ha ez 

még nem lenne elég, felverekszed magad a rendőrség által 

leginkább keresett személyek toplistájára. Egy nem létező szekció 

nem létező előadójaként lépsz be a képbe; lövöldözés célpontja 

leszel, most pedig, úgy tűnik, főszerephez jutottál egy poligám 

házasságról szóló filmben. Ringatni kezdtem Ninát, és dúdolni 

kezdtem a fülébe, valami olyasmit, hogy „Tente, baba, tente”, 

majd, amikor megnyugodni látszott, különféle csacskaságokkal 

álltam elő. Észrevetted, milyen sok bennünk a közös vonás? – 

kérdeztem. Itt az ideje, hogy jobban megismerjük egymást. 

Biztos vagyok benne, hogy mi ketten jól kijövünk. 

Ahogy mondtam a magamét, rájöttem, hogy egy valami 

tényleg közös bennünk. George Dishey mindkettőnket rászedett. 

Az a szarjankó nem csak nekem hazudott, hanem nyilvánvalóan 

ennek a szerencsétlen lánynak is. Vajon mi szüksége volt rá, hogy 

meghívjon erre a nyavalyás konferenciára? Miért erősítgette, 

hogy szükség van az okos hozzászólásomra egy olyan szekcióban, 

amit meg sem hirdettek a szervezők? Vajon mikor akarta 

megmondani, hogy a meghívás csak kamu volt? Amikor már 

végighurcolt a konferencián, mint legújabb, állandó kísérőjét? 

Csak szórakozni akart egy kicsit? 



Még szorosabbra fontam karjaimat a magát Ninának nevező 

lány körül, aki George második feleségének vallotta magát. Ha ez 

az állítás igaz, gondoltam magamban, akkor egyértelmű: George 

még Isten e szerencsétlen teremtményének is hazudott. Ha. 

– Tudta George, hogy jönni fogsz ma este? – kérdeztem. 

A válasz gyenge, de érthető hangon érkezett. Mintha teljesen 

természetes lett volna, hogy ilyen kérdést egy feleségnek 

feltegyenek. 

– Igen. Vagyis... nem. De sejthette, az alkalom különlegessége 

miatt. 

Talán George arra számított, hogy ma este már nem leszek 

itt. Igen, érveltem magamban. Csak így lehetett, Azt gondolta, 

dühös leszek, ha az ocsmány hazugságára fény derül, és 

mérgemben azonnal elmegyek. Ha kell, teveháton is. 

– Heddie – suttogta Nina félelemtől reszkető hangon. – 

Ugye, történt valami? Hol van George? És mit keres itt ez a 

rendőr? 

Tudtam, hogy vészesen fogy az időm; a következő percekben 

meg kell mondanom neki, mi történt George Dishey-vel, és akkor 

az is kiderül majd, hogy én nem Heddie vagyok, és attól kezdve 

valószínűleg semmit nem fog mondani ez a furcsa, bizalmatlan 

teremtés. Óvatosságra kellett tehát törekednem, különösen a 

kérdéseim megfogalmazásában, nehogy én magam is azt a 

feltételezést erősítsem benne, hogy George felesége vagyok. 

Ugyanakkor helyesbíteni sem akartam, mert akkor 

bizalmatlanná vált volna velem szemben is. Sajnáltam, hogy 

semmiféle információm nincs a szóban forgó Heddie-ről. 

Fogalmam sem volt, hogy néz ki, mivel foglalkozik, pedig abban a 

pillanatban nagyon jól jött volna, ha tudok róla valamit. Mi van, 

ha ez a ház nem is George-é, hanem Heddie-é, és Heddie csak 

elutazott, hogy meglátogassa a közelben élő szüleit? Nem, ez 

lehetetlen. George maga mondta, hogy nőtlen, és azt is, hogy nem 

mormon, és egyébként is – a házon nem hagyott nyomokat 



asszonyi kéz! Ennek ellenére, természetesen, előfordulhat, hogy 

George poligámiában élt, és az agglegénység, valamint a vele járó 

hősködés csak félrevezető álca volt, és Heddie igenis létezik 

valahol. De hol, az ördög vigye el? Őrült gondolatok kergették 

egymást a fejemben, pedig nem akartam mást, csak az igazságot 

és a temérdek hazugságot különválasztani. Ez azonban nem 

nagyon sikerült, így, a hazugság örvényében, hazugsággal álltam 

elő én magam is. 

– Nos, biztosan tudod, hogy, hm... általában nem itt szoktam 

tölteni a vasárnapokat. Ma is csak azért jöttem, mert George nem 

jelentkezett, pedig biztosra ígérte, hogy telefonálni fog. Aggódni 

kezdtem, ezért megkértem a barátomat, ezt a rendőrt, hogy jöjjön 

el velem. A templomból ismerem. 

A tőlem telhető legnagyobb ájtatossággal elmosolyodtam, 

hogy hihetőbbé tegyem a számból szinte magától kicsusszanó 

hazugságot. Ahhoz képest, hogy őszinte embernek tartottam 

magam, egész jól ment a dolog. Ugyanúgy nem jártam 

templomba, mint ahogy a Télapót kísérő krampusz sem szokott. 

Agyam azonban gyorsan alkalmazkodott az új felálláshoz, és már 

azon dolgozott, hogy igazi mormon módjára fogalmazzam meg a 

gondolataimat. Azon törtem a fejem, hogy milyen szavakat 

használnak szertartásaik leírására a mormonok. Azt tudtam, 

hogy önmagukat szenteknek nevezik, aztán eszembe jutott még 

valami. 

– Mindketten ugyanabba a gyülekezetbe járunk. Ne félj tőle. 

Behívom, és majd... 

– Azt akarod mondani, hogy George eltűnt? – vinnyogott fel 

Nina. 

Épp csak egy kicsit lazítottam karjaim szorításán, de ez elég 

volt ahhoz, hogy Nina kitépje magát. Egy pillanat alatt az ajtónál 

termett, felrántotta, és el is tűnt, akár a villám. Utána 

iramodtam, de becsapta maga mögött az ajtót, beszorítva a 

nyilasba sérült hüvelykujjamat. Egy percre elakadt a lélegzetem, 



majd olyan éles sikoly hagyta el a számat, amilyen csak a 

torkomon kifért. Ray épp időben ért oda, hogy elkapjon. Átfogta 

a vállamat, és magához húzott. A következő pillanatban éreztem, 

hogy egész testemet görcsbe rántja a hüvelykujjamba nyilalló, 

elviselhetetlennek tűnő fájdalom. Ennek ellenére sikerült 

kinyögnöm: 

– Ne velem törődjön! Hozza vissza Ninát! 

Ray erre elengedett, mire a hűtőszekrénynek estem, 

felrántotta az ajtót és kirohant a kertbe. Testem roskatag 

bábuként csúszott egyre lejjebb. Szabályos megkönnyebbülést 

éreztem, amikor végre megpihenhettem a hideg konyhakövön. 

Közben hallottam, hogy Ray körbefutja a kertet, de aztán elhalt a 

könnyed léptek zaja, és nem maradt más, csak az ujjamat 

hasogató fájdalom. 

Szinte félni kezdtem. A hüvelykujjamból kiinduló, 

irgalmatlan lüktetés végigcikázott az egész karomon, elárasztotta 

a hónom alját, és ha ez önmagában nem lett volna elég, onnan 

két irányban haladt tovább – eluralkodott a hátamban és a 

mellkasomban is. A hűtőszekrénynek támasztottam a fejemet és 

behunytam a szemem. Megpróbáltam valami szépre gondolni. 

Egy gránittömbről aláömlő patakra a Sziklás-hegység egyik 

eldugott részében, a türkizkék tóra, amely befogadja a 

szivárványszínben fürdő zuhatagot, a benne úszkáló 

pisztrángokra és a lágy, hűvös szellőre, amely vadvirágillatot hoz 

a közeli rét felől. Ha el nem is múlt, határozottan távolodott a 

lüktető fájdalom; mintha a mélységben vonzotta volna valami, és 

végül el is nyelte egy sötéten tátongó, feneketlen gödör. 

Végtelen lassan múltak a percek. Egyszer érzékeltem, hogy 

Ray visszatért. Még azt is hallottam, hogy telefonál, és jelenti a 

történteket. Aztán ott termett mellettem, fölém hajolt. Lehelete 

olyan édes volt, mint a látomásomban csordogáló hegyi patak 

felett kavargó, virágillattól terhes levegő. 



– Gondolom, fáj – jegyezte meg részvéttel teli hangon, a 

kötésen átütő friss vérfoltra meresztve aggódó tekintetét. Egy 

ostoba kérdés sem hagyta el Raymond száját. Lényegbevágó volt, 

mint mindig, és ez abban a pillanatban kifejezetten jólesett, 

– Majd elmúlik – mondtam. – Csak nagyon fáradt vagyok. 

– Nyoma veszett – Ray hangjába szomorúság vegyült. 

– Ez egyáltalán nem meglepő – feleltem. – Úgy ismeri a 

környéket, mint a tenyerét. Valószínűleg ezer módon be tud jönni 

ebbe a házba, teljesen észrevétlenül, hogy aztán, egy egész más 

útvonalon, el is hagyja azt. Mint a lyukakban közlekedő egerek. 

Ray gondterhelten felsóhajtott. 

– Igaza lehet. Az biztos, hogy autó nem indult, míg oda-kinn 

voltam. Még a közelben kell lennie.  

– Biztosan többutcányira parkolt. Ha kocsival jött egyáltalán. 

Amit én nem nagyon hiszek. Sokkal inkább kinézem belőle, hogy 

unikornis háton közlekedik. 

– Úgy beszél, mint aki régóta ismeri. 

Tényleg ismertem volna? Lehet. De az is lehet, hogy csak 

megértettem valamit. Egy érzést. Azt, hogy „nem akarom, hogy 

lássanak”. 

– Nem őt ismerem, hanem a típusát. Maga nem ismerte 

George-ot. Én sem igazán, de rövid találkozásunk során, és 

abból, amit beszélnek róla, egyértelmű, hogy a harácsolók 

családjába tartozott. Imádta elvenni mások tányérjáról a sajtot, 

és az olyan kis egérkék, mint Nina, boldogok voltak már akkor is, 

ha a zsákmány egy részén osztozott velük. Kissé különös szokás, 

és úgy tűnik, a múltból ered. 

– Mit akar ezzel mondani? 

– Egyelőre semmit. Csak találgatok. Megmondom őszintén, 

szeretném jól kialudni magam. Hány óra lehet? Tíz? Tizenegy? 

Máskor, ebben az időben, már rég ágyban vagyok. Pedig odahaza 

közel sem ilyen izgalmasak a napjaim. – Kinyitottam a szemem. 



Ray ott guggolt, közvetlen mellettem; izmos lábai még csak 

meg sem remegtek a kellemetlen póz miatt. Laza volt; nem csak 

magas és erős, de hajlékony is, mint a nád. És nekem ez volt a 

gyengém. A hosszú, izmos férfitest. És ez a test most közel volt 

hozzám, egészen közel, és az indigókék szempár tekintete a 

lelkem mélyéig hatolt. Úgy éreztem, zuhanni kezdek. 

Zuhanni, de hová? Kárhoztattam a sorsot, amiért olyan 

igazságtalanul bánt velem. Gyakrabban le kellett volna 

feküdnöm... ha lett volna kivel. Rendszeres testi kapcsolattal a 

háttérben biztosan nem lettek volna ilyen szenvelgős 

gondolataim. És nem ejtett volna rabul ez a jóképű zsaru, akivel 

egy gyilkosság gyanúsítottjaként, a lehető legelőnytelenebb 

körülmények között ismerkedtem meg. Mindez elő sem 

fordulhatott volna, ha nem ereszkedik rám ez a rettentő nyomás. 

Már-már attól féltem, hogy a feszültség hatására elárulom 

magam. 

Ennek ellenére álltam a tekintetét. Ahogy guggolt, a 

könyökére támaszkodott. Ujjaival teljesen eltakarta a száját, így a 

vonzó arcon nem maradt más látnivaló, csak a kutató szempár 

tiszta kékje. Szívem szerint megsimogattam volna, aztán 

végigfuttattam volna ép kezem mutatóujját a két szemöldök 

közül induló, egyenes orron. Agyam közben arra a 

következtetésre jutott, hogy a fájdalomtól elment az eszem. Csak 

nem gondolod, gúnyoltam magam, hogy ilyen külsővel nincs 

felesége, és legalább hat gyereke, akik nem mernek elaludni, 

mert még nem ért haza az imádott papa... Egyébként is, mormon. 

Tisztában van azzal, hogy A gyógyító tűz nem tartozik a 

mindennapi olvasmányaid közé, és Salt Lake City-ben, a mormon 

fellegvárként emlegetett városban lakik. Ha egy korty alkohol 

vagy egy slukknyi cigarettafüst egyszer is áthaladt azokon a 

hihetetlenül egészséges ajkakon, megeszem a jelvényt, ami az 

egyenruháján fityeg. 



A szentek, Jézus Krisztus Egyházának Mai Szentjei. Épp 

eleget hallottam hittérítő tevékenységükről az elmúlt évek során; 

láttam misszionáriusaikat, amint legjobb ünneplő ruhájukba 

öltözve, párosával jártak házról házra, hirdetve az igét. Zakójuk 

jobb zsebén fehér kitűző hirdette: „Elder X", vagy „Elder Y”. 

Gyakran magányosnak tűntek, mint az eltévedt kiskutyák, de 

ennek ellenére jó és lojális katonái voltak egyházuknak; őszintén 

hitték azt, amiről a próféta beszélt. Minden kérdésre megvolt a 

válaszuk, amit csinos csokorba formálva, minden alkalommal 

elmondtak, ha valaki a „horgukra” akadt. Nem volt előttük 

járhatatlan út; minden problémához kulcsuk volt, és az mindig 

olajozottan működött. Az volt a benyomásom, hogy jól képzett 

mérnökök tervezték a vallást, amit hirdettek; terjesztőiknek nem 

volt más dolguk, mint jelképes kalapácsukkal beverni az előre 

kijelölt helyre a jelképes szegeket. Egyetlen kétértelmű mondat 

nem hagyta el soha a szájukat; valószínűleg a fogalmaik között 

nem is létezett olyan, hogy kétértelműség. Akinek sikerült 

összekötnie az előre megrajzolt pontokat, az biztos lehetett 

abban, hogy üdvözül. Emlékszem, iskolatársaim a gallérjukba 

nevetve olvasták a hit fontosságáról szóló cikkeket, majd jókedvű 

kurjongatással hirdették, hogy „minden arra érdemes férfi saját 

királyságának istene lesz”. Én általában próbáltam megállni, 

hogy ne ítélkezzek, mivel úgy gondoltam, a misszionáriusok csak 

a dolgukat végzik, amikor jámbor módon hirdetni kezdik az előre 

gyártott igét. Többségük a jól betanított papagájokat juttatta 

eszembe, de miután egytől egyig fiatalok voltak, és mivel olyan 

sokan hittek nekik, úgy gondoltam, a konzervált sorokon kívül is 

kell lennie valaminek ebben a vallásban, máskülönben nem 

követnék annyian. De a szervezett keretek közé szorított 

vallásgyakorlatot, bármilyen köntöst is viselt, nem nekem 

találták ki. Ahhoz, hogy nagy dolgokról gondolkodjak, nekem 

nem kellett sem egyház, sem vallás. Általában kerestem egy 

távoli, magányos sziklát – nekem az volt a templomom. 



Ray mint mormon misszionárius... Szinte láttam magam 

előtt, ropogósra vasalt, hófehér ingben, sötétkék nadrágban, 

rövidre nyírt, felálló hajjal, amelyen mindig érezni lehet a 

borbélyüzlet illatát. Arra gondoltam, hogy nehezen tudnék 

ellenállni neki. Unatkozó háziasszonyok már csak azért is 

beengednék, hogy legeltethessék rajta a szemüket, és hogy 

ellentétes irányú térítéssel megpróbálják bűnbe ejteni, 

önkéntelenül a bal kezére néztem. Középső ujján ott csillogott az 

aranykarika. Észrevehettem volna már korábban is, 

– Fáradt vagyok – mondtam. – Eljött az idő, amikor 

Hamupipőkének ágyba kell bújnia. Ha nem siet, tökké változik a 

csodás hintó, amin érkezett. Ő maga pedig nem tudom, mivé. 

– Egérré semmiképp – nyugtatott meg Ray, de még mindig 

nem vette le rólam a szemét. 

Ez most már tényleg disznóság, gondoltam magamban, 

dühösen viszonozva az ártatlan tekintetet. 

– Nem. Tényleg nem. Mondana egy jó motelt? Ha 

megmondja, merre kell menni, odatalálok magam is. És ne 

féljen, még reggel is ott leszek. Vagy ahol mondja. A jó öreg 

Emmy nem fogja elrontani az előléptetései esélyeit. 

Ray teste megfeszült. 

– Természetesen odaviszem – mondta szárazon. 

– Nem. Nem visz sehová. Úgyis elkísér valamelyik kollégája. 

Hallja? Épp most állt meg egy autó. Itt az ideje, hogy 

hazamenjen. Miattam tényleg nem kell aggódnia. Ígérem, 

bejelentkezem az egyik szállodába, és rögtön ágyba bújok. Úgy 

fogok aludni, mint a bunda. Tényleg elfáradtam. Holnap a 

konferencián találkozunk. Biztosan megismer. Ha másról nem, a 

véres kötésről a hüvelykujjamon. 
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Bár valóban nagyon fáradt voltam, nem tudtam aludni. 

Legalábbis nem jól. Pedig az autóban, miközben megpróbáltam 

lépést tartani Raymond kocsijával, olyan álmos voltam, hogy 

majdnem leragadt a szemem. A belváros felé tartottunk, 

kacskaringós mellékutcákon és fasorokon át, hogy észrevegyük, 

ha követ bennünket valaki. Már szinte fájtam a fáradtságtól, 

amikor megálltam a Deseret Motel recepciósa előtt. A második 

emeleten kaptam szobát, és iszonyú erőfeszítésbe került, hogy 

felvonszoljam magam. A szobában két ágy volt, és egy teljesen 

süket tévékészülék. Az ablak egy elhanyagolt hátsó udvarra 

nézett. Kinyitottam, és mélyen kihajoltam, hogy megnézzem, 

nincs-e alatta bármi, amit létraként használhatna egy 

nemkívánatos betolakodó, aztán háromszor is ellenőriztem az 

ajtózárat. A fejem már zúgott a kimerültségtől, amikor 

lefejtettem magamról a fű- és sárfoltos ruhát. Ledobtam az egyik 

ágyra, aztán előhúztam a táskámból egy pólót, beleerőszakoltam 

merev tagjaimat és bebújtam a takaró alá. De amikor végre 

átadhattam volna magam az édes nyugalomnak, rám tört a 

félelem. 

Utáltam a motelokat. Még soha egy motelszobát sem találtam 

barátságosnak, és egyben sem éreztem biztonságban magam. Ezt 

az érzést csak fokozta a rám leselkedő, nagyon is valós veszély, és 

a kettő keveréke egyszerűen nem engedte, hogy lehunyjam a 

szemem. A sötétségben ismét hallani véltem a puskaropogást; ha 

lehet, még hangosabban és még közelebbről, és mintha 

egyenesen felém tartott volna minden egyes golyó. 

Felkattintottam az éjjelilámpát, és megpróbáltam olvasni egy 

kicsit. Magammal hoztam George házából A gyógyító tüzet. Már 

attól tartottam, hogy esetleg nem tudok elaludni, és azt 

gondoltam, a száraz stílusú, kifejezetten unalmas könyv jó lesz 



majd altató helyett. Sajnos, tévedtem. Ezúttal ugyanis teljes 

érdeklődéssel olvastam: tudni akartam, mit hisz Ray, és 

próbáltam megérteni, hogy lehet elhinni a könyvben leírtakat. Ez 

volt az első alkalom, hogy egy vallást nem vetettem el úgy, ahogy 

volt, hanem megpróbáltam „kicsipegetni” belőle a hasznosítható 

dolgokat, különválasztva azoktól a minden ésszerűséget 

nélkülöző értelmezésektől, amelyek minden alkalommal 

felütötték a fejüket, ha csődöt mondott az emberi logika. 

Tulajdonképpen ez volt a legfőbb oka annak, hogy annyira 

szerettem a geológiát. Mindig is úgy tartottam, hogy a 

tudományos kutatás nem más, mint az igazság keresése, vagy ha 

nem is az igazságé, olyan tényéké, amelyek alapján hipotéziseket 

lehet felállítani. És a hipotézis majdnem olyan egyértelmű, mint 

a legtisztább igazság. Ha rossznak, hamisnak bizonyul, 

egyszerűen elvetjük, és addig keresgélünk, míg meg nem találjuk 

a helytállót, az igazat. 

Csaknem három órán keresztül olvastam, és közben 

felfedeztem két, határozottan zavaró dolgot. Először, a szerző 

által bizonyítékként felsorolt érvek tükrében, minden jóakaratom 

ellenére, pénzhajhász illuzionistának láttam a mormon egyház 

alapítóját, Joseph Smith-t. (Ha kicsit durvábban fogalmaznék, 

nyugodtan nevezhetném közönséges csalónak is.) Az, hogy Smith 

tudatosan tette-e mindezt, vagy azért, mert ilyen volt a 

természete, nem derült ki a szövegből. És az sem, hogy elhitte-e, 

amit prédikált. Engem azonban mind jobban néhai 

vendéglátómra, George Dishey-re emlékeztetett, aki ugyancsak 

karizmatikus erővel tudott hatni gyanútlan embertársaira. 

Döbbenetesnek találtam, hogy mi mindenre rá tudta venni a 

követőit. Még arra is, hogy New Yorkot maguk mögött hagyva, 

Illinoisba menjenek vele, és hogy más férfiak feleségeinél 

keressenek bizonyos kegyeket. A leghűségesebbek még csak nem 

is gondolkodtak azon, hogy ildomos-e „spirituális” feleségének 

kérni más férfiakhoz tartozó asszonyokat. De hát én 



gondolkoztam, amikor George Dishey felhívott? „A maga 

hozzászólása a konferencia egyik gyöngyszeme lesz”, mondta. „Új 

megvilágításba helyezi a paleontológia alapkérdéseit, és ösztönző 

hatással lesz a kutatómunkára is." És én bevettem. Az első szótól 

az utolsóig. Bedőltem a PhD fokozatnak, a publikációknak, a 

hírnévnek... John Smith biztosan a szentek közé sorolta volna ezt 

az embert. Szerintem nem volt más, mint egyszerű bűnöző. 

Másodszor (és ez volt a felkavaróbb élmény), arra a 

következtetésre jutottam, hogy bármi volt is John Smith, volt 

benne tehetség. Oly nagy tudású mestere volt az emberi 

pszichének és talán a léleknek is, hogy én például nem mertem 

volna vitába szállni vele. Bár általában nem riasztottak a 

kettősségek, ez a selejtes, ugyanakkor isteni hatalommal 

felruházott ember nem csak iszonyatot ébresztett bennem, 

hanem határtalan félelmet is. És haragot. Jobban felpörgette a 

vérnyomásomat, mint egy erős kávé. Egyrészt, visszaélt a 

hatalmával. Ugyanakkor egy egészen különleges fejlődési fokot 

képviselt a profán és a mélyreható gondolkodásmód között. Az 

egyik felem szerette volna elhinni, hogy George okkult erők 

bevonásával tudott csak a hálójába csalni. így elhitethettem volna 

magammal, hogy szerencsétlen áldozat vagyok, aki semmiről 

nem tehet; a saját hibámat sem kellett volna bevallanom. 

Hirtelen undor fogott el önmagam iránt. 

Ledobtam a könyvet, aztán bekapcsoltam a tévét, és addig 

néztem a reklámokat, míg a szemhéjam el nem nehezült. 

Reggel 7-kor lépések zajára ébredtem. Az erkély felől jött a 

hang. Kipattantam az ágyamból, és felhívtam Ortega őrmestert, 

hogy beszámoljak neki az előző nap eseményeiről. Öreg barátom 

hol elérzékenyült, hol megdöbbent, és amikor meghallotta, hogy 

mégiscsak eljöttem George Dishey házából, meglepetésében 

majdnem elejtette a telefont. Miután befejeztük a tereferét, 

lezuhanyoztam, és megpróbáltam valamilyen formába 

összerendezni szokásosnál is rakoncátlanabb hajamat. Amikor ez 



többé-kevésbé sikerült, előkaptam a szatyromból egy vasalást 

nem igénylő kötött pulcsit, majd rövid tamáskodás után kedvenc 

farmernadrágomat. A pokolba a csinos külsővel, gondoltam 

magamban. Úgyis hiába erőlködöm. A konferencián egyébként 

sem érdekelt senkit a ruha. Egy geológus kifestve-kikenve, 

selyembe-bársonyba burkolva is csak geológus marad. Lábbeli 

tekintetében ezért döntöttem régi, kitaposott vászoncipőm 

mellett, amelynek eredetileg borvörös színét rég piszkos 

rózsaszínné fakította a használat és az idő; végül merő 

hencegésből, a derekamra csatoltam egy nagy, ezüst csatban 

végződő, navajo stílusú övet. Indulás előtt még egyszer 

ellenőriztem, nálam vannak-e a kulcsaim, majd kinyitottam az 

ajtót, az erkélyre léptem, de csaknem hasra estem valamiben. 

Helyesebben, valakiben. Egészen pontosan az ajtó mellett őrködő 

Raymondban. 

Egy kényelmetlen széken ült, az ajtómtól alig egylábnyira, a 

korláton pihentetve hosszú lábait. 

– Jó reggelt! – köszöntött barátságos hangon. – Jól aludt? 

Annyira meglepődtem, hogy nem tudtam megszólalni. 

Percekig csak bámultam, végül, mielőtt megálljt parancsolhattam 

volna neki, kiszaladt a számon az a kérdés, ami először eszembe 

jutott: 

– Itt töltötte az éjszakát? 

Raymond hamiskásan elmosolyodott, és megrázta a fejét. 

– Én nem. Az egyik kollégám viszont igen. Minton a neve. Pár 

perccel ezelőtt vettem át a helyét. 

Éreztem, hogy arcomat elönti a pír. A legszívesebben a 

képébe vágtam volna: És én már kezdtem azt hinni, hogy 

megbízol bennem. Majd magamat korholva így folytattam a 

néma szitkozódást: Te ostoba Em. Mégis mit képzeltél, miért ül 

itt ez a zsaru? Mert nem tud betelni a parfümöd illatával? Hát 

nem érted meg, hogy nem érdekli más, csak az előléptetés? 



– Megyek reggelizni – mormogtam, és sietős léptekkel 

elindultam a lépcsőház felé. 

 

* 

 

A konferencián aznap sem sikerült túl sok mindent 

kiderítenem. Először is, rengeteg időt veszítettem amiatt, hogy 

nem ismertem ki magam, ami nem lett volna ennyire bosszantó, 

ha egyszerű résztvevőként vagyok jelen. Erről a kényelmes 

pozícióról azonban le kellett mondanom, ha tisztázni akartam 

magam a gyilkosság vádja alól, ehhez azonban arra volt szükség, 

hogy kialakítsak a résztvevőkkel valamilyen kapcsolatot. 

Az első utam a regisztrációs pulthoz vezetett, ahol a 

„Paleontológia Utah-i Barátai” egyesület könyveket, térképeket, 

pólóingeket árult. Figyelmesen szemügyre vettem a kirakott 

holmikat; belelapoztam néhány kiadványba, majd, miután 

megnéztem, hogy tényleg létezik-e a bálteremben meghirdetett 

plenáris ülés a négylábú ősállatok embrionális fejlődéséről, 

megkerestem az utat ahhoz az óriás sátorhoz, amelyről egy 

nappal korábban a menyétkülsejű Vance beszélt. Hatalmas, 

gumiból megépített szerkezet volt; olyan, amilyennel a 

teniszpályákat szokták téliesíteni. A programfüzet szerint itt 

kapott helyet a poszterszekció. A poszterszekció az egyik 

leglátványosabb miniegysége a legtöbb tudományos 

konferenciának. A tudósok szemléletes táblákat készítenek 

kutatási eredményeik bemutatására, majd izgatottan várják, hogy 

a táblákon ábrázoltakat megvitathassák a konferencia arra 

vetődő résztvevőivel. Raymond jó negyvenlábnyi távolságból 

követett; próbált úgy viselkedni, mintha nem tartoznánk össze, és 

mintha paleontológus lenne ő maga is. A farmer és a 

cowboycsizma még el is ment volna, de a SALT LAKE 2002 

OLYMPICS feliratú póló helyett választhatott volna csontokat 

vagy latin betűs feliratot ábrázoló trikót. És a hatás kedvéért 



aznap reggel kihagyhatta volna a borotválkozást, sőt még tovább 

fokozhatta volna egy egészségtelen tevékenységgel töltött, 

átvirrasztott éjszakával. Például gyakorolhatta volna a tudósokra 

jellemző szórakozottságot és az intellektuális megszállottságra 

utaló viselkedéselemeket. A sátorba lépve megpróbált elvegyülni 

az ott tébláboló emberek között; volt, akivel szóba is elegyedett, 

feltehetően annak érdekében, hogy megtudja – volt-e valakinek 

kellő indítéka arra, hogy megölje George Dishey-t. 

Egyszer csak tompa kopogás hangzott fel a sátor tetején: a 

hegycsúcsok között úszkáló, kövér felhőkből elkezdett esni az eső. 

Hamarosan viharos szél kezdte rángatni a sátor oldalait. 

Önkéntelenül is a fény beeresztésére szolgáló átlátszó panelekre 

esett a tekintetem: kíváncsi voltam, elbírják-e a rájuk nehezedő 

nyomást. Elbírták. Mi több, az esőcseppeket felváltó 

jégdaraboknak is ellenálltak. Megnyugodva indultam el a sátor 

belsejében katakombaszerűen kiépített poszterbemutató felé. 

Egy eocén kori állatokat rendszerező táblát nézegettem 

éppen, amikor feltűnt egy ismerős arc. Az az éles vonású nő volt, 

aki különc viselkedésével és feltűnő megjelenésével már előző 

nap is magára vonta figyelmemet. A geológiával foglalkozó 

tudósok általában nem elegáns emberek. Mind külsejükön, mind 

viselkedésükön nyomot hagy a szabadban töltött idő. Ezen a nőn 

legfeljebb az Ötödik Sugárút hagyhatott volna nyomot. Rövidre 

nyírt, sötét hajától kezdve az elegánsan dekoltált ruháig minden 

jel arra utalt, hogy onnan is érkezett. A legfőbb bizonyíték 

azonban a vastagon felvitt smink volt; talán a többkilónyi 

szemfestékkel akarta ellensúlyozni hosszúra nőtt, kissé hajlott 

orrát. Elég nehéz volt megállapítani az életkorát, de úgy harminc-

negyven között lehetett. Amikor beszélt, vékony, rózsaszín nyelve 

meg-megvillant sötétvörösre festett ajkai között. 

– Szóval, a lábnyomok érdeklik – jegyezte meg erős Long 

Island-i akcentussal. 

– Aha, Mesélne róluk egy kicsit? 



Készségesen megköszörülte a torkát, aztán elindította a 

verklijét. 

– Ez a tábla, amint látja, a legjellegzetesebb krétakori 

formációkat mutatja be. 

Bólintottam. 

Beszélgetőtársam keze ezután egy rézsútosan készített, 

kinagyított fotóra hívta fel a figyelmemet, amely egy 

bányafolyosó mennyezetét ábrázolta. A szenet – amely egy őskori 

mocsár maradványaiból képződött – már eltávolították, így 

felszínre kerülhetett az a mészkőréteg, amelyben jól kivehetően 

kirajzolódott az egykori folyómeder, és benne egy dínoszaurusz-

csorda megkövesedett lábnyomai. Még csak nehezemre sem esett 

magam elé képzelni a békésen legelésző hosszúnyakúakat. Itt-ott 

egy-egy megkövesedett levél és gyökérdarab tette még 

szemléletesebbé a képet. A hatalmas, kerek, egymást nagyon 

konzekvensen követő lábnyomok nem cipelhettek mást, csak 

gigantikus testméretekkel rendelkező állatóriásokat. 

– Oké – szólalt meg a nyomszakértő, amikor kellőképpen 

kicsodálkoztam magam. – Az itt látható lábnyomokat a 

madárlábúak családjába tartozó, kifejlett növényevők hagyták. 

Nézze csak az alapvetően kerek formát, és a belőle kiálló, ujj-

szerű alakzatot – mutatott egy nagyításra a nő. Hát igen, az öreg 

dininek tényleg hosszabbra nyúlt a középső ujja, mint a többi. 

– Madárlábú növényevők – mondtam, mintha először 

hallottam volna a kifejezést. – Volt valami közük a 

dinoszauruszokhoz? 

A nő éles pillantása önmagáért beszélt. Amatőr, olvastam ki 

belőle a súlyos vádat. 

– Egy kevés – felelte végül. – Jöjjön, egy másik rajzon 

megnézheti, milyen lehetett a kicsike. – A táblán egy hatalmas, 

mégis szelídnek tűnő állat nyújtogatta rendkívül hosszú nyakát. 

A négy, pillérszerű lábon óriási, felfújt rögbilabdára emlékeztető 

test pihent, amely hosszú, kígyószerű farkat vonszolt maga után. 



– Ha jól tudom, az állatok mozgását követő nyomvonal kap 

egy latin nevet, ami mindig a nyomot hagyó állat elnevezéséből 

ered. 

– Hogy maga milyen tájékozott! Van egy fosszilizálódott 

lábnyomunk. Mit állapíthatunk meg belőle? Nem túl sokat. Más 

lenne a helyzet, ha a közelében megtalálnánk a test 

fosszilizálódott maradványait is. Erre azonban rendkívül kicsi az 

esély. így nem tehetünk mást – a rendelkezésre álló leletből 

rekonstruálnunk kell az állatot. Például a csontokból, a 

valószínűsített súlyból, és így tovább. Ezután következik az 

elnevezés. Nézze csak, milyen helyes nevet kapott ez a bűbájos 

példány... Csalóka. Igazán latinosan hangzik, ugye? – Hatalmasat 

szippantott, talán azért, hogy orrmanduláit megszabadítsa a 

szélvihar által felkavart, száraz portól. Úgy tűnt, unja az előadást, 

amit meg is értettem, mert, mint mondta, körülbelül a 

negyvenedik voltam aznap, aki megállt a lábnyomokat ábrázoló 

poszterek és a nyomvonalakat bemutató térképek előtt, és 

állítólag senki nem mutatott nagyobb tájékozottságot, mint 

jómagam. 

Roppant természetesen viselkedett. Meg sem próbálta 

palástolni azt a jóindulatú megvetést, amit tudatlanságom 

ébresztett benne, és ez kifejezetten tetszett nekem. 

– Erről a képről is mondana valamit? – kérdeztem 

mosolyogva, és arra a poszterre mutattam, amelyen első 

pillantásra egy nagy mészkőomladék volt csak látható. A kőrakás 

tövénél színes vadvirágok nőttek, és mindaddig magukra is 

vonták a figyelmemet, míg az egyik kőtömbön fel nem fedeztem 

azt a részt, amely miatt a fotó a táblára felkerült. A felső 

rétegeitől megfosztott mészkőben ugyanis tisztán kirajzolódott 

egy háromujjú állat lábnyoma. A fényképész szakértelmét és 

türelmét bizonyította, hogy képes volt kivárni a legmegfelelőbb 

pillanatot. A ritka lelet akkor került lencsevégre, amikor az 



alacsonyan érkező napsugarak tompa fényében kiváltak a 

legkisebb egyenetlenségek is. 

– Késői Morrison formáció, vagy, ha úgy tetszik, korai Cedar. 

Nézőpont kérdése. Egyébként Cleveland-Lloyd Quarry-ban 

találták. A csontvadászok már vagy fél évszázada áskálódtak 

arrafelé, mikor csontkeresés közben észrevette valaki. 

– Igazán érdekes. Morisont mondott, ugye? Ha jól 

emlékszem, az Pete Peterson és Christine Turner szakterülete. 

Miss Unalom erre felkapta egy kicsit a fejét. 

– Mi maga? Rétegtanász? – kérdezte, és alaposan szemügyre 

vette a kitűzőmet. A rétegtanász elnevezéssel azokat a 

geológusokat illették, akik az egymásra rakódott rétegek 

tudományos elemzésére specializálódtak. 

– Valami olyasmi – feleltem. – Az én szakterületem az olaj és 

a gáz. És a törvényszéki geológia. 

– Á, hát maga az! – Szórakozottan elszippantotta magát; 

mintha semmi különöset nem találna abban, hogy egy gyilkosság 

gyanúsítottjának kell kiselőadást tartania. 

– Igen. Eredetileg pihenni akartam itt, a csontok földjén –

közöltem az övéhez hasonló, unott hanghordozással. – 

Egyébként Em Hansen vagyok – mondtam, majd az első poszter 

mellé felerősített ólomtáblácskához hajoltam és leolvastam a 

hölgy nevét, valamint a jó nevű keleti egyetemét is, amelyet 

képviselt. 

Mozdulatom láttán fontoskodva megbiccentette a fejét. 

– Allison Lee. Christine és Pete tényleg ezzel a formációval 

foglalkozik már jó ideje. Éppen most készítik a következő nagy 

képhez az összefoglalót. 

– És maga? Szintén régi motoros a pályán? – kérdeztem 

bizalmaskodó hangon, kihasználva a kölcsönös bemutatkozás 

teremtette előnyös helyzetet. 

– Hát, eléggé. Főleg a csontok érdekelnek. A nagy, régi 

csontok. És minden, amihez a csontoknak köze van. Lábnyomok, 



tojások, fészkek... és még sorolhatnám tovább. Nem éppen 

lányoknak való, igaz? De hát... én már csak ilyen vagyok. 

Nyolcéves voltam, amikor a nagyapám elvitt a 

Természettudományi Múzeumba, és ott egyszerűen leesett az 

állam. Attól kezdve minden lehetséges szombatot ott töltöttem, 

vagy a Yale-en, a Peabody Múzeumban, és szívtam magamba a 

látottakat. És amikor már ez sem volt elég, kisírtam, hogy vigyen 

el különböző helyekre – Wyomingba, ide Utahba, vagy Denverbe, 

vagy bárhová, ahol alkalmam volt arra, hogy kielégítsem az 

érdeklődésemet. És mivel a nagyapámnak nem csak arany szíve 

volt, hanem elég sok pénze is, végiglátogattunk minden 

fontosabb dinoszaurusz-múzeumot. Aztán, miután felvettek az 

egyetemre, ő fizette a tandíjat is. 

– És mit szólt a családja, hogy lány létére ilyen pályát 

választott? 

– Azt nem mondhatnám, hogy örültek, de nem is próbáltak 

visszatartani – felelte, és ki tudja, hányadszor, tetőtől talpig 

végigmért, majd tekintete megállapodott a hüvelykujjamon. – 

Tudták, hogy nem érdekel a házasság, amikor százötvenmillió 

éves dinónyomokat is kutathatok. Mit csinált az ujjával? 

– Rácsaptam a konyhaajtót. 

– Látja? A konyha sokkal veszélyesebb, mint egy ásatási 

terület. 

– Én ne tudnám? Ha rajtam múlna, ki sem mozdulnék a 

mészkövek közül – mondtam olyan hangon, amilyet a nők 

többsége használ bizalmas beszélgetések során. Szemem 

ugyanakkor azon a friss kötésen pihent, amivel indulás előtt Ray 

egy pillanat alatt körbetekerte a sérülést. 

– Szóval, maga ott volt George házában, amikor 

meggyilkolták – bökte ki köntörfalazás nélkül, ami már jó ideje 

ott motoszkálhatott a gondolatai között. – Csúnya dolog lehetett. 

– Én is úgy gondolom. – Örültem, hogy végre eljött a nagy 

pillanat, és beavathatok valakit abba a nagy semmibe, amit az 



üggyel kapcsolatban el tudtam mondani. – Tegnap hajnalban 

elment otthonról, de nem ő jött vissza, hanem a rendőrség. És 

tőlem akarták hallani a részleteket. Röhej. Alig ismertem a 

pasast. Felhívott telefonon, és meghívott erre a konferenciára. De 

korábban nem találkoztunk soha. Csak hallottam róla, és azt 

gondoltam, miért ne fogadnám el a meghívást? Szeretem a 

fosszíliákat, és sehol nem hallhatok annyit róluk, mint ezen a 

helyen. Ráadásul felajánlotta, hogy lakjam nála, így 

megspórolhatom a szállásdíjat is. Most meg... a saját sóherságom 

levét iszom. De honnan tudhattam volna előre, hogy meg fog 

halni? Nos, így áll a helyzet. Jól ismerte? 

Allison vállat vont. 

– Úgy, mint mindenki. Nem vagyunk túl sokan, és egyébként 

is... Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Időnként 

összejövünk, aztán... megy mindenki a saját dolga után. 

– Őt is a dinoszauruszok érdekelték, ugye? 

– Aha... 

– Mivel foglalkozott? 

– George? A húsevőkkel. Az ő stílusához nem is illett volna 

más. Éles karmok, és még élesebb fogak. 

– Ó... És hol dolgozott? – folytattam a kérdezősködést. – Volt 

egy konkrét hely, ahová kijárt ásni? 

– Honnan tudnám? George soha senkit nem vitt magával 

sehová, és senkit nem avatott be semmibe. 

Csodálkozva ingatni kezdtem a fejem. 

– Nahát! Vajon honnan vettem, hogy egy dinoszaurusz-lelet 

kiásásához egy kész hadsereg kell? Hát persze! A tévében láttam. 

Ha hinni lehet a műsorkészítőknek, rengeteg sziklát meg kell 

mozgatni ilyenkor. És a csontok is elég súlyosak, ugye? 

Allison Lee intelligens tekintetén árnyak suhantak keresztül. 

Végül megvonta keskeny vállát. – Ettől még dolgozhat valaki 

egyedül – mondta. – Főleg, ha nem akarja, hogy más is meglássa, 

amit talált. – Szemében hirtelen pajkos fény villant, és parányi 



mosolyféleség jelent meg az ajkai körül. – Tipikusan az a fajta, 

akit nem szabad komolyan venni Persze, mindenki örül, ha 

olyasmit hall, hogy „maga lesz a konferencia legfényesebb 

csillaga”. Mert ezt mondta, ugye? Hé, ne vágjon ennyire keserű 

képet! Nem maga az első, aki bedőlt neki. Minden évben eljátssza 

ugyanezt. De vigasztalja a tudat, hogy legalább jó társaságba 

került. 

– Talán maga is...? – kérdeztem döbbenten. 

Allison védekezőén a mellére vonta keskeny kezét. 

– Nem, de gondolom, én is felültem volna a dumájának. De 

George, hála Istennek, nem szereti a városi lányokat. A 

természetes típust kedveli. És maga pontosan ilyen. 

– Volt felesége? 

– George-nak? Ne vicceljen! Maga például hozzámenne egy 

ilyen férfihoz? 

– Úgy látom, nem nagyon kedvelte. 

– Jól látja. Senki nem rajongott George Dishey-ért. Oké... Ha 

mindenáron tudni akarja, mindenkibe beleverte a farkát, aki az 

útjába került. A szobatársamba is. 

– Azt akarja mondani, hogy egy Don Juan volt? 

– Jaj, félreértett. Nem úgy kúrta meg, hanem szellemileg. 

Lépten-nyomon kitolt vele. Megígérte neki például, hogy segíteni 

fogja, ha az egyik presztízsegyetem bizonyos programjára 

jelentkezik. A lány beadta a papírjait, és valamilyen úton-módon 

be is jutott. És ott mit tudott meg? Hogy George senkivel nem állt 

kapcsolatban azon a tanszéken. De még az egyetemen sem. A 

barátnőm, természetesen a saját költségén, már el is utazott abba 

a városba, de arra már nem volt pénze, hogy saját maga 

finanszírozza a kutatásait. Ráadásul volt olyan ostoba, hogy 

George-ra hivatkozva akarta rendezni a helyzetét. George viszont 

olyan közutálatnak örvendett azon a bizonyos helyen, hogy 

szegény lányon senki nem akart segíteni. 



– Van valamilyen magyarázat erre a viselkedésre? Nyert 

valamit vele? 

– Most megfogott. El tudom képzelni, hogy ez egyfajta 

önkielégítés volt nála. De azt is, hogy belezavarodott az 

ígéreteibe. Van ilyen. És olyan is, hogy valaki vetélytársat lát az 

egykori diákjában, ezért szándékosan kiszúr vele. A barátnőmnek 

például úgy elvette a kedvét a paleontológiától, hogy pályát 

változtatott. Azóta is olyasmit csinál, amit nem szeret. Úgyhogy 

én, személy szerint, szemernyi részvétet sem érzek iránta. Jó 

helye van odalenn, abban a fortyogó üstben – mutatott 

jelentőségteljesen a föld felé. 

– De hát... nagyhírű tudós volt... 

– Ki tudja? Soha, senki nem látta munka közben. Sem az 

irodájában, sem ásatásokon. 

– Az imént mondta, hogy a húsevőkkel foglalkozott –

folytattam az ellenkezést. 

– Na igen. Ezt a látszatot keltette maga körül. De soha nem 

mutatott fel kutatási eredményeket. 

– Azt akarja mondani, hogy kitalált... dolgokat? 

– Nem egészen... A kész munkáiról voltak felvételek, de ez 

minden, amit mutatni szokott. Pedig a mi fajtánk szívesen 

mutogatja a csontjait. Vagy legalább jól hozzáférhető helyen 

tartja őket. Múzeumokban, vagy más tudományos bázisok 

raktáraiban. Miért ne tanulhatnának belőle mások is? George az 

egyetlen, akiről nem tudni, hol tartja a leleteit. 

– Pedig, ha szokott ásni, akkor leletei is vannak, és azokat 

valahol tárolni kell,.. Nincs semmiféle ötlete? 

A nő újra vállat vont: 

– Nézzen körül a háza alagsorában. – Közben úgy nézelődött 

a poszterek között kialakított folyosón, mintha arra várna, jöjjön 

már valaki. Valaki, akit a lábnyomok érdekelnek, és nem a kétes 

hírnévnek örvendő George Dishey. 

Az alagsorban, ami kong az ürességtől, mondtam magamban. 



– De hát... rengeteget publikált. Vagy rosszul tudom? 

– Ugyan, nem lehet azt publikálásnak nevezni! Jó, szép 

számmal jelentek meg cikkei újságokban, magazinokban. Ő azt 

mondaná, ha itt lenne, azért publikált csak népszerű lapokban, 

mert azok gyakrabban jelennek meg, mint a szakmai folyóiratok, 

így előbb napvilágra kerülhettek az ő egyedülálló felfedezései. Az 

igazság azonban az, hogy George nem bírta volna elviselni a 

szakma által megfogalmazott kritikát. Soha nem vállalt nyilvános 

vitákat. Soha nem adott alkalmat a kollégáinak arra, hogy 

munkájával kapcsolatban kritikai megjegyzéseket tegyenek. 

Ismertem az effajta beszédet és az indítékait is. A tudósok 

imádták befeketíteni egymást, természetesen, négyszemközti 

beszélgetésekben, egymás háta mögött. Pedig nem kicsi 

kockázatot vállalt az, aki egy kolléga sárba tiprásával foglalkozott, 

hiszen az „az dobja rám az első követ, aki maga soha nem 

követett el hasonló dolgokat” erőteljesen élt a tudósok között. 

– Mégsem közösítette ki a tudóstársadalom – jegyeztem meg. 

Allison most határozottan feszengeni kezdett. Mintha 

megtekeredett blúzát akarta volna helyre igazítani. 

– Ön úgy tudja, állásban volt valahol? – kérdezte, de nem 

nézett rám. – Ugyan! Nem kellett senkinek. 

Talán az ördög ügyvédje bújt belém, mert így folytattam: 

– Pedig doktorátusa volt. 

Allison, érezhető undorral a hangjában, felsóhajtott, 

– No igen. Tényleg volt doktorátusa. Egy darabig dolgozott is 

valahol, de amikor a szerződését véglegesíteni kellett volna, 

felmondtak neki. Ez persze nem csoda, hiszen amit ő csinált, az 

nem tudomány volt, hanem tudományos vizeket is érintő 

galoppozás. 

– Várjon csak... Én úgy tudtam, hogy tanít az egyetemen is. 

Itt, Salt Lake City-ben. 

– No igen. George szívesen táplált effajta hiedelmeket az 

embertársaiban. Kétértelmű viselkedése önmagában is ezt a 



tévhitet erősítette mindenkiben. A helyzet azonban az, hogy 

utolsó, egyetemhez kötődő tudományos igényű munkája a 

disszertációja volt. Azóta... nos, nem akarom ismételgetni 

önmagam. 

Én azonban nem hagytam annyiban. Nem, amikor ennyi 

mindenre sikerült fényt derítenem. 

– Nem lehet, hogy az egyik múzeumban dolgozott? Vagy 

esetleg valamelyik alapítványtól kapott rendszeres 

megbízatásokat... 

– Á... Mesebeszéd! George tényleg nem kellett senkinek. 

– Huh... Akkor miből élt? 

Allison most még jelentőségteljesebben nézegetett a bejárat 

felé, reménykedve, hogy újabb érdeklődő érkezik, és akkor végre 

kikényszeríthetné a távozásomat. 

– Most megint megfogott. 

– Komolyan kérdezem. Nem úgy tűnt, ugyanis, hogy olcsó 

albérletben nyomorog, mint a legtöbb munkanélküli. Nagy 

házban élt, egy kifejezetten jónak mondható környéken, jó autója 

volt... 

Allison megint csak megvonta a vállát. Mit tudom én, mondta 

a mozdulat. Nem is nagyon érdekel. 

– Úgy tudom, megjárta Vietnamot – váltottam hirtelen 

témát. 

– Tényleg? – kérdezte egy sokatmondó ásítás közepette 

Allison. 

– Igen. Van egy fénykép a szobájában. Egy helikopter előtt áll 

a társaival. Mit gondol, még tartja velük a kapcsolatot? – 

Természetesen, mondtam magamban. A magas arccsontú, ijesztő 

szemű férfival mindenképpen. Vagy valakivel, aki a 

megtévesztésig hasonlít a fotón látható, ijesztő mivoltában is 

jóképű alakra. És az a valaki tegnap este szívbaj nélkül szitává 

lőtt volna, ha a szerencse, Raymond alakjában, nem az én 

oldalamon áll. 



– Hogy kiféle-miféle emberekkel állt kapcsolatban, meg nem 

tudom mondani. Szerette a fényt, a csillogást, ugyanakkor 

előfordult, hogy nem hallottunk róla hónapokig. Aztán, ha 

előkerült, mindig bűvészkedett. 

– Mit akar mondani ezzel? 

– Azt, hogy igyekezett nem megmutatni a valódi arcát. 

Szerette volna elérni, hogy olyannak lássuk, amilyennek látszani 

akar. 

– Kifejtené ezt egy kicsit részletesebben? 

Allison mindenfelé nézett, csak rám nem. Kicsit talán tényleg 

messzire mentem. Úgy próbáltam menteni a menthetőt, hogy 

más irányba tereltem a beszélgetést. Nagyon szerettem volna 

kihúzni belőle legalább még egy gyűszűnyi információt. 

– Térjünk vissza az egykori szobatársához. Tőle nem... 

– Figyeljen – szakított félbe. – Ha ennél többet akar 

megtudni George Dishey-ről, akkor holnap menjen el arra a 

terepbejárásra, amit Sherbrooke szervezett. 

– Holnap? Terepbejárás? Nem emlékszem, hogy láttam volna 

a programban. 

– Nincs is benne. Meglepetésnek szánta Dan. Ám errefelé 

gyorsan terjed a hír. Mindenki arra számít, hogy lesz valami. 

Mondtam már... Olyanok vagyunk, mint egy nagy család. 

Elgondolkoztam, majd a feszengő nőre szegeztem fürkész 

tekintetemet. 

– És mit mondott, miért kellene elmennem erre a 

kirándulásra? 

– Azért, amit ott láthat. A saját szemmel szerzett tapasztalat 

ezer szónál is többet ér. 

– Igaza van. Átgondolom a teendőimet és lehet, hogy 

feliratkozom. Ha jól értem, végre akadt valaki, aki hajlandó volt 

együtt dolgozni Dishey-vel. Ugye, tulajdonképpen ezt akarta 

mondani? 

Allison elnevette magát. Szárazon, humortalanul. 



– Hogy Sherbrooke és Dishey együtt? Soha! Vagy csak 

egészen különleges körülmények között. 

– De hát, akkor... 

Egy arra járó őslénytanász szakította félbe a beszélgetést. 

Allison megkönnyebbülten nyújtotta üdvözlésre keskeny kezének 

vékony ujjait. 

– Howie, de örülök, hogy látlak! Hogy van Gwen? Add át neki 

az üdvözletemet! Nem vagy kíváncsi az új nyomaimra? 

A férfi kedvesen elmosolyodott, majd egy félreérthető 

kézmozdulat után tovább masírozott, meghagyva nekem Allisont. 

Még egyszer nekiveselkedtem. 

– Szóval Dishey és Sherbrooke... 

– Oké. Dishey és Sherwoode kapcsolatáról szeretne hallani. 

Rendben. Ha nem tudta volna, szobatársak voltak a Yale-en. Ők 

előttem jártak valamivel, így nem tudhatok mindent, de biztosan 

talál valakit, aki ismeri ennek az időszaknak a részleteit. Vagy 

tudja mit? Kérdezze meg Dant magát. Biztos szívesen válaszol a 

kérdéseire. Főleg, ha lesz rá ideje. – Allison legyezni kezdett az 

arca előtt, mintha láthatatlan legyeket próbálna távozásra 

kényszeríteni. – Menjen el a terepbejárásra. Ennél jobb 

lehetősége soha nem lesz arra, hogy megismerje a mi kis 

családunk ügyes-bajos dolgait, beleértve a kisebb-nagyobb 

mocskolódásokat is. Annyi információhoz juthat, amennyiért itt, 

a poszterek között legalább egy hónapig kellene kuncsorognia. 

– De a szobatársa... – erőlködtem. – Nem tudja, hogy... 

Allison felállt, és hátat fordított, úgy vakkantotta vissza. 

– Nem tartom vele a kapcsolatot. 

– Értem. – A szívem szorongva vert a mellkasomban. 

Kényelmetlen helyzetbe hoztam valakit, és ez nagyon nem 

tetszett neki. Azonkívül éreztem, hogy mind lejjebb süllyedek a 

piti veszekedések kígyókkal-békákkal megtűzdelt világába. 

Eredetileg nem szándékoztam ilyen mélyre ereszkedni, így, bár 

nehezemre esett, megpróbáltam leállítani magam. Azokra az 



arcokra koncentráltam, amelyek a poszterek között nézelődtek. 

Időnként el-eltűntek előlem a hajlongó fejek, hogy még közelebb 

kerülhessenek a kedvenceiket ábrázoló fotókhoz, vagy hogy 

megszállott módjára még jobban elmélyülhessenek abban, amit 

egy térkép vagy egy szemléletes rajz számukra tartogatott. Ahogy 

ezeket az embereket néztem, megéreztem, hogy engem is figyel 

valaki. Jó negyvenlábnyira tőlem, egy paraván mellett ott állt 

Earthworm Magritte, az a tuskóforma férfi, aki egy nappal 

korábban oly nagy lelkesedéssel vette tudomásul George Dishey 

távozását az élők közül. Most engem nézett, mereven, és olyan 

feszült figyelemmel, mintha egy izgalmas film jelenetei 

peregnének a szeme előtt. 

Ismét Allisonhoz fordultam. 

– Ismeri, hm...Dr. Magritte-ot? 

– A Kukacot? Hát persze. Mindenki ismeri. 

– Szókimondó fickó, nem gondolja? 

Allison idegesen mocorogni kezdett a székén. 

– Nézze, a Kukac ugyancsak egy elég beteges maradványa a 

hetvenes éveknek. A drogtól kezdve egy csomó problémája volt. 

Maga a két lábon járó tragédia. És talán azért, mert oly sok 

mindenen átment, néha élesebben fogalmaz, mint kellene. De hát 

mi van akkor? Semmi. Nem is nagyon törődünk vele. Egyébként 

meg... bárkivel előfordulhat, hogy felhúzza magát. Még talán 

magával is. 

– Nem is úgy értettem, hanem... 

– Most már elég legyen. Higgye el, Magritte teljesen oké. Itt a 

névjegye. Nézze meg. 

A nő kotorászni kezdett az asztalán felhalmozott kártyák 

között, végül kiemelt egyet, és az orrom alá dugta. Ez állt rajta: 

„Earthworm Magritte, PhD. Foglalkozása: profi szarkeverő. 

Szolgáltatások: egyéniség megtépázása, sárba tiprás, közönséges 

beszédmodor, hibák felnagyítása, dolgok eltorzítása.” 



– Látja? Egy ilyen embert nem vesz komolyan senki, bármit 

mondjon is. 

– Ó – búgtam meglepetten. – De hát... 

Allisonnek addigra végképp elege lett belőlem. Összeszűkült 

szeme nem sok jót sejtetett. 

– Most pedig maga következik. Mondja el szépen, ki volt az a 

szívdöglesztő pasi, akivel tegnap itt megjelent. Ugye, a bátyja? 

Mondja, hogy igen. Egek! Micsoda külső! Nem tudna összehozni 

vele? 

Azt, hogy a kérdésre nem kellett válaszolnom, annak a 

sovány, hosszú bajuszú férfinak köszönhettem, aki végszóra 

Allison pultjához lépett. 

– Szia, Fred – köszöntötte a nő. – Viccelődni jössz, vagy 

szeretnéd megnézni a nyomaimat? 

Kioldalogtam Allison Lee poszterei közül, remélve, hogy 

ezáltal eltávolodhatok Earthworm Magritte kutató tekintetétől is. 

Szép lassan haladtam a képek között, időnként meg-megállva, 

mintha semmi sem érdekelne jobban, mint a „Páncélos 

dinoszauruszok kialakulásának és elterjedésének szakaszaiét 

bemutató táblázatok. Egy idő után azonban észrevettem, hogy 

Earthworm Margritte is ebbe az irányba halad, és azt is, hogy 

még mindig nagyobb érdeklődést tanúsít irántam, mint a 

paravánfolyosók mentén elhelyezett poszterek tartalma iránt. 

Most már határozottan bosszantott, hogy figyel. Főleg, mivel 

észrevettem benne bizonyos, anomáliára utaló jeleket. Mintha 

nem lett volna egészen... épeszű. Tényleg úgy nézett ki, mint egy 

profi szarkeverő. Vagy gyilkos? 

– Látom, szereti a tüskéshátúakat – szólalt meg mögöttem 

egy teljesen ismeretlen hang. 

Megfordultam. Magas, deresedő hajú férfi állt mellettem, 

nadrágzsebbe mélyedő kezekkel, hanyagul. Bár már jól 

bennjárhatott az ötvenes éveiben, alakján látszott, hogy ügyel a 

vonalaira. 



– Hogy tetszenek? – bökött fejével a poszterek felé. Ez volt az 

első alkalom, hogy megszólítottak, és nem én elegyedtem szóba 

valakivel. 

– Nagyon – mondtam az arcát kutatva, majd pillantásom a 

névtáblájára esett. Így megtudtam, hogy Tom Latimernek hívják, 

és hogy egy Illinois-i városkából érkezett. Arról azonban, hogy 

melyik intézményt képviseli, nem árulkodott a kitűző. Ez persze 

önmagában nem sokat jelentett; már korábban is találkoztam 

olyan résztvevőkkel, akiknek a jelvényén nem szerepelt a 

munkahely. Csakhogy azok a fickók nem tűntek furcsának. Ez 

azonban igen. 

– Talán ez a szakterülete? – folytatta tovább a 

kérdezősködést. 

– Nem. 

– Akkor mi? 

– A rétegtan. Épp az olajmezőkről teszek egy kis kiruccanást. 

– Elhallgattam. Sajnáltam, hogy elárultam magamról ennyit is. 

Nem tudtam volna megmondani, miért, de kényelmetlenül 

éreztem magam a férfi társaságában. Szerettem volna, ha 

odébbáll, de neki ez eszébe sem jutott. 

– Értem. És... találkozott már érdekes emberekkel? –

Hangjába némi bizalmaskodás vegyült. 

– Hát persze. 

A férfi végigmért. Én ugyanezt tettem vele. Egy hosszú percig 

egyikünk sem szólt. Végül én voltam az, aki nem bírta tovább. 

Hogy idegességemet leplezzem, megkérdeztem; 

– És ön? Mivel foglalkozik? 

– Illusztrátor vagyok. Gyerekkönyvekhez rajzolok 

dinoszauruszukat. 

– Ó! – Erőt vettem magamon, abban bízva, ha nem kérdezek 

többet, újdonsült ismerősöm új beszélgetőtársat keres, de nem ez 

történt. 



Csak állt velem szemben, mintha várna valamire, de hogy 

mire, azt nem árulta el. Nem először voltam konferencián, és már 

előfordult, hogy ki akartak kezdeni velem. Aminek persze nem a 

megjelenésem volt az oka, hanem az, hogy a geológusok között 

jóval több volt a férfi, mint a nő, és ha valaki fiatal volt, vagy 

legalább fiatalos, az már bőven elég indok volt ahhoz, hogy 

lecsapjon rá egy önmagát vagánynak gondoló hím. És bár az 

előttem álló férfi első megnyilvánulásai tipikusnak tűntek, volt a 

tekintetében valami, ami megkülönböztette tiltott viszony után 

sóvárgó társaitól. Sem érzékiség nem sugárzott belőle, sem 

rajongás, de még csak barátságosnak sem volt mondható, igaz, 

barátságtalannak sem lehetett nevezni, de egyértelműnek tűnt, 

hogy nem a kapcsolatteremtés iránti vágy sodorta a hátam mögé. 

Összerándult a gyomrom. Kierőltettem magamból egy hűvös 

mosolyt, egy „bocsánat”-hoz hasonló mormogást, azzal 

elfordultam, és sietős léptekkel elindultam a kijárat felé. 

Odakinn, az esőben még inkább megszaporáztam lépteimet, 

így rekordgyorsasággal értem ahhoz az épülethez, amely 

információim szerint a konferencia anyagát bemutató 

kiállításnak a színhelye volt. Ray jó harminclábnyi lemaradással 

loholt a nyomomban. Ügyet sem vetve rá, megkerestem a 

kiállítótermet. Odabenn asztalok hosszú sora fogadta a látogatót. 

Mindegyik mögött ült egy-egy unott képű alak. Az asztalokon 

halomban álltak a leporellók, képek, a paleontológusok 

munkájához nélkülözhetetlen szerkentyűk, eszközök, 

tudományos leírásokat tartalmazó füzetek, ősrégi monográfiák, 

gazdag színekkel festett dinoszaurusz-illusztrációk, sőt még 

szobrok is. Sehogy sem tudtam elképzelni Tom Latimert, amint 

festőállványa mögött állva, egyik dinót festi a másik után. 

Egyáltalán nem hasonlított az asztal mögött ülő, dinoszaurusz-

ereklyéket árusító férfira. Annak ellenére, hogy hasonlóképpen 

öltözködtek mind a ketten, sőt hasonló volt még a frizurájuk is, 



Latimerben volt valami plusz. Valami, ami azt súgta, hogy az 

őslényeknél jóval újabb keletű fajokkal foglalkozik. 

Elsétáltam a gazdagon megpakolt asztalok előtt, és 

rácsodálkoztam egy-egy érdekes darabra. Ezernyi dolgot kínáltak 

eladásra. Egy utah-i raptor harcias pózba merevedett 

csontvázának a másolatát, amint támadni készül, kieresztve 

gyilkos karmait. Vele szemben egy T-rex fejének hatalmas 

állkapcsa fokozta a hatást, olyan élethű hatást keltve, hogy szinte 

hallani lehetett a félelmetes fogak csattogását, mi több, látni 

véltem a hatalmas pofa sarkainál ki-csurranó nyálat és a másolat 

üvegszemében tükröződő kéjes villogást. Élelemben nem először 

tűnődtem el azon, hogy milyen sokan éreznek vonzódást a 

félelmetes, ijesztő, mi több, gusztustalan dolgok iránt. 

Tovább haladva egy olyan asztalhoz értem, amelyen két, 

ellentétes szakmai nézeteik miatt elhíresült paleontológus művei 

álltak – Horneré és Bakkeré. Arra gondoltam, hogy az eladó 

valamiféle véleményütköztetésre akarja kényszeríteni az 

olvasókat, és már majdnem meg is kérdeztem, mi késztette arra, 

hogy egymás mellett helyezze el az abszolút ellentétes 

véleményeket képviselő műveket, amikor félre kellett állnom, 

hogy elengedjek egy óvodáskorú gyermekkel érkező apukát. 

Olyan üdítő látványt nyújtottak a sok paleontológus után, hogy 

önkéntelenül a nyomukba eredtem. Amikor ahhoz az asztalhoz 

értek, amelynél különleges, fosszíliák készítésére alkalmas 

anyagokat lehetett vásárolni, az asztal mögött üldögélő árus 

elvigyorodott, és egy szikladarabnak tűnő valamit nyújtott a 

fiúcska felé. 

– Hé, öreg, nem szeretnél hazavinni egy igazi dinoszaurusz-

darabot? 

A gyerek szeme lelkesen felvillant, 

– Dehogyisnem! – Kicsi ujjacskái között izgatottan forgatta a 

titokzatos kövületet. 

– Ez igazi csont? – kérdezte gyanakvó hangon az apa. 



– Természetesen – felelte az árus. – Van belőle egy zsákra 

való. – Számító pillantása ismét a kisfiúra esett. – Az ott például, 

egy csigolyadarab. Egy Triceratops nyakából való. 

A papa majdnem olyan izgatott volt, mint a fiú. 

– Óriási! – lelkendezett. – Tudja, a feleségem előadást tart az 

egyik szekcióban, és elvonszolt minket is. De nem bánom, hogy 

eljöttem. Régen éreztem ilyen jól magam. Igaz, Nate? – nézett a 

fiára. – Mit kell mondani a bácsinak? 

– Köszönöm szépen – énekelte izgalomtól elvékonyult 

hangon a gyerek. 

A férfinak volt még egy kérdése; egy olyan kérdés, amit egy 

szakmabeli hozzátartozóján kívül valószínűleg nem tett volna fel 

senki más: 

– Honnan származik ez a fosszília? 

Az árus arra az ausztrál stílusú kalapot viselő férfira mutatott, 

aki a terem végében álldogált, 

– Ezt inkább tőle kérdezze meg. Ő adta nekem is. 

A férfi, zsebre dugott kézzel, lazán sétált az asztalok között. A 

könyveket nézegette, de csak messziről. Egyet sem vett a kezébe, 

mintha attól tartott volna, hogy ujjlenyomatot hagy 

valamelyiken. Amikor meghallotta, hogy róla beszélnek, megállt, 

felnézett egy pillanatra, aztán elfordult, és mintha mi sem történt 

volna, sima, ruganyos léptekkel elindult a terem végében levő 

ajtó felé, és egy pillanat múlva eltűnt a szemünk elől. 

Tekintetem Rayt kereste, hogy lássam, észrevette-e, amit én. 

Egy biccentéssel jelezte, hogy igen. A következő pillanatban már 

az ajtónál voltam, de a férfinak addigra nyoma veszett. 

Elindultam az épületben kanyargó folyosón, majd egy hátsó 

kijáraton elhagytam az épületet. 

A kalapos idegen a Cliff Lodge felé vezető gyalogösvény 

mellett beszélgetett valakivel. Abban a pillanatban éppen nem 

esett az eső. Alaposan szemügyre vettem a férfit; próbáltam 

kitalálni, mi keresnivalója lehet a konferencián. Talán az árusok 



közé tartozott? Öltözéke jobbnak tűnt, mint az, amit a meghívott 

vendégek és előadók többsége viselt, ugyanakkor nem látszott 

olyan intellektuálisan elvontnak, mint a legtöbb résztvevő. 

Western-stílusú mellényében és ausztrál kalapjában úgy festett, 

mintha egy színpadi műből lépett volna elő. Hiába kutattam, 

nem viselt kitűzőt. Amint észrevette, hogy figyelem, abbahagyta a 

beszélgetést, és anélkül, hogy elköszönt volna partnerétől, 

hosszúra nyújtott, sietős léptekkel elindult Cliff Lodge felé. 

Szinte futnom kellett, hogy utolérjem, de sikerült. 

– Tetszenek az előadások? – szólítottam meg, látszólag 

vidáman. Közben valami jobb, őszintébbnek ható 

beszédfordulaton törtem a fejem, nehogy én is olyan elcsépeltnek 

hassak, mint az önmagát könyvillusztrátorként bemutató férfi a 

sátorban, a poszterek között. 

A kalapos férfi szótlan bólintással válaszolt, és még jobban 

megnyújtotta lépteit. Az ösvény meredeken kanyargott felfelé, és 

neki jóval hosszabb lába volt, mint nekem, és neki, velem 

ellentétben, meg sem kottyant a tempós menetelés, így szinte 

rögtön lemaradtam, és hamarosan nem láttam belőle mást, csak 

a háta közepét. 

– Miért fut olyan szekér után, ami nem veszi fel? – kérdezte 

mögöttem valaki. – Úgysem tudja szóra bírni, erre akár mérget 

veszek. 

Vancc volt az, a menyétszerű, aprócska fiú, akinek leégett 

arcában szinte világított a szőke, lelógó bajusz. Sherbrooke 

fullajtára, gondoltam magamban. 

– Miért? 

– Csontvadász – vetette oda megvetően. 

Már kinyitottam a számat, hogy megkérdezzem, mit akar 

jelenteni a fura kifejezés, és miből gondolja Vance, hogy a 

kalapos nem akar szóba állni velem, de ekkor megjelent a domb 

tetején egy nagydarab, szakállas fickó, és attól tartottam, ha félre 



nem ugrok, elsodor. „A madármedencéjű dinók nem költöttek 

csirkét”, hirdette pólóján a felirat. 

– Vance, te vén róka – üvöltötte. – Pisiskorom óta nem 

láttalak. Kinek a tüzénél sütögeted mostanában a pecsenyédet? 

Igyekeztem, hátha sikerül hallótávolságon kívülre kerülnöm, 

mire Vance elsziszegi a válaszát, ugyanakkor azt sem szerettem 

volna, ha az atlétaléptekkel közeledő Raymond utolér. Könnyed 

mozgásán meg sem látszott, hogy nem sík terepen halad, hanem 

meredeken felfelé ívelő domboldalon. Egyébként is úgy éreztem, 

hogy az agyam szétpattan a benne lüktető feszültségtől, a 

fáradtságtól, a kialvatlanságtól és kirekesztettség egyre erősödő 

érzésétől. Abban a reményben érkeztem a konferenciára, hogy itt 

érdeklődő kollégákra lelek, vagy legalább olyan emberekre, akik 

között a geológustársadalom elfogadott tagjának érezhetem majd 

magam. Csalódnom kellett. Az emberek kerültek, mi több, 

lövöldözni kezdtek rám. Mit tettem, hogy ennyire számkivetett 

lettem? Talán ők is azt gondolják, amit Raymond, hogy én öltem 

meg a kollégájukat, George Dishey-t? Vagy ami ennél is rosszabb, 

vele együtt besoroltak engem is az olcsó népszerűségre törekvő 

ál-tudósok kategóriájába? Azon tűnődtem, mennyi ideig kell még 

lakolnom a bűneimért; mikor bocsáttatik meg az ostobaságom, 

hogy megszabadulhassak a rám mért büntetés súlyos terhe alól. 

Igyekeztem száműzni fejemből a sötét gondolatokat, 

mondván, hogy jóval fontosabb dolgokra kell koncentrálnom, 

nagyobb fajsúlyú problémákat kell megoldanom. Arról is 

próbáltam meggyőzni magam, hogy a Vance és Allison Lee-szerű 

embereknél ráérek később is próbálkozni, miután az 

előcsarnokban elhelyezett termoszok valamelyikéből töltöttem 

magamnak egy csésze erős, gőzölgő kávét. A sors azonban, 

Raymond rendőr személyében, keresztülhúzta a számításomat. 
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Éppen az ajkaimhoz emeltem azt a bizonyos kávéscsészét, 

amikor Ray megjelent a könyökömnél. Hipp-hopp, egyik 

pillanatról a másikra, mintha a levegőből öltött volna testet. 

Ugyanúgy, mint előző este, amikor röpködni kezdtek körülöttem 

a golyók. Ijedtemben akkorát ugrottam, hogy kilöty-tyent a 

kávém, csúf, barna foltot hagyva a gyönyörűséges 

perzsaszőnyegen. Majdnem elkáromkodtam magam, és aztán 

még egyszer, mert rájöttem, hogy Ray mond jelenléte miatt 

fojtottam magamba a feltörni készülő szavakat. Mintha jobb 

ember lenne nálam, csak mert nem szitkozódik, és minden 

vasárnap templomba jár. Hát nem! Csak azért, mert nem vagyok 

szentfazék, és néha kicsúszik a számon ez-az, még nem vagyok 

rosszabb senkinél! 

Olyan tekintettel néztem rá, amely, bíztam benne, helyre teszi 

egy pillanat alatt, és jó hangosat kortyoltam a feketémből, tudva 

tudván, hogy ő nem ihat, mert a vallása tiltja. Aztán vártam a 

hatást, amit a gesztusnak ki kellett volna váltani, mármint a 

választ arra a kimondatlan kérdésre, hogy mégis hogy képzeled, 

hogy csak úgy ukk-mukk-fukk megjelensz az oldalamon? 

Ray azonban belém fojtotta a néma vádat. Megfeszülő teste 

veszélyt jelzett, arcrándulása azt mondta, sürgős, de tekintetében 

már a most szócska villogott. Kivette a kezemből a csészét, az 

asztalra tette, karom köré kulcsolta izmos ujjait, és a főbejárathoz 

vezető lépcső felé fordított. 

– Mennünk kell – mondta. 

– Miért? – kérdeztem követelődző hangon. 

– Majd útközben elmondom – felelte. 

– De én most akarom hallani! 

Ray jobbra-balra nézett, nehogy meghallja valaki. 



– Valaki megpróbált bejutni a motelszobájába. Ha azt 

akarom, hogy ne érje semmi baj, nem hagyhatom ott. 

Közben nyílegyenesen haladtunk a főbejárat felé. Néhány 

lépés után azonban megállt; hogy nem ok nélkül, azt csak tágra 

nyíló szeme árulta el. 

Próbáltam kitalálni, merre néz, de a tisztára suvickolt 

üvegfalakon át nem láttam mást, csak a síparadicsom felett 

gyülekező felhőket és az alattuk elterülő lankákon kirajzolódó 

sípályákat abban a tompaságában is csodálatos színkavalkádban, 

amit a vastag felhőtakaró és az esővíz vont az őszi levélzet köré. 

– Lefelé nézzen! – súgta Ray rekedten. 

Ekkor vettem észre a főbejárat előtt parkoló három 

kirándulóbuszt, amelyeknek szűk ajtaján egymást lökdösve 

özönlöttek kifelé az emberek. Amikor a buszok kiürültek, 

felpattantak a csomagtartóik, és előkerült egy csomó plakát. 

ISTEN SZERET MINKET! – hirdette néhány. NE BÁNTSD AZ 

URAT! – állt néhány másikon. Miután az összes plakát a 

magasba lendült, az emberek fenyegető némasággal 

felsorakoztak vezetőjük magasba tartott keze mögé. 

– Hát ezek? Mi az ördögöt csinálnak? – szaladt ki belőlem. 

– Tüntetők – felelte Ray. – Számítottunk rá, hogy 

megjelennek. 

Megfordult, és most a másik irányba ráncigáit maga után, az 

egyik oldalkijárathoz vezető lépcső felé. 

Hogy nemtetszésemet jelezzem, megálltam. 

– Tüntetők? Ki az ördög tüntet egy paleontológus 

kongresszuson? Hagyjon! – kiáltottam, miközben egy erőteljes 

rántással sikerült kiszabadítanom Ray ujjai közül a karomat. – A 

fenébe, Ray! Nem szaladok el! Főleg, ha megmondja, hogy kik 

azok odalenn, és kik azok, pontosan, akik számítottak a 

megjelenésükre? 

Ray teste még jobban megfeszült. 



– Mi, a rendőrség – felelte vibráló hangon. – Azok odalenn 

pedig a különteremtés elméletének a hívei. Most pedig... 

– Fundamentalista tüntetők? Tényleg? – Az ablakhoz 

nyomultam, és nyújtogatni kezdtem a nyakam lefelé. – Azt akarja 

mondani, hogy... Á, értem! Azt hiszik, hogy az evolúció elméletét 

valló paleontológusok az ellenségeik! Micsoda beteges 

gondolkodás! – Elhallgattam, mert eszembe jutott, hogy Ray, 

mint mormon, esetleg hasonló dolgokban hisz maga is, és semmi 

esetre sem akartam megbántani. – De ugye, ők nem mormonok? 

Ray gúnyosan felvonta egyik szemöldökét, és válasz helyett 

ismét tolni kezdett maga előtt. 

– Menni akar? – kérdeztem méltatlankodó hangon. – Most, 

amikor történik végre valami érdekes? 

Ray tehetetlenségében elengedte a karom, és két kezébe 

temette az arcát. 

Kezdtem élvezni, ahogy a testével beszélt. Jelzései 

egyértelműek voltak, ugyanakkor erotikusak is. Rámosolyogtam, 

részben azért, mert rendkívüli elégedettséggel töltött el a belőle 

áradó kétségbeesés látványa. Ám amikor elvette arca elől a kezét, 

láttam, hogy a sértett tehetetlenséget félelem váltotta fel 

hihetetlenül kék szemeiben, és ez az érzés ragadósnak bizonyult 

– egyetlen pillanat alatt átjárt engem is. Nem akartam hallani, 

amit a szobámba betörni akaró emberekről elmondhatott volna. 

Inkább arra gondoltam, hogy csak rémhír az egész, hiszen a 

rendőrségen kívül senki nem tudta, hol tartózkodom. Csakhogy 

az érzelmeim már áttörtek azon a védőfalon, amelyet az 

intellektusom vont a gondolataim köré, és minden receptoromat 

megfertőzte a rettegés. Felülkerekedett az odalentről felszűrődő 

dühös hangorkán is, így hangom, mikor végre megbírtam 

szólalni, rekedt suttogássá csitult. 

– Miért akartak bejutni a szobámba? Mit keresnek nálam? 

Nincs a birtokomban semmi, ami sérthetné mások érdekeit. 



Ray megadó, egyben tehetetlen mozdulattal a magasba 

emelte tenyérrel kifelé fordított kezét. 

– Miért lőttek magára tegnap este? Jöjjön, ezen az oldalajtón 

talán kijuthatunk – mondta hirtelen váltással, majd egy 

pillanatnyi gondolkodás után még hozzátette: – Kérem. 

Leszaladtunk az ajtó felé vezető, rövid lépcsősoron, de 

addigra eltorlaszolták a plakátokat lengető, bősz tüntetők. 

Keresztülrobogtunk az előcsarnokon, abban bízva, hogy a 

tudományos előadások helyszíneként szolgáló bálteremmel több 

szerencsénk lesz. Futás közben láttam, hogy Dan Sherbrooke, 

fenséges haraggal az arcán, utat tör magának a főbejárat felé. 

Panaszos tekintete mintha ezt mondta volna: Hogy képzelheti 

bárki, hogy csak úgy megsértheti a személyemet? 

Újra lefékeztem. 

– Várjon! Úgy látom, Sherbrookre szarkeverésre készül. 

Talán megtudhatunk tőle valamit. 

A tüntetők ekkor már az előcsarnok másik végében tolongtak, 

eltorlaszolva minden kijáratot. Ugyanakkor nem nyomultak 

tovább, ami egy kicsit lecsillapította a kedélyeket. Elégedetten 

nyugtázták, hogy kellő döbbenetét okoztak tekintélyes 

létszámukkal és kántálásuk hangerejével is. 

Ray benyitott a bálterembe, és elégedett pillantással 

nyugtázta az onnan nyíló, szabadon hagyott kijáratot. 

– Egy perc – súgta, és nyomatékül a magasba emelte 

mutatóujját. – Egyetlen egy. Megértette? 

A tüntetők ekkor énekelni kezdték gyermekdalok dallamara 

átírt szövegeiket: „Honnan tudjuk, hogy az Isten teremtette az 

embert? Megírta a Biblia!” 

Sherbrooke három versszakra adott időt nekik, majd 

magasba emelte pufók kezét. 

– Kérem – üvöltötte. – Hölgyeim és uraim! Miben segíthetek. 

– Szavai kulturáltak voltak, feszülő álla azonban ingerültségre 

utalt.     



Egy tévériporter nyomakodott Sherbrooke mellé, maga 

mögött húzva a kamerát cipelő operatőrt. Sherbrooke 

készségesen segített nekik a kameraállvány elhelyezésében, 

ügyelve arra, hogy a legelőnyösebb arcát mutassa majd a kamera 

felé. Mozdulatai és gesztusai arra utaltak, nem először találkozik 

a riporterrel, mi több, esetleg tudott is róla, hogy a hölgy 

megjelenik majd a helyszínen. Amint befejezték a kamera 

felállítását, és a hölgy kezébe vette a mikrofont, a tömegből 

előlépett egy világoszöld öltönyt viselő férfi, és mint egy földre 

szállt szent, a magasba emelte kezét. 

– Felebarátaim! – kiáltotta mennydörgő, drámai hangon, 

miközben színpadiasán körbehordozta tekintetét az 

egybegyűlteken. – Imádkozzunk! 

Sherbrooke olyan szorosra zárta ajkait, hogy szinte hallottam 

a teste másik végén hasonlóképpen összehúzódó végbél 

cuppanását. Úgy tűnt, nem szereti a rivaldafényt. 

– Kegyelmes Isten – kezdte a prédikátor. – Világosságod 

erejével nyisd fel szemeinket, hogy mi, akik e földi örömök 

színhelyén összegyűltünk, megláthassuk a belőled sugárzó 

igazságot és megérezhessük kegyelmedet. Mutasd meg itt 

összeverődött nyájadnak a bölcsességedet, nyisd meg előttük az 

igazság kapuját, és töltsd el őket azzal az új értelemmel, 

amelynek köszönhetően észreveszik majd az élet lényegét és 

megtapasztalják azt a boldogságot, amely gondoskodó szereteted 

eredményeként szállja meg szívüket. Te teremtetted őket, Uram. 

Segíts nekik abban, hogy megtalálják Jézust, mert Királyságodba 

csak általa juthatnak el. Ámen. 

– Ámen – visszhangozták a tüntetők. 

Sherbrooke, hogy leplezze, mennyire bántja, hogy alulmaradt 

az imádkozókkal szemben, még jobban felszegte az állát, és 

megpróbált a lehető legmagasabbnak látszani. Hatalmas, 

vizenyős szemei olyanok voltak a vastag szemüveglencse mögött, 

mint a rémisztő világra meredő aranyhalaké. Szinte hallani 



véltem, miként csikorognak agyának fogaskerekei, miközben 

megpróbálta elfojtani mindinkább feltörni készülő dühét. 

A prédikátor beszívta a levegőt, és épp készült átadni a szót, a 

riporter azonban megelőzte, Sherbrooke szája elé dugva a 

kezében tartott mikrofont. 

– Uraim, hölgyeim – gurgulázta Sherbrooke negédesen –

köszönjük, hogy ilyen mély érdeklődést tanúsítanak a munkánk 

iránt. Ha van valamilyen kérdésük a konferenciával 

kapcsolatban, biztos vagyok abban, hogy a média jelen lévő 

kedves képviselője meg tud szervezni egy ennél alkalmasabb 

fórumot, amely mindannyiunk szellemi gyarapodását szolgálja 

majd. Most arra kérném önöket, hogy amennyiben részt 

kívánnának venni a konferencián, fáradjanak a regisztrációhoz, 

ahogy mi is tettük érkezésünk után. Mert ha nem tudnák, a jelen 

lévő hölgyek és urak hatalmas kontinensünk különféle sarkaiból 

érkeztek ide – illetve, ha pontos akarok lenni, a földkerekség több 

kontinense képviselteti itt magát – kifejezetten azért, hogy 

civilizált módon megosszák egymással tudományos kutatásaik 

eredményeit. Nem szeretném, ha ebben bárki, bármi módon 

megzavarná nagybecsű kollégáimat. 

Ray megszorította a karomat. 

– Úgy látom, ránk itt már nem lesz szükség. Ha maga is úgy 

gondolja, mehetünk. 

– Épp most, amikor a legérdekesebb részéhez érkezett a 

konferencia? – ellenkeztem. – Te jószagű Atyaúristen, Ray, úgy 

látom, Sherbrooke testvért alaposan megizzasztotta ez a 

gyönyörű beszéd. Ha többel nem, annyival tartozunk neki, hogy 

végighallgatjuk ezt a nem mindennapi produkciót. 

Ray rám emelte tömegen cikázó tekintetét. 

– Ez jobb, mint a színház – bizonygattam. – Nézze csak 

Sherbrooke-ot! Hát nem olyan, mint egy Shakespeare-monológot 

kántáló színész? És hallotta, milyen gyönyörűen beszélt a 

prédikátor? Vajon ki írhatta a szövegét? Lefogadom, hogy kész 



forgatókönyv szerint zajlik a műsor. Összejöttek Cincinnatiiban, 

egy bárban, és megbeszélték, ki mit fog mondani annak 

érdekében, hogy mindkét félnek hasznára legyen az előre 

megtervezett publicitás. 

Ray undorral teli fintorral válaszolt. 

– Ugyan, Ray, vessen már rájuk egy pillantást. Komolyan 

kérem, nézzen oda! Hát nem látja, hogy mindegyiknek szüksége 

van a másikra, különben nem figyelne rájuk a kutya sem? Csak 

mi nem számítunk senkinek. Mi, akik tényleg a dolgunkat 

végezzük. Egyikünk azt szeretné megtudni, hogyan szaporodtak a 

madármedencéjű dinoszauruszuk, a másikunk azt, hogy ki ölte 

meg George Dishey-t. Azoknak a szerencsétlen fickóknak 

odalenn sokkal bonyolultabb feladattal kell megbirkózniuk. 

Ray, hogy pontot tegyen a vita végére, a hátamra tette 

tenyerét és egyszerűen kilökött az ajtón, amelyről kiderült, hogy a 

konyhába vezet. A meglepett arcok láttán mutogatni kezdte a 

jelvényét, így sikerült eljutnunk a gazdasági bejáratig. Odakinn 

ismét feltűnt az ausztrál kalapot viselő férfi. Éppen akkor nyitotta 

ki egy jó ötvenlábnyira parkoló kisteherautó tolóajtaját, amely jól 

elrejtve állt egy hatalmas hulladékgyűjtő tartály mögött. Kissé 

furcsának találtam, hogy a férfi itt parkolt, és nem a főbejárat 

mellett kialakított óriásparkolóban, mint a konferencia többi 

résztvevője. Még akkor is őt néztem, kitekeredő nyakkal, amikor 

az ellenkező irányba induló Ray vonszolni kezdett maga után. 

Ahogy a tolóajtó a teljes nyitottság pozíciójába ért, elég 

világosság hatolt a kocsi belsejébe ahhoz, hogy észrevegyem – a 

hátsó részben még egy férfi ül. Ütött-kopott öltözéke alapján arra 

gondoltam, semmiképpen nem tartozhat a meghívottak közé. 

Teljesen színét vesztett flanelinget és agyonfoltozott 

farmernadrágot viselt. Ujjai vastagok és repedezettek voltak a 

kétkezi munkától, feltűnően vékony csuklóján kidagadtak a 

megerőltetéstől megviselt erek. A leglátványosabb azonban 

csaknem egy láb hosszúságú szakálla volt, amely világosbarna 



csimbókokban omlott a mellkasára, teljesen elrejtve ajkait. Talán 

megérezte, hogy figyelem, mert arra fordult. Meglepetéstől 

elkerekedő szemekkel bámult egy darabig. Csodálkozva néztem, 

amint csimbókos szakálla felett lángba borult a bőr, aztán 

szőrmókkal borított ajkai körül játszadozni kezdett egy apró, 

gonosz mosoly. 

Eltátottam számat a döbbenettől. A férfi, biztosra vettem, 

azonos azzal a helikopterpilótával, akinek a fényképét George 

nappalijában láttam egy nappal azelőtt. Bárhol megismertem 

volna. Nemcsak jellegzetes arcvonásai miatt, amelyeket most 

félig eltakart a mellére lógó szakáll – csak ekkor vettem észre, 

hogy ugyanolyan színű és hosszúságú, mint a férfié, aki előző este 

követett –, hanem a szemében lángoló tűzről, amelyből most 

toxikus érzelmek áradtak felém. Csábítást véltem felfedezni 

benne, amibe fenyegetés és kihívás vegyült. Olyan szúrást 

éreztem a mellkasomban, mintha egy megtüzesített tőrt vágtak 

volna belém. Gyengeség vett rajtam erőt. Olyan érzésem volt, 

hogy tud rólam valamit, amit én nem tudok, és csak úgy 

szabadulhatok meg tőle, ha térdre borulok előtte, és hagyom, 

hogy azt tegyen velem, amit akar. 

– Ray! – leheltem. 

Ray ujjai még erősebben kulcsolódtak a karom köré, amitől 

magamhoz tértem. Végtelen hála tört fel bennem, amiért 

kiragadott a férfi gyilkos bűvköréből, ugyanakkor haragudtam is 

rá, hogy megint rám akarja erőltetni az akaratát. 

– Ray – szólítottam meg újra, és amikor hátrafordult, mélyen 

a szemébe néztem. Ha hallotta is, amit mondtam, egyértelmű 

volt, hogy másutt jártak a gondolatai, és hogy lassan az agyára 

megyek. Ennek ellenére eltökélten mondtam a magamét. 

– Láttam azt a férfit – súgtam, miközben újra hátranéztem. 

Már csak egy tenyérnyire volt nyitva a kisteherautó ajtaja, majd 

halk csattanással teljesen bezárult. 



– Melyiket? – mormogta, miközben mind erősebben vonszolt 

a parkoló felé, 

– Ray, figyeljen már ide! – szóltam rá kicsit hangosabban és 

határozottabban. – Abban az autóban ül egy férfi. Tegnap láttam 

róla egy fényképet George nappalijában. És nagyon hasonlít arra 

a fickóra, aki tegnap a ház előtt lövöldözött, 

Ray erre megállt, és mint a villám, hátrafordult. De a 

kisteherautó ekkor már mozgott, és egyre gyorsabban távolodott, 

majd el is tűnt az épület mögött kanyargó szolgalmi úton. 

– Meglépett – jegyeztem meg ostobán és teljesen 

feleslegesen. 

Ray elengedte a karom, előrántott a zsebéből egy kicsi noteszt 

és egy tollat, és írni kezdett. 

– Ray! – szóltam rá meglepetten. 

– A rendszám – magyarázta. – Hogy utánanézhessek, kié a 

kocsi. 

– Egy hivatásos csontvadásszal volt – leheltem, anélkül, hogy 

tudtam volna, mit jelent pontosan a kifejezés. 

Ray nem szólt semmit, csak újra elkapta a karom, és addig 

vonszolt, míg az épület előtt parkoló járőrkocsihoz nem értünk. 

Ott még egyszer felvillantotta a jelvényét, hogy félreállítsa az utat 

elzáró buszokat, aztán arcára kiült a szokásos, személytelen 

koncentráció, és többé rám se nézett. Miközben egyik kezével az 

ajtót nyitotta, a másikat felemelte, mintha arra készülne, hogy 

benyomjon a kocsiba, ha ellenállást próbálok tanúsítani. A 

denveri rendőröktől volt ismerős a mozdulat – így szokták 

betuszkolni a járőrautókba Denver belvárosában a részegeket. 

– Megadom magam – mondtam. – Nem kell segíteni. 

Amint lehuppantam az ülésre, úgy éreztem, mintha 

összeomlana bennem valami. Ray rám csapta az ajtót, átsietett a 

másik oldalra, beült, felkapta a rádiótelefonját és bemondta a 

kisteherautó rendszámát. 



– Vigyétek be kikérdezésre az utasokat – tette hozzá, és 

megadta azt a számot is, amely alatt az ügy futott. Ezután 

visszahelyezte a telefont a tartójába, és hozzám hajolt, felém eső 

karját az ülésem támláján pihentetve, mintha meg akarna védeni 

valamitől. Látszott, arra vár, hogy mondjak valamit. 

Reszketős sóhaj hagyta el az ajkaimat. 

– Oké, ha annyira kíváncsi, hát félek – mondtam vádló 

hangon. – Ugye, ezt akarta hallani? De minden okom megvan rá, 

tudja? Egy fickó, aki ugyanúgy néz ki, mint az a szörnyszülött, aki 

tegnap lövöldözni kezdett rám a nyílt utcán, itt volt, a 

konferencián. Biztos, hogy a két személy nem ugyanaz az ember, 

de talán testvérek, és ha az egyiknek hobbija a lövöldözés, lehet, 

hogy a másiknak is az. Ha rajtuk múlna, már talán nem is élnék. 

És az összes cuccom ott van abban az átkozott motelban, ahová 

maga szerint megpróbált bejutni valaki. Vissza kell mennem érte, 

abban a rohadt tudatban, hogy az, aki tegnap meg akart ölni, 

talán ott leskelődik, és csak arra vár, hogy odadugjam a képemet. 

Mondja, honnan az ördögből tudták meg, hogy hol vagyok? 

Ray tanácstalanul megvakarta a homlokát. 

– Bert már begyűjtette a holmiját – mondta végül. – A 

kocsiját pedig visszavitette a kölcsönzőbe. Úgyhogy nem kell 

visszamennie. 

Kétségbeesetten hadonászni kezdtem, 

– Hát ez nagyszerű! Most már közlekedni sem tudok! 

Ray kiegyenesedett, és becsatolta a biztonsági övét. 

– Dehogynem. Itt a kocsim. Ha menni akar valahová, csak 

szólnia kell, és én elviszem. 

 

* 

 

Behunytam a szemem, és ki sem nyitottam többé. Csak 

sejtettem, hogy mikor hagyjuk magunk mögött Little 

Cottonwood Canyont, és csak éreztem a Wasatch Range felől 



érkező utat jelző éles kanyart. Nem akartam beszélni, és nem 

akartam kinyitni a szemem, nehogy Ray láttán fel kelljen tennem 

a kérdést: hogy az ördögbe kerültem ekkora kutyaszorítóba, 

amelyből egyelőre nem láttam semmiféle kiutat. Szerettem volna 

azt mondani, hogy engedjenek haza, hagyjanak békén, vagy 

legalább annyit engedjenek, hogy kialudjam magam, és ne 

kérdezzenek semmiről, hiszen én semmit nem tudok. 

Tudtam azonban, hogy hazamenetelről szó sem lehet. 

Ideláncolt a rettenetes ügy, amibe akaratomon kívül 

belekeveredtem. Nem volt alibim, és csak a jó Isten tudja, hogy 

valójában mi is történhetett. Annyira átéreztem Ray helyzetét, 

hogy szinte láttam, amint felfedezi a holttestet, majd nem sokkal 

később az áldozat lakásába betörni készülő nőt. Azt a nőt, akit 

senki nem ismer a városban, hiszen csak előző este érkezett egy 

olyan konferenciára, ahol a neve nem szerepelt az előadók között. 

A rendőrség egyszerűen nem engedhetett el ilyen körülmények 

között. De még ha el is engednek… Mozdulni sem mertem volna 

a személyes biztonságom miatt. Elkövettem azt a hibát, hogy 

ostobának és ügyetlennek minősítettem mindkét férfit, aki előző 

este veszélyeztette az életemet. Pedig csak az egyik volt ügyetlen, 

az, amelyik a városban követett és lövöldözni kezdett. Annak, aki 

a házban ténykedett, több volt a sütnivalója, hiszen volt annyi 

esze, hogy elrejtse a kocsiját, és aztán észrevétlenül kövessen, 

egészen a motelig. Még az éberen figyelő Raynek sem tűnt fel, és 

ez, úgy gondoltam, jelent valamit. És ha ez fikarcnyi nehézséget 

sem jelentett neki, miért ne követhetne Coloradóba is; oda, ahol 

nem számíthattam Raymond rendőrre, akinek, úgy tűnt, egy 

ideje más elfoglaltsága sincs, minthogy épségben tartsa a 

bőrömet. Szembe kellett hát néznem a szomorú ténnyel: ha 

tetszik, ha nem maradnom kell, mert ez a személyes érdekem, és 

úgy döntöttem, ha maradok, akár segíthetek is Ray-nek 

megoldani ezt a rejtélyes esetet, és elkapni azt az őrültet, aki 



képes lett volna kioltani az én jelentéktelen életemet. És aztán 

talán hazamehetek, és végre kialudhatom magam. 

Amikor végül mégiscsak kinyitottam a szemem, erősen meg 

kellett mozgatnom a nyakam, hogy kiálljon belőle a zsibbadás. 

Felsóhajtottam. Láttam, hogy Ray lopva rám pillant, de csak a 

szeme sarkából, mert újabb kanyar következett. Mivel az útra 

kellett koncentrálnia, alkalmam nyílt alaposan szemügyre venni 

egy olyan pillanatban, amikor nem dolgozott. Tekintetem 

végigsiklott kormánykereket markoló kezén, izmos alkarján, erős 

mellkasán és azon a meghökkentően tökéletes profilon, amit az 

arcából látni engedett, végül megpihent a sűrű szemöldökön és a 

telt ajkakon. Abban a jellegzetesen laza, mégis ugrásra kész 

pózban ült, amire nem képes más, csak az, akinek tökéletes az 

izomtónusa. Immáron ötödször vagy hatodszor döntöttem úgy, 

hogy egy ilyen külsővel megáldott férfi csak a képzelet szülötte 

lehet – főleg, ha mellettem ül. Úgy éreztem, álmodom, és féltem 

attól, hogy mindjárt felébredek. 

Amikor megérezte, hogy nézem, röpke pillantást vetett rám, 

majd ismét az útra szegezte merev tekintetét. Vágyakozva 

elmosolyodtam, és azt gondoltam: Ha már belecsöppentem ebbe 

a rémálomba, legalább annyi jutalmam legyen, hogy a mellettem 

ülő őrangyal karjaiban érjen az ébredés. 

Mintha csak a gondolataimban olvasott volna, Ray arca alig 

észrevehetően, megfeszült. Szabad keze öntudatlanul az orrához 

vándorolt, és felfedezőútra indult a két szemöldök között. 

Elfordultam. 

– Nem találkozott útközben a kisteherautóval? – kérdeztem. 

– Nem. 

– És más sem látta, ugye? – jegyeztem meg, mintha nem 

hallottam volna, milyen válasz érkezett a rádión, amelyben 

egyfolytában hablatyolt valaki. 

– Nem. 

– Mi van Snowbirdtől felfelé? 



– Szinte semmi. 

Abbahagytam a kérdezősködést. Ha valaki, hát a hazai pálya 

előnyeit élvező Ray, aki úgy ismerte a környéket, mint a tenyerét, 

észrevette volna, ha ismét felbukkan az ominózus kocsi. Ha ő azt 

mondja, hogy odafenn nincs már semmi, akkor biztos úgy is van 

– minden további szó időpocsékolás. Egyébként is, a hátam 

közepébe kívántam a nagyszakállú férfit. Annak örültem volna, 

ha soha többé nem találkozom vele. így, amikor újra 

megszólaltam, csak annyit kérdeztem: 

– Hová megyünk? 

– A kapitányságra. 

– Hm... Ez most idézés, vagy meghívás? 

Ray válla alig észrevehetően megemelkedett, mintha le 

akarna rázni valamit. Talán engem, futott át fejemen a gondolat. 

– Ne haragudjon – mondtam. – Az az igazság, hogy kissé... 

nem is tudom, hogy érzem magam. Ez a helyzet... Oké, 

elismerem, hogy tüskés vagyok, és az ön érdekében őszintén 

kívánom, bár ne kellene mellettem pótpapát játszania. Higgye el, 

inkább ülnék derékig érő, jéghideg vízben a Sziklás-hegység 

valamelyik gyorsvizű patakjában, mint ebben a nyakig érő, meleg 

szarban. Ne vegye sértésnek, maga igazán klasszul viselkedett, 

de... 

Ray megértően bólintott, de az útról többé nem vette le a 

szemét. 

 

* 

 

Bert felügyelő unottan emelte fel a fejét, amikor az irodájába 

léptünk, de amikor meglátott minket, arcán üdvözlésképpen 

felvillant egy idegbeteg mosoly. 

– Nocsak, megjött a gerlepár – turbékolta. – Hol jártak? 

Talán ágakat gyűjtöttek a fészekrakáshoz, vagy csak röpködtek 

egy kicsit? 



Úgy éreztem, gyökeret vernek a lábaim; gyomromban 

rángani kezdett egy ideg. Azt, hogy nyomást akar gyakorolni rám, 

még csak megértettem valahogy, de az arcátlan megjegyzéstől 

kirázott a hideg. Bert azzal vádolt egy nős férfit, hogy... 

érdeklődése nem a feleségére irányul, hanem másvalakire. Az én 

szememben ez akkor is szexuális zaklatás volt, ha két férfi között 

zajlott az elég egyoldalú párbeszéd. Vagy mégsem az volt? Lehet, 

hogy férfiak között bármilyen obszcén megjegyzés megengedett, 

még hivatali környezetben is? Rayre néztem, hátha kimondatlan 

kérdéseimre kapok valamiféle magyarázatot, de csak azt láttam, 

hogy – hozzám hasonlóan – ő is megmerevedett, és mint egy 

eligazításra váró katona, összekulcsolta a kezét a háta mögött. 

– Szeretnék jelenteni – mondta rekedt hangon, és mivel elég 

közel voltam hozzá, láttam, hogy ökölbe szorul mindkét keze. 

Bert kiegyenesedett, majd egy látványos nyújtózás után a 

szék támlájának támasztotta a hátát. 

– Je-len-te-ni? – énekelte elnyújtott hangon. – Megöl a 

kíváncsiság. De egy pillanat... hadd kínáljam hellyel a kis hölgyet 

– gurgulázta, miközben kihúzta az íróasztala mellett álló széket. 

Látványosan törölgetni kezdte, majd megpaskolva az időrészt, 

felfelé fordított tenyérrel rámutatott. 

Én azonban észre sem vettem. 

– Nem akar leülni? – kérdezte gúnyosan, mesterkélten 

kidüllesztve zöld szemét. – Nocsak, nocsak... Pedig, aki képes 

volt felkelteni Thomas Brigham Raymond Junior rendőrtiszt 

figyelmét, ha mást nem is, egy széket mindenképp megérdemel. 

Ó-ó-ó-ó... – Azzal maga elé penderítette a széket, kényelmesen 

rátámaszkodott és Rayre meresztette üres tekintetét. – Ki fogom 

heréltetni – közölte szenvtelen hangon. 

Raynek még csak a szeme sem rebbent. 

Én, ezzel szemben, pislogni kezdtem. A „Junior” végre 

megmagyarázta, miért a vezetéknevéből találtak neki becenevet, 

de a Thomas Brigham Raymonddal nem tudtam mit kezdeni. 



Végül arra a következtetésre jutottam, hogy esetleg kékvér 

csörgedez az ereiben, vagy annak a Brigham Youngnak az 

ükunokája, aki ötvenhárom feleségével együtt Utah-ba hozta a 

mormon hitet. Erőlködnöm kellett, hogy figyelmemet továbbra is 

Bertre tudjam irányítani. Lehet, hogy ő nem mormon, és attól 

tart, kívülállóként korlátozottak az előlépési lehetőségei a 

mormonok fellegvárának tartott Salt Lake City-ben? 

– Ki fogom heréltetni – ismételte – amiért meg nem engedett 

viszonyt kezdett a gyanúsítottal. Fel fogom szeleteltetni a tökeit! 

Sőt... bepácoltatom. Végül... 

– Mégis, mit ért a „személyes viszony” kifejezés alatt? –

szakítottam félbe. – És ha jól értettem, gyanúsítottnak nevezett? 

Ismételje meg, legyen szíves! 

Bert rám villantotta pszichopata vigyorát. 

– Egyszer nem volt elég? 

Eredetileg azért szóltam közbe, hogy mentesítsem Rayt, ha 

csak néhány percre is, de amikor Bert jeges tekintete rám 

meredt, megfagyott az ereimben a vér. Úgy döntöttem, ennyire 

nem vagyok adósa Raynek, akkor sem, ha megmentette az 

életemet. 

Ray egyébként továbbra is figyelmesen állt. 

– Rám célozgatott, ugye? – folytattam gyűlölködő hangon. 

– Úgy hangzott? 

Ellenszenves pillantással válaszoltam. 

– Van hozzám kérdése, vagy elmehetek? – kérdeztem végül, 

de még csak nem is próbáltam leplezni az undoromat. 

– Legyen? 

– Jaj, hagyja már abba! Vagy tényleg azt tartja legfőbb 

feladatának, hogy kényelmetlen helyzetbe hozzon embereket? És 

én még azt hittem, hogy gyilkossági ügyekkel foglalkozik. Ne 

haragudjon, de túl fáradt vagyok, és túl jól ismerem a jogaimat 

ahhoz, hogy végighallgassam az aljas kis megjegyzéseit. 



Ezenkívül, elegem van az ilyen kis ganajtúrókból, mint maga. Ha 

mindenáron otrombáskodni akar, másvalakit kell keresnie. 

Hallottam, hogy Ray megmozdul, és amikor ránéztem, alig 

észrevehető mosolyt fedeztem fel a szája szegletében. 

Bert felügyelő, megbánást színlelve, beszívta az alsó ajkát. 

– Én igazán... – kezdte, de a torkára fojtottam a szót. 

– Hallgasson! – förmedtem rá. – Költőinek szántam a 

kérdést, ami azt jelenti, hogy nem várok rá feleletet. Ha még nem 

hallotta volna, a mellettem álló kollégája remek munkát végzett. 

Megmentette az életemet. Ez a legtöbb, amit egy rendőr egy civil 

érdekében megtehet. És bár úgy tűnik, nem kíváncsi rá, engedje 

meg, hogy elmondjam, amit sikerült megtudnom a konferencián. 

Hátha akkor belátja, hogy ártatlan vagyok, és hagyja, hogy éljem 

a magam jelentéktelen életét. – Szívem szerint még hozzátettem 

volna, hogy természetesen, komoly elvárásnak tartom ezt egy 

olyan fakabáttal szemben, akinek a feje szarral van tele, de 

annyira, hogy ha beadnék neki egy hashajtót, úgy 

összezsugorodna, hogy elférne egy fagylaltos tölcsérben is, de 

aztán meggondoltam magam. 

Bert mosolya, ha lehet, még negédesebbre változott. 

Kiegyenesedett, közelebb húzta magához az asztalt, aztán 

felkapott egy ceruzát. 

– Megadom a szót, Sherlock. 

Megpróbáltam kirázni vállamból a merevséget, és 

megköszörültem kiszáradt torkomat. 

– Megtudtam, hogy George Dishey-t nem tartották túl nagyra 

a kollégái. Úgy tűnik, olyasmivel foglalkozott, amit finoman 

szólva megkérdőjelezhető tudománynak szoktak minősíteni. 

Tevékenységével szinte mindenkit magára haragított. Annyira, 

hogy nem alkalmazták sehol. Ennek ellenére egész jó színvonalon 

élt. De miből? Az egyetemmel állítólag nem volt kapcsolata, és 

más tudományos intézményekkel sem. Arról volt híres, hogy 

egyedül dolgozik, ami elég szokatlan ezen a területen, elég, ha a 



hatalmas csontokra gondolunk. Egy paleontológusnak ugyanis 

tonnákat kell megmozgatnia. Én egyedül nem vállalkoznék 

ilyesmire. 

– Milyesmire? – kérdezte Bert. Először éreztem úgy, hogy az 

oktondi kérdés ellenére komolyan vesz. Figyelmesen jegyzetelte, 

amit mondtam – mintha teljesen megfeledkezett volna korábbi 

gúnyos megjegyzéseiről. Hihetetlennek tűnt, de kezdtem jól 

érezni magam. Elnéztem, ahogy ír. Homlokán meg-megrándult 

egy-egy apróbb izom. Kissé félrecsúszott a képére ragasztott, torz 

álarc, és a csipkelődő, undok külső mögött megláthattam az 

intelligens, magányos embert, akinek a munkáján kívül nem volt 

senkije és semmije. 

Nem akartam szimpátiát érezni iránta, ezért inkább 

elfordítottam a fejem. 

– Azoknak a hatalmas fosszíliáknak a mozgatására. 

Némelyiknek elképesztő súlya van. Ha például elég szerencsés 

valaki, és sikerül megtalálnia egy húsevőnek a fejét, vagy, 

mondjuk, egy óriás növényevőnek a medencecsontját, az nem egy 

könnyű, megüregesedett csontdarabot, hanem több köbméternyi 

sziklatömeget jelent. A csontot ugyanis benne kell hagyni abban 

az ágyban, amelyben évezredeken át pihent – azaz abban az 

üledékben, amely annak idején lerakódott az elpusztult 

dinoszaurusz csontjai körül. Ez az üledék litogénezisen ment 

keresztül, azaz... hogy is mondjam, megkövesedett... Szóval, az 

egész kőágyat ki kell emelni a természetes környezetéből, mert a 

csontok többnyire darabokban vannak és nagyon törékenyek. A 

kőágy tökéletes védelmet nyújt mindaddig, míg a paleontológus 

eltávolítja az eltávolítható kőréteget. A sziklából kibontott 

csontokat műanyag borítású csomagolóvászonnal fedi le, aztán 

hozzálát, és az alsó rétegből is eltávolít annyit, amennyit csak 

lehet. Általában néhány pillért hagynak csak meg a csontvázat 

körülölelő kőzetből, de a kibontás utolsó fázisában azt is 

lefaragják, majd egy daru segítségével teherautó-platóra emelik a 



leletet. Néha, ha a lelőhely nagyon elhagyatott helyen fekszik, 

helikoptert alkalmaznak a szállításhoz, és az ún. „kenguru-

módszerrel” szállítják el a csontokat. Mindez talán elég 

bizonyíték arra, hogy a leletmentés nem egyemberes munka, még 

akkor sem, ha a leletmentőt úgy hívják: George Dishey. 

Bert rám nézett, amikor abbahagyta a jegyzetelést. 

– Honnan tudja mindezt? – kérdezte meglepetten. 

Megvontam a vállam. 

– Az olvasmányaimból. Például, Dave Gillette 

Seismosaurusok című könyvéből. Csodálatos leírásokat tartalmaz 

a fosszíliák kiemelésének módjairól. És néha tévét is nézek. A 

Discovery Channelt, a PBS-t... Ha elfelejtette volna, magam is 

tudományos területen tevékenykedem, és pihenésképpen 

szívesen nézem a rokon szakmákról szóló műsorokat. 

Bert vállát megrázta egy hangtalan kuncogás. 

– Oké... Lehet, hogy a maga embere napszámosokat 

alkalmazott, ha nehéz cuccot kellett cipelnie. 

– Természetesen előfordulhat, de a paleontológusok többsége 

hallgatókból és jó helyismerettel rendelkező, és főleg kíváncsi 

helyiekből álló teamben dolgozik, akik aztán morzsánként 

hordják el a felesleges szikladarabokat. Nincs ugyanis olyan 

paleontológus, aki meg tudná fizetni ezt a sziszifuszi munkát. De 

olyan sincs, aki megengedhetné magának, hogy heteken át sziklát 

trógeroljon. Először is, akkor elmaradna a laboratóriumi 

munkájával. Másodszor, a felszerelés, a szállás és a 

gépkölcsönzés miatt sem teheti. Jó, jó, ha megalszik egy 

sátorban, a szállás nem probléma, de a platós teherautó és a 

kenguru sokba kerül. És George Dishey semmiképp sem 

engedhette meg magának a dilettantizmussal együttjáró 

többletkiadásokat. Hiszen volt egy éhes száj, amiről 

gondoskodnia kellett. Megtalálták Ninát? Háza, amit fenn kellett 

tartani. A kollégái nem helyeselték a módszereit. Gondolom, 

egyszer sem merült fel a neve, amikor NTA ösztöndíjra kellett 



javaslatot tenniük. Az ilyen szervezetek nem kétes hírű 

félamatőröket támogatnak, hanem komoly tudósokat. 

– NTA? – vonta fel Bért a szemöldökét. – Mit jelent? 

– Nemzeti Tudományos Alap. 

Bért lefirkantott még néhány szót a jegyzetfüzetébe. 

– Befejezte? 

– Igen. Vagyis, nem. Megtudtam, hogy Dishey egy szobában 

lakott Sherbrooke-kal a Yale-en. Sherbrooke a konferencia fő 

szervezője, és a regisztrációnál kapott ismertető szerint a Salt 

Lake City-i egyetemen dolgozik. Ráadásul olyan pozícióban, hogy 

bármikor segíthetett volna Dishey-nek. Mégsem tette. Persze, ha 

jól olvastam a sorok között, ennek meg is volt az oka. Ki nem 

állhatták egymást. Dishey ennek ellenére szívesen hagyta az 

embereket abban a tévhitben, hogy ő is az egyetemhez tartozik. 

– Ezt mondta magának is? 

– Igen, engem is rászedett. Rajta, nyugodtan írja le, hogy 

balfácán vagyok. 

Bert tényleg odakaparintott valamit a jegyzettömb aljára, 

aztán hátravetette a fejét, és széles vigyorral méregetni kezdte a 

plafont. 

– Szóval, hazudós volt. Imádom a hazugokat. 

– Én is. Igazán szórakoztató emberek. 

– Még valami? 

– Talán az, amit a csontvadászokról hallottam. Azt hiszem, 

azokat hívják így, akik kifejezetten eladási célból gyűjtik a 

csontokat, de ebben nem vagyok egészen biztos. – Ezután 

részletesen elmondtam neki a kalapos férfival való találkozást, és 

részletes leírást adtam a kisteherautó másik, hátborzongató 

utasáról is. 

Bert ezt is lejegyezte. 

– Egyéb? 

– Nos... Szeretnék kérdezni valamit. Mi történt George 

Dishey-vel? Mi az oka annak, hogy ennyire harapósak velem? 



Bert arca kifejezéstelenné vált, de csak egy pillanatra. Aztán 

megkeményedtek a vonásai; halántékában pattogni kezdtek az 

erek. 

– Valami szörnyűség, ugye? 

Rám meredő, szótlan tekintetétől elfogott a szédülés. Ügy 

éreztem, keresztüllát rajtam; el tudja olvasni minden 

gondolatomat. Ugyanakkor én is észrevettem szemében az erős 

koncentrációt. Az evezősök néznek így, akiket, ha nem markolják 

elég erősen az evezőlapátot, elsodor a víz. 

– Eltalálta. – Ezután ismét a jegyzettömb fölé hajolt, úgy 

mormogta el a következő kérdést. – Befejezte? 

– Igen... Illetve, még mindig nem. Az volt a tervem, hogy 

elmegyek az egyetemre, és ott is körbeszimatolok, de amint 

hallom, visszavitette a kocsimat. 

Bert még mindig írt. 

– Így igaz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korlátozni 

akarom a mozgását. Bármikor bérelhet egy másikat. Csak ne 

ugyanezt. Ez ugyanis túlságosan ismertté vált olyan körökben, 

ahol magácskát nem fogadják szívesen. Egy dolgot azonban 

tudnia kell. Esélye sincs arra, hogy kószálás közben elbújhat az 

üldözői elől. Tökmindegy, hogy kocsival megy vagy elefánttal, 

észreveszik. Nekem pedig nem szokásom, hogy huszonnégy órás 

védelmet rendeljek a gyilkossági ügyek gyanúsítottjai mellé. No 

mármost, ha az itt álló Rómeó úgy gondolja, a szabadidejében, a 

saját kocsijával, bárhová elviheti magát. A Salt Lake City-i 

rendőrségnek azonban fontosabb dolga van annál, semmint hogy 

kétes alakok számára biztosítson ingyen taxikat. 

Egy darabig elgondolkozva néztem a jegyzetei fölé hajoló Bért 

felügyelő kerek fejét. Azon tűnődtem, mivel vághatnék vissza, de 

aztán úgy döntöttem, elegem van mind a kioktató modorból, 

mind a hullagyalázó vigyorokból, így csak ennyit mondtam: 



– Rendben. Ha megmondja, hol találom a csomagjaimat, már 

itt sem vagyok. Még csak ki sem kell kísértetnie. Kitalálok 

egyedül is. 

– Ez a hősszerclmes majd megmutatja, hol van a poggyásza. 

De bármilyen érzelgős pillantásokat vet is magára, ne feledje: 

egyelőre nem szabad Utah államot elhagynia. Élvezze az itt-

tartózkodást és legyen mindig elérhető – kántálta, rám villantva 

még egy utolsó, agyalágyult vigyort. 

A folyosóra érve megszaporáztam lépteimet. Ray a 

nyomomba eredt, ügyelve arra, hogy véletlenül se érjen mellém – 

mindig egy lépéssel mögöttem legyen. Megértettem. Bért 

felügyelő szavai nekem legfeljebb néhány kellemetlen percet 

jelentettek, Ray-nek viszont fenyegető veszélyt. 

– Mutassa meg, hol a cuccom – mondtam színtelen hangon. 

– A többit elintézem magam. Ne értsen félre. Nagyra értékelem, 

amit értem tett, de nem akarom kirúgatni magát. 

Ray nem szólt egy szót sem, hanem megindult a folyosó 

végénél kanyargó lépcsőkön lefelé, majd megállt egy üvegezett 

falú őrbódé előtt. Közvetlenül az ajtaja mellett voltak a 

csomagjaim. Ray felkapta őket. 

– Szó sem lehet róla – mondtam határozott hangon. – 

Nekem is van kezem. Komolyan mondom. Nem akarom, hogy 

miattam bármi baja legyen. 

Ray addig nézett, míg nem viszonoztam a tekintetét. 

– Bert félügyelő nem olyan rossz ember – kezdte. – Csak a 

modora csapnivaló. 

Felsóhajtottam, és csak ennyit mondtam: 

– Mutassa az utat. 

Ray azonban nem a főbejárat felé indult, hanem vissza, az 

épület belsejébe. Végiggaloppoztunk a hosszú folyosón, majd egy 

hátsó kijáraton át kijutottunk a rendőrségi alkalmazottak 

számára fenntartott parkolóba. Meg sem álltunk egy vadonatúj, 

négy kerék meghajtású sportkocsiig. Ray előkotort a zsebéből egy 



kulcscsomót, és kinyitotta a járgány csomagterét. Betette a 

táskáimat, majd anélkül, hogy rám nézett volna, a kezembe 

nyomta a kulcsokat. 

– Fél ötre legyen itt vele. – Majd némi hallgatás után még 

hozzátette: – Kérem. 

– De hiszen ez a maga kocsija – nyögtem, mivel nem jutott 

eszembe semmi intelligens. 

Ray még csak nem is bólintott 

– Nem vihetem el – folytattam meggyőződés nélkül. 

– Én pedig nem engedhetem, hogy taxik után fusson egész 

délután. 

Fáradtan a kocsinak dőltem. 

– Nézze – kezdtem. – Tényleg hálás vagyok, de... – Mélyen 

lehorgasztottam a fejem, mintha valami újdonságot fedeztem 

volna fel a cipőm orrán. A kimerültséghez addigra hasogató 

fejfájás társult, a hüvelykujjam lüktetett. Mindenem fájt. A 

legszívesebben hazamentem volna, hogy lefeküdjek, és 

megpróbáljam kialudni magamból a történteket. Nem akartam 

arra gondolni, hogy mi történhet még velem. Miért ne fogadnám 

hát el Mr. Adonisz személykocsiját néhány óra erejéig? Átfutott 

rajtam, hogy az állását kockáztatja értem, de ettől még nagyobb 

lett a csábítás. Nem sokan ajánlottak még ilyesmit nekem. 

Egynapos ismeretség után pedig még soha. Olyan jóképű férfi 

meg végképp nem, mint amilyent Raymond rendőrtiszt 

személyében az utamba sodort a sors. 

– Azért... Legyen óvatos – mondta, azzal sarkon fordult, és 

elindult vissza, a hátsó ajtó felé. Ott megállt egy pillanatra, és épp 

úgy, mint előző este, mintha megmozdultak volna az ajkai. 

Némán, hangtalanul, de egyértelműen szavakat formáltak, hogy 

aztán szorosan összezáródjanak. Aztán bedugta a kulcsot a zárba, 

és egy pillanattal később eltűnt az ajtó mögött. 

Nagy nehezen kiráncigáltam magam a döbbent révületből, és 

utána vetettem magam. De hiába rángattam az ajtót – nem 



engedett. Zárva volt. A kezemben lapuló kulcskarikára néztem. 

Egyetlen kulcs fityegett rajta – az autóé. A lakáskulcsait ezek 

szerint egy másik karikán tartotta, így esélyem sem maradt arra, 

hogy a kocsit, miután a papírjaiból azonosítottam Ray címét – 

biztosra vettem ugyanis, hogy a szükséges iratokat megtalálom 

majd a kesztyűtartóban – a házához vigyem. És a 

rendőrkapitányság belső szentélyéhez sem hagyott nálam 

kulcsot, sem semmiféle épülethez, amihez neki, mint 

magánszemélynek köze lehetett. Jószívű volt, de nem bolond. 

Újra felsóhajtottam, és visszabaktattam a divatos járgányhoz. 

Szép metálszíne volt a kocsinak, olyan, amin minden porszem 

meglátszik, de Ray autója, magától értetődően, makulátlanul 

tiszta volt. Alaposan megvizsgáltam, de sem egy parányi 

karcolást, sem egy horpadást nem fedeztem fel rajta sehol. Úgy 

fénylett minden oldalról, mint egy különleges formájú tükör. Ha 

csak egyszer végiggurult az országúton, megeszem a kalapom, 

cikázott át rajtam a gondolat. 

Beszálltam. Arra gondoltam, megpróbálok szunyókálni egyet, 

és közben talán lejár a szolgálati idő, de aztán elvetettem az 

ötletet. Elindítottam a kocsit, és elhajtottam. Már vagy 

négytömbnyire jártam a rendőrségtől; szabad kezemmel a rádiót 

csavargattam, hátha találok valami kellemes, nyugtató zenét, 

amikor belém hasított az újabb felismerés. Thomas B. Raymond 

rendőrtiszt nem csak jószívű volt, okos és önzetlen, hanem 

idegesítően kitartó is egyben, ráadásul szolid, majdhogynem 

félénk modora erős egyéniséget takart, aki minden alkalommal 

képes volt valamilyen titokzatos módon rám kényszeríteni az 

akaratát. Ami egy világos gondolkodású, kizárólag tudományos 

alapon érvelő geológussal szemben bizony figyelemreméltó 

dolog. 
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Az Utahi Állami Egyetem parkolójában üres helyre szert 

tenni csak olyan technikával lehet, amilyennel a zsebmetszők 

többsége dolgozik. Kiszemel az ember egy kocsikulcsot lóbáló 

gyalogost, a nyomába ered (közben sziszegő átkokat szór 

mindazokra, akik hasonlóképpen szidalmazzák, amiért 

megpróbál elhalászni előlük egy felszabaduló beálló helyet), és 

fenyegető lassússággal addig követi, míg el nem jön a sikeres 

parkolást követő diadalittas mámor ideje. Nekem mindez most 

tizenöt másodperc alatt sikerült, ami büszkeségre okot adó 

teljesítménynek számított volna autós körökben, ha az 

eseménynek legalább egy szemtanúja van. Megdicsértem magam, 

aztán kipattantam a kocsiból; begyömöszöltem egy maroknyi 

aprót a parkolóórába és elindultam a Geológia és Geofizika 

Tanszékeknek otthont adó épület felé. 

A séta közel sem bizonyult olyan simának, mint az egyetemig 

tartó út és az izgalmas helyfoglalás. Ray autójában üres parkolót 

kereső vadász voltam, nem pedig üldözött. Az autó viszonylagos 

biztonságot nyújtó fémkasznijában prérifarkasnak éretem 

magam, idekinn viszont védtelen kisegérnek. Mintha Ray á 

kocsijával együtt kölcsönadta volna a golyóálló mellényét is, amit 

aztán, miután kiszálltam, lerántottak rólam, és én ott maradtam, 

lemeztelenítve, teljesen védtelenül. Ráadásul több száz yardot 

kellett megtennem ahhoz, hogy a fedezéket nyújtó épületbe érjek. 

Hogy minél kevesebben vegyenek észre, a kocsik között sétálva 

közelítettem meg a főbejáratot, és megpróbáltam végiggondolni 

az információgyűjtés optimális menetét. 

Az Utahi Állami Egyetem hatalmas területe ellenére 

hihetetlenül tiszta, rendezett épület volt. Az oktatási szárny – 

nem vicc – egy olyan magasan emelkedő partszakaszra épült, 

amelyet az egykoron itt elterülő őstenger hullámai nyaldostak 



olyan formájúra, amilyennek napjaink embere láthatta. 

Legalábbis, ezt állítják a geológusok, akik a partot formáló 

tengert Lake Bonneville-nek, azaz, „Jó vizű tónak” nevezték, 

kiemelve azt a tulajdonságot, amely megkülönböztette az 

elképesztően sós vizű Great Salt Lake még mindig létező, sekély 

maradványaitól. 

Geológus szakon tanuló társaimmal együtt jócskán 

hallhattam elsőéves koromban a Lake Bonneville-ről. A hatalmas 

vízfelület az Államok északnyugati harmadát takarta, a ma Great 

Basinnek nevezett, zárt vízgyűjtő területet. A vízszint jó nyolcszáz 

lábnyival magasabb volt a mainál, ami teljesen ellepte volna a 

mai Salt Lake City-t. Tarajos hullámai a Wasatch Range lábát 

nyaldosták, nyomot hagyva minden felületen, amihez csak értek. 

Erről tanúskodnak azok a kőpad-szerű képződmények, amelyeket 

a Lake Bonneville hullámai vájtak a hegyoldalba, különleges 

alapot képezve a később rájuk épülő házak számára. 

Végignéztem a medencén, amelyen a hithű mormonok 

kialakították földi paradicsomukat. A Lake Bonneville utolsó 

hullámai jó tizenötezer évvel ezelőtt nyalták végig utoljára a 

fényesre mosott partvonalat, az utolsó jégkorszak idején, akkor, 

amikor a gleccserek romboló tevékenysége következtében 

kialakult mai Wiskonsin teljesen sík felszíne. Tizenötezer év! A 

fundamentalista keresztények csupán hatezer évesnek hitték a 

Földet. Ezt a hatezer évet úgy kapták meg, hogy összeadták a 

Bibliában szereplő korokat. Vajon milyen Bibliában ismert 

katasztrófával magyaráznák ennek a titáni tónak az eltűnését? 

Talán a Vízözön pusztításával, ami bárkába kényszerítette Noét? 

Az isteni bosszú mindent elsöprő, vak erejével? Vagy egy olyan 

Isten ténykedésével, aki a fizikai törvények ismeretében elindított 

egy bonyolult láncreakciót, amelynek eredményeként eltűnt 

ugyan egy vadregényes tóvidék, de csak azért, hogy átadja helyét 

egy csendesebb szépséggel felruházott, emberi életre 

alkalmasabb tájnak? Mosolyogva állapítottam meg, hogy bizony 



széles skálán mozognak az emberi hiedelmek. Én magam 4,5 

millió évesnek tudtam a Földet, az Univerzumot pedig 12 

billiónak. És meg voltam győződve arról, hogy már előtte is 

lehetett valami. 

Igen, de mi? Az Univerzum megszületését fémjelző nagy 

robbanás előtti időkről a tudósok sem tudnak mit mondani. 

Rejtélyes, épp ezért ijesztő ürességgel állunk szemben; egy nagy, 

kihívó kérdőjellel, amely körül félelmetes erők kavarognak még 

ma is. A kérdőjel előtt pedig egyetlen, nap mint nap kimondott 

mondat áll; egy olyan mondat, amely egyforma gyakorisággal 

hagyja el hívők és nem hívők ajkait; egy olyan, elsődleges 

fontosságú válasz iránt megfogalmazott igény, amely örökös 

kapcsolatot teremt fizika és metafizika között; egy kérdés, amely 

azóta foglalkoztatja az emberiséget, mióta a Földön ember él, 

törzsi, vallási, kulturális hovatartozástól függetlenül: Hogyan lett 

a világegyetem? 

Megálltam, és két fatörzs közé húzódva azt figyeltem, miként 

emelkedik mind magasabbra egy repülőgép a Great Salt Lake 

fölött. Hirtelen nagyon ironikusnak találtam, hogy az ember a 

madarakat majmolva próbálja meghódítani az ismeretlent. Úgy 

éreztem, mintha én is repülnék; alattam, az érzéketlenség vékony 

hártyáján lebegni látszott a világ – autók gördültek tova, 

mellettem pedig éneklő madarak és repülők suhantak el. Olyan 

erős félelem lett úrrá rajtam, hogy legszívesebben elsikoltottam 

volna magam. 

Megpróbáltam felidézni a hinduk teremtésmítoszát. 

Hatalmas istenük, Shiva, lassan pislog. Amikor felnyitja a 

szemét, létrejön egy új univerzum, ha becsukja, megsemmisül. 

Mindig nagyon szerettem ezt az elméletet, és ott, a nyugalom 

lebegő ölében, végtelenül vigasztalónak találtam, főleg, ha arra 

gondoltam, hogy a tegnapi őrült bármely pillanatban szétlőheti a 

gerincemet, vagy a nyomomba eredhet, hogy aztán egy 

elhagyatott, mindentől távol eső helyen mégiscsak meghúzza a 



ravaszt. Megnyugtató volt tudni, hogy Shiva isten áldásos 

tevékenységének köszönhetően nálam hatalmasabb dolgok is 

eltűnnek ebből a világból, és a világmindenség gigantikus 

fogaskereke mégis pörög tovább. 

Néhány mély levegővétellel sikerült lecsillapítani háborgó 

gyomromat. Behunytam a szemem, és hirtelen megéreztem a 

járda szilárdságát a talpam alatt. Tudtam, hogy alatta kőkemény 

sziklából van a felszín, de a sokrétegű, vastag kőtakaró sem tudja 

tompítani azt a mágneses vonzerőt, amely, áttörve az 

áttörhetetlennek tűnő réteget, gondoskodik arról, hogy megfelelő 

helyre kerüljenek a világ olykor széthullni készülő darabjai. És 

ekkor megint magával ragadott a képzelet. Együtt pördültem a 

Földdel a gigantikus tengely körül, majd, kiröppenve a nap körüli 

pályára, részévé váltam a hatalmas, gomolygó galaxisnak, amely 

mintha azon lett volna, hogy örvénylő, körkörös mozgásával 

mind jobban eltávolodjon a tizenötezer évvel korábban 

bekövetkezett ősrobbanás nyomán kialakult területektől. Mindig 

ezt tettem, ha rám tört a kétségbeesés. Megpróbáltam elképzelni 

magam az univerzum részeként, és ez valamennyire 

megnyugtatott. Vigasztalt a tudat, hogy – porszemnyi 

kiterjedésemmel együtt – én is fontos eleme vagyok a teremtés 

csodás, megfoghatatlan folyamatának; egy parányi molylepke, 

egy atomokból összeálló, nagyobb részecske, amely idővel 

elporlad, visszatér abba a földbe, amelyből vétetett, és ott 

természetes alkotóelemeire lebomolva, ismét a világmindenség 

szerves része lesz. És ez általában azt jelentette számomra, hogy a 

magam jelentéktelenségében én is halhatatlan vagyok. 

Ezen a napon azonban nem jött a vigasztaló érzés. Túlságos, 

szinte érzékelhető közelségbe került a halál, és ezzel felborultak 

az önmagam és az Univerzum között kialakult arányok. Nem 

félek attól, hogy meg kell halnom, mondtam magamnak, de 

szeretném, ha fokozatosan kellene búcsút vennem a világtól, nem 

pedig félelmek között hányódva, egy rövid pillanat alatt. Miután 



kényszerítettem lábaimat, hogy meginduljanak az épület felé, 

arra gondoltam, ez lehet a fő oka annak, hogy emberi fajunk 

képviselői érett gyümölcsként szeretnék átadni magukat az 

enyészetnek; az öregedés hosszú folyamatát használva fel arra, 

hogy az evilági élettől végső búcsút véve az Univerzummal is 

megbékéljenek. 

A főbejárathoz vezető, teljesen védtelen ösvényen nem egy 

határozott ember, hanem egy rémült, megtépázott nyuszi 

lopakodott. Minden lépés egy-egy mozzanatot villantott fel abból 

a rémséges képzetből, amely George Dishey holttestét vetítette 

minduntalan elém. George-ét, aki egy hullaházban feküdt, 

kiterítve, és – biztosra vettem – borzalmas állapotban. Meg 

kellett, hogy csonkítsák, gondoltam borzongva, máskülönben egy 

olyan nyugodt, hidegfejű férfit, mint amilyen Raymond volt, nem 

zaklatott volna fel ennyire az ügy... 

Megszaporáztam lépteimet, és miközben az egyetem épülete 

előtt húzódó, utolsó ösvényen is végiggaloppoztam, azon 

tűnődtem, George Dishey megtette-e valaha ugyanezt az utat. 

Vajon miként gondolkodott a halálról, ha gondolt rá 

egyáltalán? Talán, a mormonokhoz hasonlóan, hitt a halál utáni 

életben, ami sokkal, de sokkal boldogabb, mint az, amit az 

Univerzumban az a viszonylag kicsike bolygó kínál? A küszöbön 

túl mézes tejjel ontják a szomjukat a megboldogult lelkek, nem 

beszélve a cukorkából kirakott utakról, amelyeken a délutáni 

sétákat teszik. Hogy is mondta Nina? Mindannyian együtt 

leszünk a Mennyek Országában. Ha hinni lehet egy zaklatott 

gyerekasszony szavainak – márpedig miért ne lehetne George 

legalább előtte mormonnak vallotta magát. Előttem ugyanis 

váltig állította, hogy nem az, és igaz is lehetett. Az én 

megítélésem szerint szinte csöpögött belőle a rosszul értelmezett 

egzisztencializmus, és rossz pillanataiban az a mélységes 

megvetés, amit előtte talán csak Raszputyin érzett a földi 

halandók iránt. Vajon melyikből volt benne több? 



Belöktem a geológiai tanszéknek otthont adó épület ajtaját, és 

nagyon erősen reméltem, hogy odabenn legalább néhány 

kérdésemre választ kapok. 

 

* 

 

A geológia tanszék titkárnője tetőtől talpig végigmért feje fölé 

emelt karjainak nyílásából, kígyózó mozdulattal megmozgatta 

tagjait és rám meredt. 

– Segíthetek? – kérdezte szenvtelen hangon. 

– Remélem – feleltem óvatosan. 

A nő hangosan beszívta a levegőt, majd kifújta, aztán hagyta, 

hogy magasba emelt karjai természetes pózukba hulljanak. 

Ezután, mozdulatlanná merevedve, lehunyta a szemét, és csak 

egy hosszú perc múlva nyitotta ki. 

– Íróasztali jóga – mondta mosolyogva. – Eloszlatja azokat a 

gócokat, amelyek a gépelés és az örökös telefonálás miatt 

alakulnak ki a fejemben, ilyenkor délután. 

– Értem. 

– Talán keres valakit? 

– Igen. Magát. 

– Ó... Milyen kedves. De mégis... mit tehetek önért? – A 

nőnek tiszta, kék szeme volt és szőke, rövidre nyírt haja. Magas 

volt, és ügy negyvenéves lehetett. Íróasztala mindenféle színű és 

formájú műanyag dinoszauruszokkal volt tele, és apró dinók 

pislogtak az íróasztal mögött álló könyvespolcról is. 

– Em Hansen vagyok. Geológus. Idegen vagyok a városban, 

tulajdonképpen arra a paleontológus konferenciára érkeztem, 

amit odafenn, Snowbirdben tartanak. 

– Ó, tudom már. Maga az a nő, aki George Dishey házában 

volt a gyilkosság idején. 

– Hát, igen. 

– Tudja, hogy ünnepelt hírességként emlegetik? 



– Nem. 

– Vau... Ott volt, amikor a lelke kilépett a testéből! Óriási 

fény lehetett. Lefogadom, a lélegzete is elakadt. 

Úgy döntöttem, ez csak költői megjegyzés volt, ezért válasz 

nélkül hagytam, és rögtön a tárgyra tértem. Stílusomat 

megirigyelhette volna egy wyomingi vagány is. 

– Nos, akkor tudja, hogy ki vagyok. Oké. A helyzet az, hogy 

elég nagy a gubanc, mármint körülöttem, és a zsaruknak 

fogalmuk sincs, ki tehette. Hogy finoman fogalmazzak, sanda 

szemmel néznek rám, és nagyon, de nagyon szeretnék változtatni 

ezen. 

– Aki rossz helyen nyúlkál, az előbb-utóbb bajba kerül –

jegyezte meg, és jelentőségteljes pillantást küldött a 

hüvelykujjam felé. 

– Hát, igen. 

– Sok krimit olvastam életemben – folytatta monológját, és 

hogy bizonyítsa, nem a levegőbe beszél, előhúzott a fiókjából egy 

puhafedelű könyvet. – Ha véletlenül nincs tennivalóm, ezzel 

szórakoztatom magam. Például, ma is. Tudja, mindenki fenn van 

a konferencián. Dan Sherbrooke is, a fő paleontológusunk. 

Margie Chan itt van ugyan, de ő órát tart, és egyébként sem 

foglalkozik paleontológiával. Rajtuk kívül... 

– Igazából magával szerettem volna beszélgetni – 

szakítottam félbe a szóáradatot. – Azt reméltem, tud valamit 

mondani George Dishey-ről. 

A titkárnő hatalmas kék szeme még nagyobbra meredt. 

– Például, mit? 

– Bármit – feleltem vidáman. – Mondjuk, hogy milyen volt a 

viszony közte és Dan Sherbrooke között. 

– Ja, csak ilyesmire gondol? Nem hiszem, hogy ezzel 

kapcsolatban bármi újat tudnék mondani. Dan és George 

valamikor szobatársak voltak az egyetemen. Na, nem barátok. 

Inkább riválisok. – A titkárnő megmarkolta a pultján álló, 



jegesmedve alakú műanyagpoharat és ivott egy kortyot. – 

Nehogy kiszáradjak – magyarázta. – Így igaz. Szinte öröké 

versengtek egymással. Erről voltak híresek. Nem is beszélnék 

róla, ha kettejük közt zajlott volna az egész, hiszen nem lenne 

ildomos, hogy a tanszéken dolgozó tudósok magánéletét 

kitárgyaljam bárkivel. Főleg nem idegenekkel, mint maga. Rossz 

színben tűntetne fel, és alapos indokot szolgáltatnék arra, hogy 

kirúgjanak. De az ő csatározásukról mindenki tudott. Szinte 

legendaként adták szájról szájra. Ha valaki megfilmesítené a 

történetet, Oscar-díjat nyerhetne vele. 

Próbáltam otthonosan elhelyezkedni – a katalógusokkal, 

egyetemi jegyzetekkel megpakolt pultnak támasztottam a 

csípőmet, jelezve, hogy jól érzem magam. 

– No és miben nyilvánult meg kettejük rivalizálása? 

– Valamelyik mindig túl akart tenni a másikon. Ha az egyik 

talált egy csontot, a másik is nekiállt kutatni, és addig nem 

hagyta abba, míg még egyszer akkorát nem talált. 

– Úgy civódtak egymással, mint Cope és Marsh – szólalt meg 

egy hang a hátam mögött. 

Ez volt ám a hasonlat! A paleontológiái kutatások hajnalán, a 

hőskorban, amikor a paleontológus urak ki sem mozdultak a 

laboratóriumokból, hanem fullajtárokat küldtek a sivatagba, 

hogy számukra fosszíliákat gyűjtsenek, az önimádatáról híres 

Cope elkövetett egy borzasztó nagy hibát. Elkarattyolta kutatási 

eredményeit az örökös versenylázban égő riválisának, Marshnak. 

Cope kvéker volt; olyan mélyen hitt az igazság erejében, hogy 

képtelen lett volna hazudni vagy végighallgatni olyasmit, ami 

esetleg hazugságon alapulhatott. Marsh azonban más elveket 

vallott. Egy ügyeskedő, szar alak volt, aki lepénzelte Cope 

asszisztenseit, így minden leletet elorozott Cope elől. Cope még a 

síron túl is folytatta a versenyt. Végrendeletében a tudományra 

hagyta a koponyáját, kizárólag azért, hogy agyának tömegét a 

haláluk után összevethessék Marsh-éval. Marsh ugyan 



nyilvánosan kigúnyolta ezért, és nem fogadta el a kihívást, így a 

végső összecsapásból Cope került ki győztesen, koponyája 

ugyanis múzeumba került, és emberek ezrei láthatják ma is. 

Megpördültem, hogy lássam, ki beszél. Egy alacsony férfi állt 

mögöttem, akin rosszul nyírt bajusza volt talán a legfeltűnőbb. 

Katonai gyakorlóbakancsot viselt és egy szakadozott 

gyakorlónadrágot, amelyből az olcsó, TRUCKER feliratú 

fémcsatban végződő öv felett kitüremkedett a belegyűrt, ócska 

poliészter ing. 

A titkárnő asztalán megszólalt a telefon. 

– Sajnálom, dolgom van – csicseregte, azzal felkapta a 

kagylót, ami azt is jelentette egyben, hogy átengedett a bajuszos 

férfinak. 

– Lew vagyok – mondta a férfi. 

– Em Hansen. 

– Tudom. Már egy ideje hallgatom. – Fejét oldalra hajtotta, 

úgy méregetett. – Arra a mocskolódásra kíváncsi, amely 

Sherbrooke és Dishey között zajlott éveken át? Jöjjön velem! 

Cserébe maga is mesélhet nekem érdekes dolgokat. 

Vetettem egy utolsó pillantást a titkárnőre, majd a férfi 

nyomába eredtem, aki időközben elindult a folyosó távoli vége 

felé. A nő vidám hangon azt magyarázta a hívónak, hogy szerinte 

újra felvehetné azt a kurzust, amit egy évvel korábban 

abbahagyott, de akkor, természetesen, újra ki kell fizetnie a 

tandíjat. Megpróbáltam felvenni Lew fürge lépteinek a ritmusát. 

Körülbelül kétemeletnyit mentünk lefelé egy lépcsőn, majd egy 

ajtóhoz értünk, amely egy kisebb parkolóba vezetett. 

Keresztülrohantunk a parkolón, és egy széles, fákkal övezett úton 

elindultunk egy hatalmas épület felé. A bejárat mellett elhelyezett 

tábláról megtudhattam, hogy ahová tartunk, az nem más, mint az 

utahi Természettudományi Múzeum. 

Mivel semmiképp sem tudtam beérni Lew-t, alaposan 

szemügyre vettem, és megpróbáltam kitalálni, hogy ki lehet. 



Ránézésre olyan volt, mint egy régi bútordarab, vagy stílusosan 

szólva, fosszília, aki oly szerves részéve vált az intézménynek, 

hogy nyomós okkal sem távolították volna el szívesen. 

Viselkedése arrogáns volt, aminek a lecsúszott emberre valló 

külső kissé ellentmondott. Olyan magabiztossággal mozgott az 

épületben, mintha ő lett volna a ház ura, ám a derékszíján 

fityegő' kulcscsomóból arra a következtetésre jutottam, hogy 

professzor semmiképp sem lehet. 

– Talán itt tanít? – kérdeztem, diplomatikusan magasra 

állítva a mércét. 

– Én? Nem, ahhoz nem kapok elég fizetést. 

– Akkor talán... tanszéki technikus? 

– Eltalálta. Az a feladatom, hogy a nagykutyák kívánságait 

teljesítsem. 

Végre, megtaláltam a tökéletes informátort, állapítottam meg 

magamban. Egy régóta sanyargatott beosztottat még csak 

nógatni sem kell – dől belőle a szó magától is. Ha elég ügyesen 

forgatom a beszélgetés fonalát, nem lesz más dolgom, mint 

kiválogatni az ocsúból a búzaszemeket. 

Lew bevezetett a múzeumba; beírta a nevem a bejárat 

melletti asztalon elhelyezett könyvbe – fő a biztonság, mondta 

fontoskodva –, majd egy viszonylag hosszú lépcsősoron 

levezetett az alagsorba. Ott végigrobogtunk egy folyosón, 

amelynek végét egy ajtó zárta le. Lew megemelte hatalmat 

jelképező kulcscsomóját, és biztosnak tűnő kézzel kiválasztott 

róla egy kulcsot. Nem illett a zárba. Lew halkan elkáromkodta 

magát, majd egy másik kulccsal próbálkozott. Ez már működött. 

Az ajtó kinyílt, mire Lew oldalra lépett, és intett, hogy lépjek be a 

laboratóriumszerű szobába. 

A szűk helyiség speciális eszközökkel megpakolt munka-

padokkal és nagy teherbírású fémpolcokkal volt tele. A külön 

polcon sorakozó mintadarabokat jól fel lehetett ismerni az 

alacsonyan fekvő ablakon beszűrődő félhomályban is. Tisztán ki 



tudtam venni az öreg, régi csontokat, amelyek méreteiknél fogva 

nem tartozhattak máshoz, csak olyan, különösen nagy testű 

állatokhoz, mint a növényevő dinoszauruszok. A „növényevő” 

jelzőt azért ragasztottam a szó elé, mert nem minden 

dinoszaurusznak volt nagy a teste; volt olyan fajta, amelynek a 

mérete egy csirkéét sem haladta meg. Dan Sherbrooke azonban 

csak a „nagyokkal” foglalkozott. 

Lew felkattintotta a fluoreszkáló fényt kibocsátó világító-

testeket. Mozdulata következtében hűvös fénybe borult a szoba. 

Az otthonosan rendetlen helyiségben vékony porréteg borított 

szinte mindent, de ebben nem találtam semmi különöset, hiszen 

tudtam, hogy egy poros hátsó udvarra nyílnak az ablakai. A 

másik porforrást maguk a fosszíliák, illetve a fosszíliákat 

tartalmazó szikladarabok jelentették. Márpedig a munkapadokon 

bőven volt belőlük – a kolosszális csontok többsége kibontás alatt 

volt, és tudvalevőleg ez volt az egyik legtöbb piszkot termelő 

munkafolyamat. A munkához szükséges finom eszközök ott 

hevertek a munkadarabok körül, mint ahogy a lekapart 

kődarabok is. 

– Nézzen körül – mutatott körbe széles kézmozdulattal Lew. 

– Ők a bűnösök. Ők robbantották ki az immáron több évtizedes 

vitát. 

A hátam mögött kinyílt a laboratórium ajtaja – új látogató 

érkezett. A következő pillanatban elsiklott mögöttem egy 

vékonydongájú férfi, akinek fájdalmasan horpadt volt a mellkasa. 

Mintha már láttam volna valahol. Hát persze, futott át rajtam a 

felismerés. Vance volt az, a menyétszerű fiú, akivel a 

konferencián találkoztam több alkalommal is. Először, amikor 

Dan Sherbrooke-nak tett jelentési a megrongált poszterekről, 

másodszor, amikor a kalapos férfi kapcsán a csontvadászokról 

tett megvető megjegyzéseket. Anélkül, hogy ránk nézett volna, 

leült az egyik asztalhoz, bekapcsolta a levegőelszívó ventilátort, 



az asztalon fekvő csont fölé hajolt, felkapott egy fogászati fúrót, 

és dühösen munkához látott. 

– Mi ez? – kérdeztem halkan, mert még mindig fogva tartott 

a csontok méretei miatt rám törő döbbenet. 

– Allosaurus fragilis – sziszegte Vance, anélkül, hogy 

felnézett volna a munkából. – Az egyik legnagyobb, ugyanakkor 

leggyorsabb ragadozó, amelyről tudunk. 

– Nagyobb, mint a Tyrannosaurus rex? – kérdeztem. 

Vance megvetően felhorkant: 

– A T-rex természetesen nagyobb volt, de mindent felzabált. 

Még a dögöket is. – Gyanakodva felkapta a fejét: – Csak nem 

Bakker-rajongó maga is? 

Próbáltam kitalálni, hány éves lehet Vance, de képtelen 

voltam eldönteni, hogy diák-e, vagy tanár. A bőre már 

ráncosodott, de úgy tűnt, hogy a napon való gyakori tartózkodás, 

és nem az életkor miatt, a szája szögletében ugyanis nem voltak 

gyűrődések, és az álla alatt sem találtam árulkodó 

megereszkedést. Arra tippeltem, hogy a húszas évei közepén 

járhat. Selymes, vajsárga bajusza volt; silány, ápolatlan haját 

vékony lófarokban fogta össze a tarkóján. Ugyanaz a drótkeretes 

szemüveg, fehér póló és lötyögős nadrág volt rajta, amiben 

először láttam, vagy ha nem ugyanaz, akkor egy nagyon, de 

nagyon hasonló öltözék – mintha két napja nem lett volna ideje 

arra, hogy ruhát váltson. Ha a külseje alapján kellett volna 

jellemezni, akkor talán azt mondhattam volna el róla, hogy 

szemmel láthatóan kispénzű, ugyanakkor – különc. Ez a két 

tulajdonság és a feltételezett életkor azt súgta, hogy nem tanár, 

hanem hallgató. 

Elnéztem, amint az előtte fekvő fosszíliát kapargatta, 

tisztítgatta, és azon tűnődtem, vajon minek köszönhető a 

kaparászó mozdulatokat kísérő heves koncentráció. Mozdulatai 

rosszul leplezett haragról árulkodtak. Nem először találkoztam 

effajta érzelem-megnyilvánulással, ezért nem okozott nehézséget 



a felismerés. Hallgatóhoz képest túl nagy szenvedéllyel végezte a 

dolgát, már-már mániákus ember benyomását keltve; látszott, az 

ördöggel is cimboraságra lépne, csakhogy előbbre vigye a 

tudományt. Minden megnyilvánulása azt mondta: rajtam kívül 

mindenki hülye. Most láttam harmadszor, és mondhatom, 

ellentétes érzelmeket ébresztett bennem. Szimpátiát, mert szóba 

állt velem akkor, amikor mindenki inkább került, önös célok 

nélkül; ugyanakkor ellenszenvet, amire egyelőre nem találtam 

igazi magyarázatot. 

– Sokat hallottam a T-rex körül kialakult ellentmondásokról 

– mondtam. 

A dinoszauruszok földjén a T-rex volt a legnagyobb testtel 

megáldott állat a két lábon járó húsevők között. Bár a növényevő 

ősgyíkok – a hatalmas, négy lábukon is lomhán mozgó 

hosszúnyakúak, például a Brontosaurus és a Seismosaurus – 

jóval nagyobbak voltak, a hattonnás, két emelet magasságú 

Tyrannosaurus fürgeségével nem kelhettek versenyre semmilyen 

körülmények között. A táplálkozási szokásai azonban kérdésesek 

voltak. Vajon tényleg király volt, vagy csak opportunista? Vele 

kapcsolatban ez a kérdés foglalkoztatta leginkább a tudósokat. 

Vance olyan pózt vett fel, mint a hittérítő, aki prédikálni 

készül. Felém fordult, de egy darabig még a padlót nézte; egyik 

keze élével közben apró, metélő mozdulatokat imitálva ütögette a 

másik tenyerét, aminek az lehetett a célja, hogy még intenzívebbé 

tegye a kimondásra szánt üzenet lényegét. 

– Kibaszottul nagy, 15 cm hosszúságú tépőfogai miatt 

nevezték T-rexnek, azaz a gyíkok királyának – magyarázta. - 

Nem értem, miért gondolja mindenki, hogy a testméretei 

miatt. Ostoba rizsa az egész! 

Mosolyognom kellett azon a kétségbeesett dühön, amit a 

testméretek túlhangsúlyozása váltott ki ebből az aprócska 

emberből. Pedig igaza volt. Olyan kultúrában éltünk, amelyben 

szokás volt a méreteknek a szükségesnél nagyobb fontosságot 



tulajdonítani. Hajlamosak voltunk a legnagyobbhoz, a 

leghosszabbhoz, a legmagasabbhoz, a legelsőhöz, a legerősebbhez 

viszonyítani mindent. 

– Valaki kiagyalta a nevet, ami végül rajta maradt – vettem át 

a szót. – Szokta nézni a PBS vitaműsorait? A piros sarokban Bob 

Bakker áll, szénakazalnyi haján billegő, fura szalmakalapjában, 

és azt bizonygatja, hogy a T-rex volt a legerősebb és 

legerőszakosabb vadász, aki valaha a földön élt. Gyors 

mozgásának köszönhetően pillanatok alatt maga alá gyűrte 

áldozatát, megroppantotta a gerincét – ahogy azt az orosz 

farkasölő kutyák is teszik. A kék sarokban, vele szemben, a 

flegma Jack Horner gaz hullagyalázóvá, dögevővé silányítja a 

néhány perccel korábban egekig magasztalt, rettegett T-rexet, 

amely csak akkor jelent meg a színen, amikor a mások által 

„elkészített”, vagy természetes elhullás következtében „feltálalt” 

vacsora bomladozni kezdett. Mit mondanak a legfrissebb 

eredmények? – kérdeztem. 

– Minden itt van a csontokban – bizonygatta hevesen Vance. 

– Csak ki kell hasítani egy darabot a koponya belsejéből, és... Mit 

gondol, mit talál? Egy nagy látórendszer maradványait, 

amilyenre egy sashoz vagy sólyomhoz hasonló, vizuális 

vadásznak szüksége van? Neeem... Szó sincs ilyesmiről. Ennek a 

hatalmas dögnek a koponyájában egy jól fejlett szaglószerv 

maradványaira bukkanhatunk. Olyanra, amely a ma élő állatok 

közül, jóval kisebb változatban, a keselyűkben található. – Hogy 

szavainak kellő hangsúlyt adjon, még a fogászati fúrót is az 

asztalra csapta. 

– De hát... a dinoszauruszok nem madarak voltak – 

jegyeztem meg. 

Lew megvetően felhorkantott. 

– Nem, tényleg nem madarak voltak – mondta Vance. – Csak 

a madarak dédapjai. 

– És dédanyjai? – kérdeztem ártatlanul. 



Lew ismét felhorkantott, majd nadrágja övtartójába dugva a 

hüvelykujját, előre hajolt, így juttatta kifejezésre a gondolataiba 

befészkelődő megvetést. 

Amikor Lew felhorkant, Vance arca mindig megrándult. 

Ennek ellenére figyelmen kívül hagyta a türelmetlenkedő 

technikus jelzéseit. Drótkeretes szemüvegét a homlokára tolta, és 

szemügyre vette a fosszíliában egymástól pár milliméteres 

távolságra elhelyezkedő törésvonalakat. 

– Bárki bármit mond – mormogta –, a lábai miatt sem 

lehetett jó futó. Ezt bizonyítja a hosszúságuk, és a combcsont 

keresztmetszete is. És tudom, igen, tudom, mit mond Bakker az 

Achilles-ín méretéről és a sípcsont jellegzetes karéjairól, de amit 

mond, azt kizárólag kvalitatív analízisre alapozza, figyelmen kívül 

hagyva minden kvantitatív vonatkozást. 

– Ó... – kezdtem elveszíteni a fonalat. – Maga viszont ma élő 

állatokkal hasonlította össze a metszeteket és a jellemző 

arányokat. 

Vance kétségbeesetten felsóhajtott. 

– Nagy sebességnél instabillá kellett válnia, de ha gyorsan is 

érte el a kiszemelt áldozatot, nem azért ölte meg, mert meg 

akarta ölni, hanem azért, mert egyensúlyát vesztve rábukott, és 

eltörte valamijét. De szerintem gyakrabban fordult elő az, hogy 

saját csontjait törte össze a hatalmas súly alatt, amit cipelt. 

– Úgy érti, létezhet olyan állat, amely össze tud roppanni a 

saját teste alatt? Ez természetellenes lenne, nem gondolja? 

– No és az elefántok? – vonta fel Vance a szemöldökét, és 

hevesen meglóbált egy tisztítóecsetet. – Ha leültet egy elefántot, 

mert fel akarja nyergelni, sietnie kell, mert ha nem állhat fel elég 

gyorsan, megfullad. 

– Lehet. De a dinoszauruszok nem emlősök voltak, hanem 

hüllők. Nem lehet őket az elefántokhoz hasonlítani. 

– Inkább madárszerűnek nevezném őket – javított ki 

késlekedés nélkül Vance. 



Bár érdekesnek találtam, amit mondott, úgy döntöttem, ideje 

visszatérni a Dan Sherbrooke és George Dishey között feszülő 

ellentétre. Végül is nem azért jöttem, hogy Cope-ról, Marsh-ról 

vagy akár Bakkerről hallgassak kiselőadásokat. 

– Tehát, amit itt látunk, az Dan Allosaurusa. 

– Az egyik Allosaurusa – helyesbített újfent Vance. – Az 

egyik. Több is van neki, ami, persze, nem véletlen. Neki van 

annyi esze, hogy bizonyos dolgokat összehasonlítson bizonyos 

egyedeken, mielőtt levonná és nyilvánosságra hozná az egész 

fajra vonatkozó, végső következtetéseket. 

Most végre értettem, amit mond. A paleontológusok, ha 

tehették, minél több példányon elvégezték ugyanazokat a 

vizsgálatokat, és mindaddig nem publikálták eredményeiket, míg 

nem igazolódtak feltevéseik. Ily módon sokkal jobban meg tudták 

határozni a fajra jellemző tulajdonságokat, és nem kellett attól 

tartaniuk, hogy egy genetikailag elfajzott vagy a normálistól 

eltérő példányt vettek górcső alá. 

– Mi érdekelte George Dishey-t? 

– Minden, ami a földön hevert. 

– Akkor... pontosan úgy viselkedett, mint egy keselyű. 

– Pontosan – visszhangozta Vance. – Ha kíváncsi a 

véleményemre, a mi George-unk egy nyomorult, útszéli strici 

volt. Begyűjtött minden lócitromot. 

– Lócitromot? 

Lew morrant fel a hátam mögött. 

– Magunk között a rosszul konzerválódott fosszíliákat hívjuk 

így. 

Elgondolkoztam. Egy paleontológus soha nem tudhatta előre, 

hogy mikor mit talál. Ha ebből a szemszögből nézzük, semmiben 

sem különböztek a vadászó-gyűjtögető életmódot folytató 

primitív népektől, vagy éppen a dögevőktől. Ez utóbbiak a szag 

után mentek, a paleontológusok az eróziók után, abban 

reménykedve, hogy az isteni gondviselés jóvoltából talán a 



felszínre került valami. A sors azért rendesen kibabrált a 

paleontológusokkal. Könnyen elképzelhető, hogy néhány 

milliméterrel a felszín alatt ott fekszik egy tökéletesen 

konzerválódott dinoszaurusz-csontváz, és a paleontológus 

százszor is keresztülsétálhat rajta, akkor sem fogja észrevenni, 

míg valaki vagy valami el nem tünteti róla a takaróréteget. Azt 

szokták mondani, hogy igazából nem is a paleontológus találja 

meg a fosszíliákat, hanem az eső, a jég és a szél, az időjárás lassan 

tevékenykedő erői, amelyek állandóan formálják, alakítják a 

felszínt az ember körül. 

– Ahogy látom, Vance – szólaltam meg újra –, nincs valami 

jó véleménnyel dr. Dishey-ről. 

– Miért lennék? Ha publikált is, olyan helyeken tette, ahol 

valamire való tudós nem jelenik meg akkor sem, ha dupla gázsit 

fizetnek neki. Persze, más lapoknak nem is kellettek a szar kis 

cikkei. A Háziasszonyok Magazinjában megjelenni azt is 

jelentette egyben, hogy nem kellett negatív kritikáktól tartani. 

Megnéztem volna, mi történik, ha egyszer szakértő közönség 

előtt hozza nyilvánosságra úgynevezett kutatási eredményeit! 

Arra gondoltam, megkérdezem, nem húzódik-e személyes 

sérelem Vance szavai mögött. A szakmai gyengeség nem elég 

indok ahhoz, hogy valakit ennyire leszóljanak... De épp akkor, 

amikor szóra nyitottam a számat, Vance lecsapta a fúrót. 

– Nem is értem – sziszegte – mi a fenének védi annyira? 

Talán azért, mert maga volt az utolsó hódítása? Én ezzel nem 

büszkélkednék, arra mérget vehet! 

Egy darabig nem jött ki hang a torkomon. Igen, zavarban 

voltam. Nem annyira attól, hogy egyesek George szeretőjének 

néztek, hanem attól, hogy bevettem ocsmány hazugságait. Az, 

hogy elhittem, amit mondott, az önbizalmam alapjait rendítette 

meg. Ettől függetlenül úgy döntöttem, nem hagyom magam. Ha a 

velem szemben hadonászó menyét-származék tud bántani, én is 

tudok. 



– Csak nem féltékeny, Vance? – kérdeztem halál komolyan. 

Vance szemei résnyire szűkültek. 

– Én nem vagyok keselyű – sziszegte. – Én valóban 

dolgozom. Adatokat gyűjtök, és nem rezelek be attól, hogy idővel 

ki kell állni a kollégáim elé azzal, amire bizonyos dolgokkal 

kapcsolatban jutok. Mert tudja, engem érdekel, hogy mit 

mondanak, és örülök, ha az elképzelésem támogatásra talál. De 

akkor sem szarok be, ha elvetik. Mert attól még tudomány 

marad, amit csinálok, legfeljebb módosítanom kell a 

hipotézisemet. Mindezt George nem mondhatta el magáról. Amit 

ő írt, attól legfeljebb középiskolás lányok és fiúk estek hasra; a 

kollégái semmi esetre sem. De a francba is, mit papolok én itt? 

Láthatta maga is! 

– Én? Mit láthattam? 

– Hát, hogy milyen – vetette oda. – Egy paleontológus sem 

ad sokat az öltözködésre. Általában bő, kényelmes pólót 

hordunk, de George pólója mindig lötyögősebb volt, mint a 

többieké. Lófarokban hordjuk a hajunkat. Mindig George lófarka 

volt a leghosszabb és legborzasabb. Úgy nézett ki, mint a többiek 

paródiája, főleg, amikor azzal a kibaszott arany állkapoccsal 

hadonászott maga körül! Mint egy igazi strici! 

A Vance-ből fröcsögő gyűlölet szinte mart. Még engem is 

megbénított; egy pillanatig azt hittem, valamelyik diáktársát 

szapulja merő féltékenységből, de aztán eszembe jutott, hogy egy 

magánál két évtizeddel idősebb férfiról beszél. Elmosolyodtam. 

George Dishey valószínűleg már akkor is lófarkot hordott, 

amikor Vance még csak pelenkába pisilő kisbaba volt. 

Valahogy rávettem magam, hogy megérintsem a négy láb 

hosszúságú combcsontot, amit Vance tisztogatott. Durva 

tapintású volt, és hideg. 

– Képtelen vagyok elhinni, hogy személyes dolgokon múlt az 

egész – mondtam. – Gyerünk, Vance, árulja el, mit csinált a jó 

öreg George, hogy ekkora közutálatot sikerült kivívnia? 



A fiatalember megpördült a forgószékében, és rám meredt. 

Két keze ökölbe szorult; az arca úgy kivörösödött, hogy attól 

tartottam, mindjárt szétreped. Összeszorított, sárga fogain 

keresztül alig jött át a hang. 

– Csontokat adott el! 

– Mit csinált?! 

– Eladta őket. Kiment ásni, csak azért, hogy eladhasson 

néhány darabot. Mint egy közönséges kurva! 

– Tehát ő is csontvadász volt! 

Vance tekintete megint összeszűkült. 

– Ez túl finom kifejezés lenne George Dishey-re. – A 

fiatalember keze hevesen remegni kezdett. – Jó, tudom, vannak 

amatőrök, akik tényleg azért járnak ki, hogy egy-egy 

kőzetkereskedésben eladhassanak néhány értékes darabot. Sőt, 

olyanok is vannak, akik kifejezetten ebből élnek. De nekik nincs 

PhD fokozatuk, az istenit! George-nak megvolt! Mégis 

prostitúcióra adta a fejét! – Amint ezt kimondta, felugrott a 

székéből és kiviharzott a laboratóriumból – ugyanolyan 

váratlanul, ahogy bejött. 

– Ó – szaladt ki a számon. Most már tényleg nem értettem 

semmit. Még annyit sem, mint korábban. 

 

* 

 

Egy percig hallgattam. Vártam, hogy – amint a szólás mondja 

– leessen a tantusz, de amikor ez nem történt meg, mégiscsak 

Lew-hoz fordultam, hátha segít eloszlatni a fejemben kavargó 

ködöt. 

– Lemaradtam volna valamiről? 

Lew méltatlankodva széttárta a karját. 

– Hé, honnan tudnám? Én csak egy technikus vagyok... 

– Ugyan, Lew, hagyja a vakért! – förmedtem rá. – Ha jól 

emlékszem azért hozott ide, mert mutatni akart valamit. 



Lew a padlóra meredt; látszott, azt fontolgatja, mennyit 

mondjon még az elhangzottakon felül. 

– Tudja – kezdte végül –, a posztgraduális hallgatókban 

időnként... felborul valami. Velem ilyesmi nem fordulhat elő. 

Hazamegyek, leöntök egy sört, aztán leülök a tévé elé. Már el is 

felejtettem, ha idebenn volt valami gond. De ezek a fickók – 

folytatta a bennfentesek mindent tudó hangján – a lelküket is 

kiteszik a csodálatos Danért vagy valamelyik hasonló 

marhahajcsárért. Hetekig egy szakadt sátorban laknak, babot 

esznek, és megpróbálnak kiásni valamit, hogy legyen miből 

megírni a disszertációjukat. Csak azt nem tudom, minek, hiszen 

kilátásuk sincs arra, hogy állást kapjanak. Néha elgondolkodom, 

nem gyagyásak-e egy kicsit. 

– Ha jól értem, azt akarja mondani, hogy Vance... 

túlhajszolta magát, ezért... feszült az idegállapota. 

– Ezt maga mondja, nem én. – Lew elkezdte lekapcsolgatni a 

lámpákat. – Takarékoskodnunk kell az energiával – mormogta, 

miközben elhagytuk a szobát. 

Szóval azt hiszed, Vance ölte meg George-ot, gondoltam 

magamban. Vagy ezt szeretnéd elhitetni velem. Vajon miért? 

– Most maga jön – szólalt meg hirtelen. 

– Hogy érti ezet? 

– Ha csak egyetlen szót is szeretne még hallani tőlem, el kell 

mondania, mit tud Dishey-ről. – Összeszűkülő szemével egy 

információra éhes rendőrségi spiclire emlékeztetett; egy ravasz 

rókára, aki semmitől nem riad vissza annak érdekében, hogy 

megszerezze a számára fontos adatokat. Talán mégis több 

intelligencia szorult belé, mint amennyit a megjelenése alapján 

sejteni lehetett. 

Hosszan elgondolkodtam. Szóljak neki arról az emberről, aki 

felforgatta George Dishey házát, vagy az is elég, ha csak a kora 

reggeli telefonhívást és George váratlan távozását említem meg 

neki? 



– Nem túl sokat – feleltem végül. 

Lew egyre erőszakosabb lett; hangjába, amikor megszólalt, 

sértettség vegyült. 

– Ezt úgysem tudja elhitetni velem. 

– Nos, ahogy a rendőröknek is elmondtam, George tegnap 

reggel már pirkadat előtt elment otthonról. Valaki felhívta 

telefonon. Legközelebb akkor hallottam róla, amikor a rendőrök 

megérkeztek a házhoz, és közölték, hogy megtalálták a holttestét. 

– Hol? 

– Azt nem mondták meg. 

– És hogy ölték meg? 

– Ezt sem tudom. – Hogy a kihallgatásnak elejét vegyem, 

magamhoz ragadtam a szót. – Mennyire ismerte George Dishey-

t? 

Lew megvonta a vállát. 

– Nem nagyon. Néha megfordult errefelé, de semmi több. 

– De valakivel azért csak tartotta a kapcsolatot? Voltak 

barátai? 

Újabb vállrándítás. 

– Talán egypár régi háborús haver. Semmi különös. 

– Például egy-két helikopter-pilóta – jegyeztem meg 

hanyagul. 

– Például. – Lew szeme összeszűkült, majd ismét kinyílt, 

mintha erősen gondolkodna valamin, vagy épp ellenkezőleg, 

mintha megpróbálná leplezni a gondolatait. 

– Van egy fickó, akivel szerintem jóban lehetett. Kiugró 

arccsontja van és akkora szakálla, mint Mózesnek. Ismeri? 

Lew álla alig észrevehetően megrándult, de egy pillanat 

múlva azt mondta: 

– Nem. 

Valamit titkol, cikázott át rajtam a gondolat. 

– Felesége? Van? 

Lew eltűnődött. 



– Nem hinném. 

– Ez azt jelenti, hogy nem ismerte valami jól. 

Ismét megrántotta a vállát. Éreztem, hogy vékony jégen járok 

– ha beljebb merészkedem, akár be is szakadhat alattam, és 

elmerülök. Ugyanakkor attól tartottam, hogy Lew, saját 

fontossága érdekében, kissé felnagyítja a dolgokat. 

– Vagy a kislányokhoz vonzódott inkább? – forszíroztam 

tovább a témát. Lew somolyogni kezdett. Valószínűleg, ezt még 

nem hallotta, és egyértelmű volt, hogy tetszik neki a gondolat. 

Hirtelen elfogott az undor. 

– Nos, azt hiszem, mindent elmondtam. Mutatna még 

valamit a gyűjteményből? 

– Oké. Elviszem a raktárunkba – felelte egy újabb 

vállrándítás után. 

Végigvezetett egy rövid folyosón, amelynek végéből egy újabb 

szoba nyílt. Ez nagyobb – szélesebb és hosszabb – volt, mint az 

előző, sőt úgy tűnt, a végénél L-alakban folytatódik tovább. A 

falak mentén szabadon futó belső szerelvények – csövek, 

vezetékek – között bőven maradt hely a tárolásra is: több száz 

szekrény állt rendelkezésre ahhoz, hogy elhelyezzék a begyűjtött 

darabokat. Mindenhonnan klasszikus fosszíliák kacsintgattak 

felém: pleisztocén korból származó koponyaóriások, krétakori 

páncélok, dinoszaurusz-csontok vödörszámra. Nyomasztó 

látvány volt. 

Érkezésünkre egy karcsú, törékeny nő állt fel az egyik asztal 

mögül. Rám emelte sötéten ragyogó szemét és elmosolyodott. 

– Üdvözlöm. A konferenciáról jött? 

– Igen – feleltem. – Em Hansen vagyok. – Azzal előhúztam a 

zsebemből a kitűzőmet és megmutattam neki. 

A nő válaszként felém nyújtotta karcsú kezét. 

– Jane Whitney. Én vagyok a múzeum paleontológiái 

részlegének a vezetője. Lenne szíves beírni a nevét? – tolt elém 

egy füzetet. – Mit szeretne látni? 



Először ott néztem körül, a szerelvények közé ékelt polcok és 

szekrények között. Az egyik asztalnál egy férfi egy fosszilizálódott 

teknőst nézegetett. Némi szemlélődés után elindultam az alagsor 

belső termei felé vezető, katakombaszerű folyosón, amelynek 

mindkét oldalán fiókos szekrények, polcok sorakoztak, szinte 

roskadozva a gyűjtemény súlyos darabjai alatt. 

– Em tulajdonképpen azért van itt, hogy megízlelje a hely 

szellemét – szólalt meg Lew. – Szeretné tudni, mi az oka annak, 

hogy bizonyos dolgok körül akkora hűhót csapunk. 

– Hát, igen – mormogtam, majd a nőre néztem. – Tudja, az 

én területem nem a paleontológia, hanem a rétegtan. Ennek 

ellenére szeretnék minél többet megtudni a fosszíliákról, illetve a 

gyűjtésükről. Már számos múzeumban jártam, de soha nem 

hittem volna, hogy ennyi minden van, amit nem láthatunk. 

– Nem? – kérdezte Jane. – Pedig némely múzeum 

kifejezetten kutatóhelyként működik, és egyetlen részlege sem 

látogatható. 

– De miért? Miért nem ismerhetik meg az egyszerű emberek 

is azt az anyagot, amiből a szakember dolgozik? 

– Mert nincs elég pénz ahhoz, hogy bemutassuk. És elég 

ember sincs arra, hogy kiállításra alkalmas állapotba kerüljön 

minden darab. Nézzen csak ide – mutatott egy hatalmas 

kőblokkra, amely még mindig a védelmező gipszágyban feküdt. – 

Ennek igazából nem itt lenne a helye. A gipsz ugyanis vonzza a 

port, ami árt az itt elhelyezett daraboknak. De máshol egyáltalán 

nincs helyünk. Ez egyébként egy Allosaurus lábszárcsontja és a 

gerincének egy darabja. Fontos lelet, mivel jól látható rajta a 

tagok kapcsolódása. Sok mindent elárul arról, hogy az egyes 

csontok miként helyezkedtek el, és miként mozogtak az állat 

életében. Ahhoz azonban, hogy ezt az értékes információt 

megkapjuk, találnunk kell egy hozzáértő önkéntest, aki 

preparálja és szakszerű dokumentációval látja el a darabot. 



Egyszerűen nem áll módunkban, hogy fizetett preparátorokat 

alkalmazzunk. Nincs rá keret. 

– De ha preparálták, bekerül a kiállításba? 

– Valószínűleg nem. A nagyközönség ugyanis nem lenne 

kíváncsi csak egy lábszárcsontra meg egy gerincdarabkára. Nekik 

az egész állat, vagy legalább a koponya kell. 

– Értem. 

– A múzeumba járók többsége nem ismeri annyira a 

biológiát, hogy érdekesnek tartana egy tökéletesen kapcsolódó 

lábszárcsont-gerinc kombinációt. Hacsak nem egy különlegesen 

nagy állat maradványai. Vagy egy olyan darab, amiből egyetlen 

egy van az egész világon. 

Eszembe jutott, mit mondott Vance a méretekről, és 

kesernyésen elmosolyodtam. 

– Ha jól értem, a gyűjtés szinte teljesen az önkéntesek 

munkáján alapul. Ez egy kicsit meglepő számomra, főleg azért, 

mert nem tudom elképzelni, hogy működik a dolog. 

Jane tekintete, ha lehet, még melegebben csillogott. 

– Jogos a kérdés. Néha magam is eltűnődöm, mi az, ami 

miatt vállalják a néha kifejezett nehézségekkel járó feladatot. Ott 

aszalódnak a napon reggeltől estig, majd’ felfalják őket a 

szúnyogok; meleg a sör, amit kapnak, a vacsora jó esetben is csak 

egy vacak spagetti; ócska sátrakban töltik az éjszakákat, víz és 

tisztálkodási lehetőségek nélkül, mégis szomorúak, amikor a 

küldetésük lejár. – Ajkai köré mosolyt csalt az emlékezés. 

– Miért? 

– Mert vissza kell térniük a városba, ami azt jelenti, hogy a 

felfedezés öröméről is le kell mondaniuk. 

A felfedezés öröme. Ezt az érzést jól ismerte minden 

geológus, függetlenül attól, hogy szűkebb szakterületként mivel 

foglalkozott. 

– Tehát a tudásszomj mozgatja az önkénteseket. 



– És minket is – toldotta meg Jane. – A legapróbb 

információt is becsben tartjuk, ha az árnyaltabbá teszi a már 

meglévő tudásunkat arról, hogyan élhettek ezek a hatalmas 

állatok. – Természetesen fontos, hogy melyik állat mekkora volt 

– folytatta –, de legalább ennyire fontos megtudni azt, hogy 

hogyan élt. – Amikor egy fogakkal, karmokkal megpakolt láda 

mellé értünk, felnevetett. – Vegyük például a dinoszauruszokat. 

Mindenkit egyetlen kérdés izgat velük kapcsolatban: mi okozta a 

pusztulásukat. – Kihúzott egy fiókot. – Egy aszteroida, mondják 

egyesek. Időjárás-változás, Az emlősök megették a tojásaikat. És 

még folytathatnánk jó ideig. Mindezek természetesen érdekes 

feltevések. Engem mégsem a kihalásuk izgat, hanem az, hogy 

milyen iszonyatosan hosszú időt töltöttek el itt) a földön. – Kivett 

a dobozból egy állcsontot, amelynek a hossza kétszer akkora volt, 

mint a kezem, és óvatosan a tenyerembe fektette. – Húzza csak 

végig a kezét a fogazaton! – bíztatott. Minden egyes fog 

visszahajlik a torok felé. Allosaurus. Vége annak, akit egy ilyen 

állkapocs megragad. Ha kicsit jobban megnézi, látni fogja, hogy 

egy-egy fog tulajdonképpen két részből áll. Két, egymásba 

ékelődő csontdarabból. A legtöbb húsevőnek ilyen foga volt. 

Kellő mozgékonyságot biztosított az állkapocsnak, ugyanakkor 

lehetetlenné tette, hogy a félelmetes fegyverek közül 

elmeneküljön a kiszemelt áldozat. 

Néma áhítattal fogtam az állcsontot. 

– Hasonlót láttam George Dishey-nél is. Csak az bronzból 

volt. 

– Igen – nevetett Jane. – Ez pedig igazi. 

Miközben a kezemben nyugvó rágó-alkalmatosságot néztem, 

még mindig hitetlenkedve, hogy egy gyermek dinoszauruszhoz 

tartozott, Jane további fiókokat húzott ki, hogy bemutathassa 

dédelgetett kedvenceit. 

– A dinoszauruszok száznyolcvanmillió évig 

„vendégeskedtek” a földön. Meghódították az összes kontinenst. 



Annyiféle volt köztük, hogy elképzelni sem tudjuk, és lefogadom, 

hogy még nem bukkantunk nyomára valamennyinek. 

– Miért nem? 

– Mert vannak olyan fajok, amelyeknek a természetes 

környezete nem maradt fenn, így az a hely sem, amelyen 

elpusztult, és ha nincs ilyen hely, akkor maradványok sincsenek. 

Ez történt például az alpesi fajokkal is. 

Soha az életben nem jutott eszembe, hogy az Alpokban is 

élhettek dinoszauruszok, és most, bár kétségkívül 

megalapozottak voltak, meglepetésként értek Jane szavai. Pedig 

csak így lehetett... A sziklák között nem maradt meg természetes 

környezetük, míg az alföldek kiválóan megőrizték a dinók egykori 

lakhelyeit. Számosat felszínre is hozott a szél és az erózió. Ezzel 

szemben a hegyi állatok teteme porrá zúzódott, mire a 

hegytetőről a hegy lábához ért. 

– Hát ez igazán érdekes... mormogtam. – Alpesi 

dinoszauruszok... 

– Mi olyan érdekes ebben? – kérdezte csodálkozva Jane. –

Alpesi madarak is vannak. Hallott már a hófajdokról? Télen fehér 

tollakat növesztenek, így el tudnak rejtőzni a hóban. Persze, a 

mezozoikus korban sokkal melegebb volt a klíma arrafelé, mint 

manapság, így az akkori állatoknak – hó híján – nem kellett ilyen 

manőverekhez folyamodniuk. Valószínűleg vándorló életmódot 

folytattak a hegyek között, úgy, mint a mai emlősök. Azt teljes 

bizonyossággal tudjuk, hogy az északi sarkvidékre is eljutottak, 

mert ott időről időre találunk csontokat. A feltételezések szerint 

nagy távolságokat tettek meg, élelem után kutatva. Mint a 

rénszarvasok. 

– Rénszarvasok – visszhangoztam, és közben megpróbáltam 

elképzelni, hogy Jackson Hole-ban nem rénszarvasok, hanem 

dinoszauruszok legelésznek a tavak körül. – Egész csordákban. 

– Igen. És ha tudná, hogy vigyáztak a kicsinyeikre! 

Legalábbis némelyikük. Ha árván maradt egy fiatal példány, azt 



örökbe fogadták. – Jane újabb fiókot húzott ki. Kiemelt belőle két 

rövid, fekete csontot és a kezembe nyomta. – Lábközépcsontok. 

Ugyanaz a csont, két különböző állattól. Érzi, hogy az egyiknek 

mennyire sima a vége, a másiké meg mennyire durva, érdes? 

Betegség jele… 

– Csak nem ízületi gyulladása volt? – kérdeztem csodálkozva. 

Az sem jutott eszembe soha, hogy a dinoszaurusznak ugyanúgy 

fájhatott valamije, mint nekünk, embereknek. 

– Nem az, de valami hasonló. Vagy itt van például egy borda. 

Ami eltört, és rosszul forrt össze. Látja azt a feleslegesnek tűnő 

csontdarabot, ami a sérülés helyén kinőtt? Azok, akik a 

dinoszauruszok betegségeit kutatják, sehol sem találhatnak olyan 

jó anyagot, mint a múzeumok raktári gyűjteményeiben. Ha 

engem kérdez – folytatta fesztelenül, miközben, állítása 

igazolására, újabb és újabb csontokat húzott élő – a dinók 

csodálatos lények voltak. Nem csak a földet uralták, hanem a 

vizeket és a levegőt is. Ezzel szemben maga és én, a mi egész 

fájunk, hárommillió éve jár csak két lábon. – Alig észrevehetően 

megcsóválta a fejét. – És nem úgy néz ki, hogy egy aszteroidtól 

fogunk elpusztulni. 

– Nem hát – bólogatott Lew. – Mi egyszerűen kinyírjuk 

egymást. Minek ehhez aszteroid? 

A vállam megfeszült. Néhány pillanatra átengedtem magam 

az információszerzés örömének. A megjegyzés azonban eszembe 

juttatta, hogy egy gyilkossági ügy kellős közepén vagyok, és nem 

árt, ha időnként vetek egy pillantást a hátam mögé. 

– Hát igen... Nekünk más problémáink vannak – mondta 

Jane, miközben még mindig az érdes végű csontot nézegette. – 

Betegségek – mormogta, miközben visszarakta a helyére. – 

Környezetszennyezés. Tudatlanság. Kapzsiság. 

– Mondjon valamit erről az utóbbiról – kértem, de 

erőlködnöm kellett, hogy a hangom ne árulja el kíváncsiságomat. 

Érdekes módon Lew volt az, aki megszólalt. 



– Nos... Itt jön be a képbe George Dishey. Mindig meg akarta 

egy lépéssel előzni Sherbrooke-ot, de ez, hogy őszinték legyünk, 

igaz volt fordítva is. 

Jane felsóhajtott. 

– Hallottam, hogy meghalt. Nem rettenetes? Dan magán 

kívül lehet. Szobatársak voltak a Yale-en, ha jól tudom. 

– No igen, de Sherbrooke mögött pénzes szülők álltak, Dishey 

pedig munkáscsaládból származott, mint jómagam – felelte Lew, 

de résnyire szűkülő szemével engem figyelt. 

– Ugyan, annyi pletyka kering kettejükről – legyintett Jane. – 

Szerintem a fele sem igaz. 

– Például? – kérdeztem sürgető hangon. 

Jane kinyitott egy fémtartályt, mire a termet elárasztotta a 

nyersolaj átható szaga. A tartályból kiemelt egy frissnek tűnő, 

vékony kátrányréteggel bevont koponyát. 

– Tudja, mi ez? 

– Talán farkas? 

– Pontosan. Az egyik legveszélyesebb fajta. A pleisztocén 

korból való. Gondolta volna? Úgy néz ki, mintha nemrég ejtették 

volna el. És tudja, miért? Hát persze, hogy tudja, hiszen geológus, 

és ez a koponya, geológiai szempontból, önmagáért beszél. Még 

csak ásványtani elváltozások sincsenek rajta. Hát nem csodás? 

– De, az. De az előbb mintha Danról és George-ról akart 

volna mondani valamit... 

– Ó, nem hiszem, hogy érdekelné az az ostoba versengés, ami 

kettejük között folyt. Ha Dan kapott egy ösztöndíjat, akkor 

George nem nyugodott, míg jobbat nem kapott. Ha George talált 

egy fosszíliát, akkor Dannek is találnia kellett. Ha Dannek új nője 

volt, akkor George.... Ugye, nem kell részleteznem? Ha Dan 

bármilyen, jelentéktelen felfedezése megjelent a sajtóban, George 

azonnal rácáfolt. Vagy ha tudomást szerezett arról, hogy Dan 

publikálni készül valamit, kiszimatolta, hogy mi az, és saját 

felfedezéseként közzétette a bulvársajtóban, mielőtt Dan 



megmerte volna tenni ugyanezt a szaklapok hasábjain. Nem túl 

szép viselkedés. Szégyellhették volna magukat mind a ketten. 

Illetve Dan még mindig szégyellheti. 

– Ha jól értem, mégis Dan volt az, aki győzött. Jó állásokat 

kapott, és tudós emberhez méltó státusba küzdötte magát. Mi az 

oka annak, hogy George maradt alul? 

Jane visszatette a kátrányos tartályba a koponyát, és miután 

lezárta a tetejét, a tartálynak támaszkodott. 

– Nem szabadna beszélnem róla... 

– Miért? Miért van az, hogy mindenki hallgatásba 

burkolódzik, amikor a téma szóba kerül? 

– Nézze, viszonylag kicsi és zárt közösség a paleontológusoké. 

Mindenki mindent tud mindenkiről Mégsem szoktuk kibeszélni 

egymás viselt dolgait. Nem is lenne ildomos. 

Lew felhorkant. 

– Akkor sem, ha ez segítene egy gyilkossági ügy 

felgöngyölítésében? 

Lew ismét felhorkantott. A gyakori hangeffektus azt a 

malacot juttatta eszembe, amelyet egyszer régen, egy 

középiskolai osztálytársam hobbiállatként kapott. 

– Vance szerint George csontokkal kereskedett – mondtam és 

ha jól érzékeltem, ezt nem nézte jó szemmel a paleontológus 

társadalom. Miért? 

Jane felsóhajtott. 

– A válasz egyszerűbb, mint gondolná. Egy boltban vásárolt, 

megtisztított csont a szakember szemében már nem képvisel 

akkora értéket, mint az, amelyet a saját, eredeti környezetébe 

beágyazva őriz egy múzeum. Egy ilyen csontból már nem lehet 

kikövetkeztetni azokat a fontos relációkat, amelyek egyértelműen 

kirajzolódnak akkor, ha eredeti helyzetében, más 

maradványokhoz viszonyítva vizsgálja a tudós. – Jane erősen 

gesztikulált, miközben beszélt. Biztosra vettem, hogy lelki szemei 

előtt életre kelt egy ásatási helyszín, arról magyaráz olyan 



lelkesen. – Feltétlen szüksége van arra a referenciára, amit a 

fosszíliát körülölelő' kőzet tud nyújtani; az állat életmódjára vagy 

halálának körülményeire utaló, legparányibb jelre is. Ilyen 

információhoz pedig csak akkor juthatunk, ha alkalmunk van 

megvizsgálni a fosszília alatt és fölött kialakult rétegeket. A 

segítségükkel többek között megállapíthatjuk, hogy mennyi idős 

a fosszília, és milyen környezeti hatások érték, amire azért van 

szükség, hogy pontosíthassuk a törzsfejlődésükkel kapcsolatos 

ismereteinket. Ha ezekről a lehetőségekről le kell mondanunk, az 

egész lelet csak annyit ér, mint egy frissen elkapart csirkecsont. 

– Szóval ahhoz, hogy a csontot tudományos kutatásnak 

vethessük alá, elengedhetetlenül szükségünk van arra az 

információra, amelyet a közvetlen környezete nyújtani tud, 

– Igen. Csak így tudhatjuk meg, hogy hány éves a lelet. 

Milyen élőlények vették körül? Tóban pusztult-e el, vagy 

folyóvízben? Ha folyóban, milyen folyóban? Egy tavaszi esőzés 

során megduzzadt érben, amit a nyári szárazság idején 

egyszerűen elnyelt a sivatag? – Szinte láttam, ahogy Jane fejében 

felvillantak a képek, élénk gesztikulálásra késztetve arcát, kezét, 

amely most épp a folyó kanyargó mozgását írta le. –

Megtudhatjuk, magányosan érte-e a halál, mint meghalni 

visszavonuló, idős egyedet, vagy a társaival együtt pusztult el, 

amikor víz után kutatva a hömpölygő folyammá duzzadt 

vízmosáshoz ért. Esetleg a csorda taposta össze, miközben 

egymást lökdösve megpróbálták elérni az életet adó vizet. 

Mivel farmon születtem, és ott is nőttem fel, nem volt 

ismeretlen számomra sem a csorda fogalma, sem a 

csordaszellem, és jói ismertem azokat a veszélyeket is, amelyek – 

többnyire prérifarkasok bundájába bújva – kívülről leselkedtek a 

csorda tagjaira. Hirtelen megelevenedett előttem a wyomingi 

gyerekkor. Láttam magam előtt a futóhomokkal küzdő teheneket, 

amint a vízbe csúszva szinte felkínálták magukat a lesben álló 



prérifarkasoknak, amik el nem szalasztották volna a remek 

lakomát. 

– Akár a tehenek – mormogtam, és eszembe sem jutott, hogy 

kimondatlan gondolataim hatására tört fel bennem a számukra 

váratlan asszociáció. 

– Lehet. Csakhogy a tehenek jóval később jelentek meg a 

színen – felelte Jane. 

– Ennek ellenére nehezen tudom elképzelni, amint a 

dinoszauruszok csordába verődve megrohamoznak egy folyót. 

– Pedig előfordult. Sőt voltak fajok, amelyek kifejezetten 

csordákban jártak. Ezeket tömegesen érte a pusztulás. Mások 

visszavonultak, és magányosan haltak meg. Vagy gondoljon a ma 

élő madarakra. Bizonyos fajok mindig rajban repülnek. Mások 

magányosan vadászva szerzik meg maguknak a betevő falatot. így 

volt ez a dinók idejében is. Voltak fajok, amelyek csordákba 

verődve, legelészve, levelekkel, magokkal táplálkozva 

vándoroltak a prérin, míg mások húsra vadásztak. Voltak, 

amelyek a tojások lerakásától kezdve féltő gonddal védték, 

oltalmazták kicsinyeiket, míg mások elhagyták őket már a 

tojáshéjban. Csodálatra méltó állatok voltak, higgye el. És az volt 

az életmódjuk is. 

– Mégis nehezemre esik elképzelni, hogy valaha óriáshüllők 

lakták ezt a kicsike földet. 

Jane egy másik ládához lépett. Láthatóan örült, hogy a 

huszonnégy órás holttestről sokkal régebbi tetemekre terelődött 

újra a beszélgetés. 

– De hiszen mondtam, hogy nem szabad őket ostoba, 

agyatlan hüllőknek tekinteni – jegyezte meg méltatlankodó 

hangon. – Próbáljon úgy gondolni rájuk, mint a madarakra. Ha 

jól érzékelem, maga a gyíkokhoz hasonlítja őket, ami finoman 

szólva, nem helyénvaló. De ne búsuljon. Ebbe a hibába estek 

azok is, akik néhány száz évvel ezelőtt kutatni kezdték a 

dinoszauruszokat. Ahogy a csontokra néztek, le is vonták a 



következtetést. Gyíkok voltak. Hatalmas gyíkok. Ezért is kapták a 

dinoszaurusz nevet. És ezért nehéz elképzelni őket, amint 

csordába verődve, inni igyekeznek egy folyó felé. Könnyebb a 

helyzet, ha madárként kezeljük őket. Létszámában védelmet 

kereső madárrajként, amelynek tagjai egymás közelében raknak 

fészket, és egymás közelében, egyazon területen szerzik be a 

táplálékukat. 

– Mint a flamingók vagy a pelikánok. 

– Így van. Szeretetre méltó, elegáns, kecses mozgású lények, 

mint a madarak. Az első paleontológusok úgy gondolták, hogy a 

T-rex felegyenesedve járt, maga után vonszolva hatalmas farkát, 

de hogy ez az állítás igaz legyen, darabokra kellett volna törni azt 

az óriásfarkat, vagy más helyre helyezni, és – nem vicc – 

ugyanezt kellett volna tenni a gerincével meg a nyakával is. Hogy 

mire alapozták mindezt? A hatalmas csontokra, és arra a 

téveszmére, hogy gyíkokként kezelték a nagy testű állatokat. És a 

gyíkok tényleg úgy húzzák maguk után a farkukat. No de mi van a 

madarakkal? Ha madárnak tekintjük őket, akkor már nem nehéz 

elképzelni, hogy a gerinc, tulajdonképpen az egyensúlyozás 

fontos szerve volt, és mint tudjuk, a legtöbb madárnak üregesek a 

csontjai. 

– És így már a fej is visszakerülhet a nyakra, és a farok is a 

helyére – jegyeztem meg. 

– Valahogy úgy – mormogta Lew. – Ha Bakkernek hinni 

lehet, hátrafelé is tudtak mozogni, mi több, két lábra ágaskodva 

képesek voltak még táncolni is. 

– Ha jól érzékelem, képtelenségnek tartja ezt a feltételezést – 

vetette oda egy pimasz mosoly kíséretében fané. 

– Ezt mondtam volna? – méltatlankodott Lew. – Felejtse el. 

Én csak egy technikus vagyok. 

Jane ökölbe szorította finom kis kezét, és játékosan 

megbokszolta Lew vállát. 



– Lehet, hogy csak egy technikus, de van érzéke a dologhoz. 

Ráadásul időtlen idők óta Dan mellett dolgozik. 

Lew tekintete elsötétült. 

– Ez igaz. Évek óta vele dolgozom. Cipelem az átkozott 

felszerelését, bemászom a nyavalyás gödreibe, és évente ötször 

napszúrást kapok. Vance még csak most kezd rájönni, hogy a 

tudományhoz vezető út szenvedéssel van kikövezve, de én már 

akkor is Dan mellett szenvedtem, amikor ő hátulgombolós 

pisisként, négykézláb szaladgált a járókája fenekén. 

Hirtelen új színben kezdtem látni Lew-t. Csak nem féltékeny 

Vance-re azért, mert olyan közeli kapcsolatban áll a tanárával? 

Talán azt gondolta, ha idehoz, gyanúba keverheti? Vagy úgy 

gondolta, könnyít a saját szenvedésén, ha egy kicsit befeketíthet 

másokat? 

Lew lehajtott fejjel folytatta. 

– És ha mindez nem lett volna elég, jött Dishey, és 

megkezdődött az ostoba versengés. Gép módjára mindent 

kirángatott a földből, mire Sherbrooke a helyszínre élt. Mindezt 

azért, hogy nevet és pénzt szerezzen magának. És hogy egy rakás 

borsot törhessen Dan orra alá. 

Lew arcán egymást kergették a feltörő érzelmek. És bár 

szavaival, gesztusaival megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy 

Sherbrooke mellett kötelezte el magát, szemének ravasz 

villanásai arra utaltak, hogy egy előre megtervezett, gondosan 

megrendezett színjáték nézője vagyok. 
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Miközben az egyetem főépülete felé kocogtunk Lew-val, 

további kérdéseket tettem fel neki, de vagy csak megvonta a 

vállát válaszképpen, vagy mormogott valamit. Amikor arra a 

helyre értünk, ahol kettéágazott az út, nem bírtam tovább. 

– Ugyan már, Lew – szaladt ki belőlem – tudom, hogy akar 

mondani valamit. Miért nem nyögi ki végre? 

Lew rosszkedvűen felkapta a fejét. Végül ennyit mondott: 

– Ha többet akar tudni Danről és George-ról, menjen el 

holnap a Dan által szervezett terepbejárásra. 

Másodszor javasolta ezt valaki, így, ha lassan is született meg 

a döntés, úgy határoztam, elmegyek. 

– Oké. Írjon fel, legyen szíves. 

Lew bólintott, majd még hozzátette: 

– Reggel hétkor indulnak Snowbirdből a buszok. 

Snowbird. Hirtelen olyan érzésem lett, hogy már nem 

juthatok fel Snowbirdbe, hacsak Raymond és a Salt Lake City 

rendőrség nem akarja, hogy odamenjek. Márpedig erre kevés volt 

az esély. Ugyanakkor megértettem az aggodalmukat – valóban 

kockázatos lett volna megjelennem a konferencián, hiszen nem 

tudhattam, ki figyel, és főleg mit akar. És persze abban sem 

lehettem biztos, hogy a buszon utazók jó szándékkal lesznek tele. 

Nyugtalanított az is, amit Lew mondott. Csupán abban 

bízhattam, hogy információéhsége nagyobb annál, mintsem 

elpletykálja, hogy én is részt veszek a kiránduláson, így nem jut el 

a rám nézve veszélyes emberekhez a hír. Hirtelen támadt egy 

ötletem. 

– Van mód arra, hogy csak a végállomáson csatlakozzam a 

csapathoz? 

– Nincs. A szervezőkön kívül ugyanis senki nem tudja, hova 

megyünk. Titok. 



– Miért? 

– A vadorzók miatt. 

– Aha. – Bár érdekelt volna a téma, úgy döntöttem, egyelőre 

nem foglalkozom vele. – És esetleg valahol útközben, 

felszállhatok? 

Lew megvakarta a feje búbját. 

– Talán a Salt Palace előtt. Néhány újságíró miatt 

odakanyarodunk. Dan szereti, ha néha körülötte forog a világ. 

– Ezt észrevettem. Nagyon elemében volt ma is, amikor 

fundamentalista tüntetők jelentek meg a konferencián. 

Esküszöm, Dan inkább volt velük, mint ellenük. 

– Naná! – vigyorgott Lew. – El is érte, hogy estére 

összehozzanak egy sajtótájékoztatót. Ez majdnem annyit ér Dan 

szemében, mintha megütötte volna a jackpotot. 

– Sajtókonferencia? Egy kis hangzavar miatt? 

– Hát... Valami olyasmi. Arra akarja felhasználni, hogy Vance 

munkáját bemutassa. Természetesen, a sajátjaként. – 

Elhallgatott, majd hangos horkantással nyomatékosította az 

állítást. 

– Ó! Hát ezért volt Vance annyira ideges! 

– Á... Vance mindig ideges. Egész nyáron ott melózott, ahová 

holnap megyünk. Már majdnem kész a doktorija, de Dan egy 

darabot sem engedett behozni neki, míg a leletet meg nem 

mutatta a konferencia résztvevőinek. 

– De miért kellett eddig várnia? 

– A vadorzók miatt – felelte Lew, rövid időn belül már 

másodszor. – Miattuk van szükség erre a fene nagy 

elővigyázatosságra. 

– Miért? Talán ellopnák a leletet? Minek? Hogy gyakorolják 

rajta a célba lövést? 

Lew megrázta a fejét. 

– Félreértett. Én azokról beszélek, akik szívbaj nélkül 

elvonszolnák a fosszíliát, miután mi megtaláltuk, és verejtékes 



munkával kiástuk, csupán azért, hogy elkótyavetyéljék néhány 

dolcsiért. 

– Ugyan, ki tenne ilyet? – kérdeztem hitetlenkedő hangon. 

Úgy gondoltam, roppant tisztességtelennek kell lenni ahhoz, 

hogy más leletét ellopja valaki. 

Lew megvetően megcsóválta a fejét, jelezve, hogy 

reménytelenül naiv vagyok. 

– De hiszen ez... visszataszító! 

– Mint az egész világ! 

Semmi kedvem nem volt ahhoz, hogy én is átadjam magam a 

belőle áradó gyűlöletnek. 

– Szóval Dan olyasmit talált, amitől az egész tudományos 

világ hanyatt esik... – Mondatom inkább megállapítás volt, mint 

kérdés. Ez bizony tovább bonyolítaná a helyzetet, szőttem tovább 

magamban a gondolatot. Ha George-nak valóban az volt a 

szokása, hogy elorozza a felfedezéseit, Dan talán a végsőkig 

elment volna annak érdekében, hogy ezúttal ne ismétlődjön meg 

a dolog. 

– Titoktartást fogadtam – szakított ki gondolataimból Lew 

hangja. – Csak úgy juthat el a helyszínre, ha követi Dant. 

– Azt hallottam, George sem szokta elárulni a lelőhelyeit. 

– Ha-ha! Egy kis különbség azért van kettejük között. Dan 

előbb-utóbb ugyanis tudatni szokta a szakmával, ha talált 

valamit, és azt is, hogy hol találta. Dishey, nagy valószínűséggel, 

csak álmodta azokat a csontokat, amelyekről a bulvárlapokban 

regélt. – Azzal elfordult, és botorkáló léptekkel megindult a 

Geológiai Tanszék épülete felé. 

– Várjon! – kiáltottam utána. – Kik azok az orvvadászok, 

akiket emleget? 

Lew megfordult, és háttal folytatta az útját. A válasz 

természetesen egy vállrándítás volt ezúttal is. Látva elképedt 

arcomat, végül nagy kegyesen hozzátette: 

– Kérdezze meg azokat, akik eladásra gyűjtik a fosszíliákat. 



Elegem volt már abból, hogy egyesek nyakra-főre emlegettek 

bizonyos dolgokat, aztán, amikor megkérdeztem, mire 

célozgatnak, megtagadták a feleletet. 

– Mondja meg, hogy kikről beszél, a magasságos úristenit! – 

rivalltam rá önmagam számára is szokatlan durvasággal. – Kik 

ezek az emberek? 

Lew újra menetirányba fordult, és egykedvűen folytatta útját 

az épület felé. 

– Ki tudja? Lehet, hogy környékbeliek, lehet, hogy nem. 

Sületlenségnek hatott, amit mondott, és ez azt jelentette, 

hogy tényleg nem tud többet. De mivel az ő szintjén a tudás 

hatalomnak számít, mondania kellett valamit, nehogy fény 

derüljön hiányosságaira. Úgy döntöttem, ha nem is véglegesen, 

de abbahagyom a kérdezősködést. 

 

 

A rendőrségen meglepetés várt. 

– Megtaláltuk Ninát – közölte Ray, miközben befordult egy 

oldalfolyosóra. Körül sem nézett, feltételezte, hogy úgyis követni 

fogom. Igaza lett. 

– Hol? – kérdeztem döbbenten. – Mikor? 

Ray egy sötét szobába vezetett. Voltam már korábban is 

hasonló helyen, a denveri kapitányságon, így tudtam, hogy tömve 

van elektromos felvevő-készülékekkel, és olyan ablak van rajta, 

amin csak befelé lehet látni, a másik irányba, tehát kifelé, nem. 

így a szomszédos szobából végig lehetett nézni a kihallgatást, és 

természetesen rögzíteni, anélkül, hogy gyanút fogott volna a 

kikérdezett. Ray csak akkor válaszolt a kérdésemre, amikor 

megálltunk az üveg mögött. Vagyis hát, nem válaszolt, csupán – 

jólneveltségénél fogva – mondott valamit. De akkor már nem is 

nagyon érdekelt más, csak Nina. Rettenetes állapotban volt. 

Megjelenése úgy hatott rám, mint egy ökölcsapás. 



– Az egyik szomszédos háznál bujkált – hallottam Ray 

hangját. 

Szerencsétlen teremtés úgy nézett ki, mintha egy kukából 

rángatták volna elő. Olyan volt, mint egy Szutykos Panna – a 

talpától a feje búbjáig piszok. Világosszőke hajában pókháló 

lógott. Korábban fehér ruhája néhol szürkére, de többnyire 

koromfeketére változott. Az arcát nem láthattam, mert sündisznó 

módjára felgömbölyödött, szorosan összezárt, vékonyka térdei 

közé dugva a fejét. Szoknyáját egyik kezével összemarkolta a 

bokája körül, de olyan erősen, hogy ujjaiban elfehéredtek az 

ízületek. Egy rendőrnő ült vele szemben, aki monoton géphangon 

éppen felolvasta kihallgatás közben készített jegyzeteit. 

„Gyanúsítottól megkérdeztem, mi a neve. Gyanúsított nem 

válaszolt. Gyanúsítottól megkérdeztem a címét. Gyanúsított erre 

sem válaszolt. Gyanúsítottól... 

– Azonnal hozzák ki ezt a nőt! – mondtam parancsoló 

hangon. 

– Miért? Bemenne helyette? – kérdezte egy ismerős hang a 

hátam mögött. 

Megfordultam. Bert felügyelő idült mosolyával találtam 

magam szemben. Mögötte két, számomra teljesen ismeretlen 

férfi álldogált. Nina látványa annyira megrázott, hogy meg sem 

hallottam, amikor a szobába léptek. Az egyik férfi jellegtelen 

külsejű, semmitmondó, középkorú ember volt. A másikat viszont 

mintha mégiscsak láttam volna valahol. Hát persze! Tom 

Latimer, hasított belém a felismerés. A sötétszemű, őszes hajú 

fickó volt, aki a poszteres sátorban próbált beszédbe elegyedni 

velem. Aki azt állította, hogy gyerekkönyv-illusztrátorként van 

jelen a konferencián. Jól gondoltam tehát, hogy a rendőrség 

kiküldött néhány civil ruhás nyomozót, szemmel tartani a 

snowbirdi tömeget. 

Alig bírtam visszagyűrni feltörni készülő haragomat, amely 

abban a pillanatban több forrásból is táplálkozott. Haragudtam, 



mert a rendőrök nem hitték el, hogy ártatlan vagyok. 

Haragudtam azért, ahogy Ninával bántak. Haragudtam Bertre, 

amiért tökfejként viselkedett, és végül, valamilyen 

megmagyarázhatatlan oknál fogva, haragudtam Ray-re is. 

– Például. De mást is kérhet, ha kihozza onnan azt a nőt. 

Vagy a lányt. Mondja meg, mit akar, és én kész vagyok megtenni. 

Komolyan. De ne kínozzák tovább. 

– Túl sokáig már úgysem tarthatjuk benn – közölte nyugodt 

hangon a jellegtelen külsejű férfi. – Már csak magát vártuk. Arra 

gondoltunk, esetleg szeretne beszélni vele. Magának talán 

hajlandó mondani valamit Semmi támpontunk nincs vele 

kapcsolatban. Nincs igazolványa. Nincs egyetlen címke a ruhái 

belsejében. Persze nem is lehet, hiszen csupa kézzel varrt darab. 

Úgy éreztem, nem bírom tovább – felrobbanok. A férfi 

színtelen hangja még jobban dühített, mint Bert nyájas édelgése 

és fullánkos, lapos megjegyzései. 

– Mennyi ideje van benn? – kérdeztem megvetéstől csöpögő 

hangon. 

Senki nem válaszolt, ami azt jelentette, hogy régen. 

– Milyen alapon tartanak itt egy olyan civilt, aki ellen nincs 

letartóztatási parancs? 

Erre a kérdésre sem kaptam feleletet. 

Nagy nehezen újra megszólaltam. 

– Oké. Maguk azt akarják, hogy menjek be, és beszéljek vele. 

Mégis, mire számítanak? Amolyan női csevegésre? Arra, hogy ez 

a szerencsétlen gyerek a nyakamba borul, és kitálal mindent, még 

a holnaputáni ebédet is? 

A jellegtelen külsejű bólintott. 

– Igen. Abban reménykedtünk, hogy maga nem csak akar, de 

tud is segíteni abban, hogy végre felgombolyítsuk ezt a George 

Dishey-ügyet. – Bla-bla-bla... Járjunk mielőbb a dolog végére, 

mert ha nem sietünk, odahaza kihűl a vacsora. 



Lelki szemeim előtt megjelent egy fantáziakép, amelyben egy 

baseballütővel a kezemben forgok, forgok, és képen vágok 

mindenkit, aki az utamba kerül. Elsősorban azokat, akik 

hozzájárultak kilátástalan helyzetemhez, és akik ilyen 

istentelenül elbántak Nina Dishey-vel. Akiknek a szemében 

annyit sem ért egyikünk sem, mint egy nagyítóüveg alatt vizsgált, 

különlegesen veszélyes bogár. 

Legnagyobb döbbenetemre azon kaptam magam, hogy 

legalább annyira kíváncsi vagyok Nina esetleges mondandójára, 

mint a mögöttem lihegő dögkeselyűk. 

– Engedjenek be hozzá – sziszegtem összeszorított fogakkal. 

Három, elégedett biccentés volt a felelet. 

Nina még csak fel sem nézett, amikor beléptem. 

Mozdulatlanul kuporgott továbbra is, mint egy élettelen kődarab. 

A rendőrnőhöz fordultam. 

– Magunkra hagyna bennünket néhány percre? Kérem... 

A nő szó nélkül kiment. 

Kihúztam az asztal mögül a széket, és leültem Ninával 

szemben. 

Csendes és mozdulatlan volt. Az volt a benyomásom, hogy 

levegőt se vesz. Még az is felmerült bennem, hogy aki velem 

szemben ül, nem emberi lény, hanem egy... hologram. 

Egy darabig csak ültem, és azon törtem a fejem, mit 

mondhatnék neki, és főleg, mi az, amit megkérdezhetek. 

– Nina – kezdtem végül. – Em Hansen vagyok. Tegnap 

összetévesztettél valakivel, akit Heddie-nek hívnak. Őszintén 

sajnálom, hogy nem tisztáztam rögtön a félreértést, de nem 

akartalak elriasztani. Tulajdonképpen azt is megértem, ha nem 

szólsz hozzám. Ha nem zavar, én azért fecsegek egy kicsit, hátha 

közben mégis meggondolod magad. Azt azonban tudnod kell, 

hogy minden megnyilvánulásodat figyelik. Ezalatt nem 

elsősorban magamat értem, hanem másokat. A nőt, aki faggatni 

akart, kiküldtem ugyan, de az ablak mögött legalább négy férfi 



áll. Figyelnek bennünket, és magnóra veszik, amit mondunk. De 

ez nem jelent semmit. Csak a munkájukat végzik. Rendőrök, 

tudod, és a rendőröknek többek között az a feladatuk, hogy 

rögzítsék az ilyen beszélgetéseket. 

Nina kezei még szorosabbra kulcsolódtak a lábain, és ha 

lehet, még szorosabbra húzta a szoknyát a bokája körül. Most 

már én is láttam, hogy a ruha két oldalát apró, egyenetlen öltések 

tartják egyben. 

Mély lélegzetet vettem, majd így folytattam: 

– Én nem vagyok rendőr. Geológus vagyok, mint George. 

Aznap találkoztam vele először, amikor megérkeztem ide, Salt 

Lake City-be, arra a konferenciára, amelyen neki is részt kellett 

volna vennie. De nem tehette, mert meghalt. Gondolom, ezt már 

tudod. 

Nina ajkait hosszú, remegő sóhaj hagyta el. 

Megköszörültem a torkomat, hogy meg tudjak szólalni. 

– Az ablak mögött állók megkértek, hogy beszéljek veled. 

Abban bíznak, hogy velem esetleg szóba állsz. De neked jogod 

van ahhoz, hogy hallgass. Ha nem akarsz beszélni, egy szót sem 

kell mondanod. Erről jut eszembe, van valami, amit feltétlenül 

tudnod kell velem kapcsolatban. Én nem azért vagyok itt, hogy a 

te érdekeidet képviseljem, hanem azért, mert nem tudják, ki ölte 

meg George-ot. Azt gondolják, esetleg én tettem, ezért nem 

engednek el. Hogy mi ennek az oka? Az, hogy George házában 

töltöttem a gyilkosság előtti éjszakát, és ez roppant gyanús nekik. 

Nehogy most azon kezdj aggódni, hogy mit csináltam a férjeddel 

azon a bizonyos éjszakán, mert semmi különös nem történt. 

Meghívott, mint a konferencia egyik vendégét, és semmi több. 

Korábban egyszer sem láttam. Megismerkedésünknek kizárólag 

szakmai oka volt. – Ami pedig téged illet... – folytattam. – Azt 

mondtad, hogy a felesége vagy, amit én készséggel el is hiszek. 

Tudom, azok ott kinn agyon gyötörtek az ostoba kérdéseikkel. 



Azt akarták tudni, hogy, ha tényleg a felesége voltál, miért nem 

éltél vele egy fedél alatt, igaz? 

Nina nem reagált a kérdésemre. 

– Gondolom, már jó ideje itt vagy, és ez szerintem rettenetes. 

Adtak legalább egy kis ennivalót, vagy egy korty vizet? 

Nina még mindig nem válaszolt. Már arra gondoltam, 

megbomlott az elméje, és el sem jutnak hozzá a szavaim. 

Kétségbeesésemben a kezembe temettem az arcomat. 

– Lefogadom, én is kezdek úgy hangzani, mint ők. Először 

étellel próbálkoznak, utána burkolt fenyegetésekkel. És ki tudja, 

mivel nem próbáltak még megfélemlíteni. Rágondolni is rossz. 

Magasságos Isten, kérlek, segíts rajtunk! Mindketten nehéz 

helyzetben vagyunk. 

Apró neszt hallottam a közelemben. Felkaptam a fejem, és 

Nina mocskos, könnyáztatta arcával találtam magam szemben. 

Feje még mindig a térdein nyugodott, de végre rám nézett, és 

csodák csodája, megmozdultak az ajkai. 

– Ámen – rebegte hangtalanul. 

Puffadt arcán ismét peregni kezdtek a könnyek, tekintete 

rémült szomorúsággal kapaszkodott belém. Én is elsírtam 

magam. Kicsit szégyenkeztem, de aztán rájöttem, hogy ez az 

egyetlen ép észre valló reakció. 

Nina hol elengedte, hol újra megmarkolta a térdeit. 

Észrevettem ujjain a tintát, ami azt jelentette, hogy ujjlenyomatot 

vettek tőle. Szegény gyerek! 

Utánanéztek, de nem találtak semmit, gondoltam 

magamban. Teljesen tiszta. Nincs személyi igazolványa, nincs 

címke a ruhájában. A semmiből jött. Olyan, mintha nem is 

létezne, és ezért nem is hiányzik senkinek. 

– Mintha George-ból szakították volna ki – suttogtam. Nina 

feje alig észrevehetően megmozdult, de arcát még mindig csak én 

láthattam; a tükör mögött állóknak továbbra is meg kellett 

elégedniük ennyivel. Ajkai ismét megmozdultak. 



– Szerettem – mondták hangtalanul. 

Arra gondoltam, a kezembe veszem a kezét, de aztán jobb 

ötletem támadt. 

– Legalább beengedtek hozzá? – kérdeztem. 

Megrázta a fejét, de alig lehetett érzékelni az apró mozdulatot 

– Felálltam, a tükörhöz léptem, és megkocogtattam. 

– Hé! Maguk megtagadták egy özvegytől, hogy láthassa a 

férjét? Csak nem képzelik, hogy tovább folytatom ezt a cirkuszt 

ha nem mutatják meg neki?! Szeretne elbúcsúzni tőle! Ez csak 

érthető? 

A következő pillanatban nyílt az ajtó, és a nyílásban 

megjelent a jellegtelen arcú ember feje. 

– Jöjjenek utánam. 

Ekkor eszembe jutott még valami. 

– Hol van a szemüveged, Nina? 

A lány a detektívre nézett. 

– Adják vissza a hölgynek a szemüvegét! – követeltem, már-

már üvöltő hangon. 

– Akkor ezt alá kell írnia – dugott a detektív Nina elé egy 

papírt. 

– A pokolba magukkal! – sziszegtem, miközben kikaptam a 

kezéből a borítékot. – Az, hogy elvették a szemüvegét, gyermek 

elleni erőszaknak is minősíthető. Mégis, mit képzelnek maguk 

itt? – Magamban pedig azon tűnődtem, vajon hány éves lehet 

Nina, – Szégyellhetné magát, uram – tettem hozzá megvető 

hangon. 

Remegő kézzel kinyitottam a borítékot és Nina keskeny 

arcára helyeztem a súlyos, vastag üveget. A lencse mögött 

hirtelen megnőttek a kisírt szemek. 

Felsegítettem,  és elindultam vele a férfi után. Nem láttam, de 

hallottam, hogy Raymond is beáll mögénk. Egyszerre értünk a 

lifthez, és néhány perc múlva elhagytuk az épületet. A 

parkolóban beszálltunk egy rendőrautóba, és az erősödő koraesti 



forgalmon keresztülvergődve eljutottunk egy másik 

középülethez. Lefelé kellett mennünk, de már a lépcsőfordulónál 

megcsapta az orromat a fertőtlenítő erős, semmi mással össze 

nem téveszthető szaga. Odalenn, az irodában, egy ötven körüli nő 

formanyomtatványokat tolt elénk, és kérte, hogy igazoljuk 

magunkat valamivel. 

– Parancsoljon – nyújtottam felé a jogosítványomat. Aztán 

Ninához fordultam: – Nálad, ha jól tudom, nincs semmi, ugye? – 

kérdeztem jó hangosan, és persze kíváncsian, hogy miként 

reagál. 

Nina némán megrázta a fejét 

– Csak olyan személyeknek szoktuk megmutatni a tetemet, 

aki igazolni tudja, hogy ő a legközelebbi hozzátartozó – hangzott 

ellentmondást nem tűrő hangon a tájékoztatás. 

Legnagyobb meglepetésemre a detektív oldotta meg a 

helyzetet. 

– Kezeskedem a hölgyekért – mondta, majd Ninához fordult. 

– Ezt azonban alá kell írnia. – Hangjában nem lehetett nem 

észrevenni a csábító árnyalatot. Megpróbálta megnyerni a lányt, 

csak azért, hogy kiszedhessen belőle valamit. Szinte láttam, hogy 

a halottszemle után rögtön elrohan a rendőrségi írásszakértőhöz, 

és megvizsgáltatja vele az aláírást. 

Nina remegő ujjai közé fogta a tollat, és kislányosan dőlt 

betűkkel aláírta a nevét: Nina Dishey. Miután én is aláírtam a 

magamét, átvittek bennünket egy másik szobába, ott leültettek 

bennünket egy monitor elé. A képernyőn hamarosan megjelent 

George Dishey arca, profilban, kissé hátrafelé döntött fejjel, 

csukott szemmel. Az orrát, úgy tűnt, alaposan ösz-szeverték, bőre 

ólmosan szürke volt. Halott arc volt. Megüresedett, élettelen. 

Nyoma sem volt benne annak a karizmának, ami George-ot, 

minden mesterkedésével együtt, jellemezte; eltűnt belőle az éber 

élénkség, amit én is ott láttam rajta, amikor beszélgettünk, a 

megérkezésem után. Megrándult a gyomrom. 



– Tudják azonosítani ezt az embert? – kérdezte az 

orvosszakértő. Elfojtva a rám törő hányingert, Ninára néztem, 

akinek szemét még inkább kitágította a rémület. A monitorhoz 

lépett, félénken megérintette, aztán gyorsan, mintha megégette 

volna, visszahúzta a kezét, majd zavartan a szájához emelte, 

végül vékony ujjai megpihentek a nyakán. Egy darabig 

döbbenten bámult, aztán a képernyő mögé vágtatott, hogy 

kiderítse, van-e valahol bejárata. Aztán rám emelte elkínzott 

tekintetét, és vinnyogó hangon azt kérdezte: 

– Hogy került oda George feje? 

Magasságos Isten, gondoltam, ez tényleg nem tudja... 

– Az csak egy kép, Nina, nyugodj meg – mondtam gyorsan. – 

George egy másik szobában van. – A feszültség azonban 

nemhogy csökkent volna, egyre nőtt szerencsétlen lányban. 

– Ray, meg kell mutatni neki az igazit, különben felrobban – 

hadartam. 

Ray még csak nem is reagált – hitetlenkedő tekintettel 

méregette Ninát. 

– Még soha nem látott televíziót – kiabáltam, hátha úgy 

eljutnak a tudatáig a szavak. – Mintha a Marsról jött volna, Ray. 

Mondja meg a kollégáinak, hogy vigyék át oda, ahol a test van! 

Ray szeme még mindig elkerekedve meredt a lányra, de a 

teste ugrott, és intézkedett. Az orvosszakértő morgott néhány 

percig, hogy amit teszünk, az teljesen szabálytalan, de aztán 

bevezetett bennünket egy nagyon hideg terembe, ahol egyetlen 

kerekes ágy állt, rajta, átlátszó műanyag zsákban, egy emberi test. 

A zsákból hátrahajtottak egy tenyérnyi részt, felfedve George 

Dishey élettelen arcát. Az ágy mellől el kellett tolnom az 

állványra helyezett videokamerát, hogy Nina közelebb léphessen. 

Amikor a test mellé ért, aprócska kezei a magasba 

emelkedtek, mint kicsi, törékeny szárnyak, és mindkét oldalon 

végigsimították az elszürkült, beesett arcot. Csendes könnyek 



hullottak alá a szemüveg alól, és megpihentek a halott arcának 

horpadt üregeiben. 

– Drágám – suttogta alig hallhatóan. – Hamarosan én is 

veled leszek. Mondd meg a Mennyei Atyának, hogy jövök. 

Egy hang azt mondogatta bennem, hogy amit látok, az tiszta 

őrület. Megrémített, hogy egy emberi lény úgy beszéljen a 

halálról, mintha csak egy ajtó választaná el az élők világától. Egy 

másik hang ugyanakkor, azt bizonygatta, hogy Nina teljesen 

normálisan reagál. Normálisan, csak kicsit... gyerekesen. És 

sehogy sem értettem az arcára kiülő, végtelen boldogság okát. 

Szinte vibrált benne az élet. A legtörékenyebb teremtés volt, akit 

valaha láttam. Mégis... hirtelen nagyon kicsinek éreztem mellette 

magam. Ráadásul rémültnek, és rendkívül zavartnak. Mindezt a 

tudatlanságom számlájára írtam; számomra ugyanis teljesen 

ismeretlen volt a valóságnak az a szeglete, amelyet Nina 

képviselt. Számomra az élő az élő volt, a halott pedig halott; és 

én, amíg csak lehetett, szerettem volna itt maradni, az élők 

között. Egy perccel sem akartam volna megrövidíteni az itt-

tartózkodásomat, eszembe sem jutott volna, hogy távozásról 

beszéljek, mielőtt lejár az időm. 

Nina keze még mindig ott pihent George horpadt arcán. 

Időnként a hajához vándorolt, megigazított egy-egy ellazult 

tincset, amelyek valamilyen oknál fogva kiszabadultak a 

lófarokból, amelyet, minden kétséget kizáróan, viselt. Pici 

ujjaival kihalászott egy kettétört falevelet az élettelen szakállból, 

aztán teljesen magától értetődő mozdulattal, megragadta a 

zipzárat nyitó nyelvet. 

– Azt ne! – kiáltotta a detektív, és Nina mellett termett. 

A lány mintha meg sem hallotta volna – egy akaratos 

rántással szétnyitotta a zsákot, felfedve a halott mellkasát. Abban 

a pillanatban zuhanni kezdett a gyomrom – úgy éreztem, meg 

sem áll a térdemig. 
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– Istenem! Ó, Istenem, Istenem! – sóhajtozott valaki 

hangosan. Én magam csípőből előrehajoltam. Ettől kitisztult a 

fejem, megszűnt a fülemben a csengés, és rájöttem, hogy nem 

más – én csinálom a zajt. Nina nem tehette volna, ugyanis 

egyszerűen elájult attól, amit látott. 

A test meztelen volt, mint a halottszemlére kiterített tetemek 

általában. A halottkém szépen fel is vagdosta azokon a helyeken, 

ahol ilyenkor szokás – a problémát nem is az általa ejtett vágások 

okozták, hanem azok, amelyek szinte megcsonkították a torzót. 

Mintha beirdalták volna, mint egy hatalmas halat – borzalmas, 

cakkos szélű vágások szántották keresztül, a vágások közötti 

részeket mély, pontszerű sebek borították. Minden jel arra 

vallott, hogy a tettes egy hegyes, fűrészszerű eszközzel követte el 

az iszonyú mészárlást, szabályosan feltépve a bordákat fedő, 

viszonylag vékony réteget, felfedve a mellkast védelmező 

csontokat. A legrosszabb látványt azonban az alhasból kiforduló, 

összekaszabolt belek látványa nyújtotta. 

Ismét elfogott a hányinger. A lábam felől nyöszörgő hangokat 

hallottam. Nina éledezett, annak a fiolának a hatására, amelyet a 

halottkém az orra alá dugott. A következő pillanatban engem is 

megcsapott az ammónium-karbonát erős, átható szaga, ami 

jótékony hatással volt rám is. Vállamon szorítást éreztem – Ray 

erős, biztos kezének a melegét, amely megakadályozta, hogy 

összecsússzak. 

– Sajnálom – mondta szokatlanul lágy hangon. – Ezt nem 

lett volna szabad meglátniuk. 

Miután Nina magához tért, a halottkém egy nyugodt 

mozdulattal becsukta a táskáját és felállt. 

– Ki vagy mi tette ezt vele? – üvöltöttem. – Talán az ördög? 



– Mi és éppen ezt szeretnénk tudni – felelte a detektív, 

miközben segített eltakarni az összekaszabolt testet. – Utoljára 

akkor láttam ilyen mészárlást, amikor egy hegyi oroszlán elbánt 

az egyik tehenünkkel. 

Senki nem válaszolt. 

Nina az oldalára fordulva folytatta a nyögdécselést. 

Lehajoltam, és felhúztam magamhoz. 

– Nagyon sajnálom, Nina – suttogtam. – Ha tudtam volna, 

hogy ilyen látványban lesz részed, soha nem javasoltam volna, 

hogy jöjjünk ide. 

Nina megremegett. 

– Jóságos Mennyei Atyám, segíts – nyöszörögte. – Segíts 

rajtam. Vedd el tőlem a gondolataimat, és végy magadhoz. Most 

azonnal! Kérlek! 

– Milyen gondolatoktól szeretne megszabadulni, Nina? –

csapott le azonnal a detektív. 

Nina testének remegése szinte az elviselhetetlenségig 

fokozódott. 

– Szerintem ki kellene vinni innen – javasolta a halottkém. – 

Odafenn, ahol melegebb van, talán jobban lesz egy kicsit 

 

* 

 

Ninának nem volt több közölnivalója a rendőrséggel. Korábbi 

méltóságát teljesen kiszorította a nyers félelem; összeszorított 

fogai között akkor sem szűrődött volna át a szó, ha akart volna 

mondani valamit. Komoly problémát jelentett, hogy mi legyen 

vele. Összedugtuk a fejünket, de sem a detek-tívnek, sem a 

halottkémnek, sem Raymondnak nem volt egy épkézláb ötlete. 

Miközben azon tűnődtem, mit tehetnénk, átcikázott a fejemen 

egy gondolat. 

– Mi lenne, Ray, ha elvinnénk a Templom térre? Ott 

imádkozhatna, és talán megkönnyebbülne egy kicsit. Legalábbis, 



szerintem. Talán fel sem fogta a férje halálhírét, máris 

szembesülnie kellett ezzel a szörnyű látvánnyal... Nem 

lehetséges, hogy a sokszor emlegetett Mennyei Atya közelsége 

vigaszt nyújtana neki? 

A detektív volt az, aki megszólalt. 

– Van egy kis gondunk. Senki nem tudja, hol lakik Mrs. 

Dishey. Elég nyilvánvalónak tűnik, hogy nem az elhunyt házában. 

És mivel nem. volt nála semmilyen dokumentum, amivel a 

személyazonosságát igazolhatta volna.,. 

– Hol laksz, Nina? – szakítottam félbe Ninához fordulva a 

szóáradatot. 

Nina szorosan összezárta a szemét, és átadta magát a 

hihetetlenségig fokozódó remegésnek. 

– Úgy látom, ezzel nem megyünk semmire – mondtam. –

Mégis csak meg kellene próbálnunk a templomot. Elmenjünk a 

templomba, Nina? 

A kérdésre először bizonytalan, majd egy határozottabb 

bólintás volt a felelet. 

– Annyit hallottam a Salt Lake-i templomról – nyöszörögte. – 

Soha nem hittem, hogy egyszer láthatom is. 

A detektív mindannyiunkat visszavitt a kapitányságra. Ott 

elköszöntünk tőle, és Ray kocsijához mentünk, amelyben még 

mindig benne volt a csomagom. Amikor megálltunk a jármű 

előtt, Nina automatikusan a hátsó ajtóhoz lépett, bemászott a 

kocsiba, és merev háttal, feszült arccal várta az indulást, mint egy 

feleléstől félő iskolás lány, aki nem tanulta meg rendesen az 

anyagot. Újra szeget ütött a fejembe az életkora – a külseje 

alapján ugyanúgy lehetett tizennyolc, mint tizenkettő; hogy 

valójában mennyi, azt képtelen voltam megállapítani. 

Ray beült a kormány mögé, én pedig a hátsó ülésre, Ninához. 

Amikor befordultunk a Fő utcára, és a szélvédőben feltűnt a 

mormonok fellegvárának tartott Salt Lake-i templom tornya, 

Ninában, ha csak hajszálnyit is, engedni kezdett a feszültség. 



Rám, sajnos, nem volt ilyen egyértelmű hatással a látvány, de az 

adott pillanatban már annak is örültem, hogy a mellettem ülő 

gyereklány megkönnyebbült egy kicsit. 

A hatemeletnyi, tömör gránitból épült templomot karcsú, 

háromszög alakú tornyokkal emelte még magasabbra az építész, 

hogy még közelebb legyen a Mennyei Atyához. A keleti oldalon 

álló legmagasabb torony tetején egy fanfárt fújó alak aranyozott 

figurája látható. Nehezen tudtam volna megfogalmazni, minek a 

hatására, de Ninával ellentétben, bennem még tovább fokozódott 

az ideges feszültség. Az épület stílusában lehetett valami, ami 

miatt az én előítéletektől terhes felfogásomra rossz hatással volt a 

látvány; valami, ami miatt nem elsősorban az jutott eszembe, 

hogy templomba megyünk. Szüleim nem neveltek templomba 

járónak, ennek ellenére jó néhányban megfordultam, és százával 

láttam útikönyvekben szereplő fotókat, képeslapokat, kicsi és 

nagy templomokról, de a mormonok talán legszentebb szentélye 

nem emlékeztetett egyikre sem. Túl tömör volt, túl nyomasztó, 

túl sok tiltástól terhes; inkább hasonlított mauzóleumra, 

mintsem templomra, ahová az ember imádkozni, megnyugodni 

megy. Elfordítottam a fejem. 

– Most... nem tudnak... akarom mondani, nem tudunk 

bemenni a templomba – szólalt meg Ray váratlanul. 

– Nem baj – mondta Nina – Már az is vigasztaló, hogy a 

közelében lehetek. Leülök valahol a kertben, és imádkozom egy 

kicsit. Úgy, hogy ne hallja senki sem. „öntsétek ki a szíveteket a ti 

belső szobátokban, titkos kamrátokban vagy akár kint a 

vadonban is.” – Nina hangja elcsuklott, jelezve, hogy a felelés – 

véget ért. 

Kérdő pillantást vetettem Rayre. 

– Alma 34:26 – mondta habozás nélkül, majd látva, hogy 

még mindig nem értem a dolgot, hozzátette: – Mormon Könyve. 

Vagy ha jobban tetszik, Máté 6:6. „Te amikor imádkozol, menj be 



a szobádba, zárd be az ajtót s imádkozzál titokban Mennyei 

Atyádhoz. S Mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz.” 

– Ó! – szaladt ki belőlem az elismerés. 

Ray beállt egy parkolóba és bevezetett bennünket a templom 

kertjébe. Nina odasietett egy Jézus-szobor mellett álló pádhoz, 

leült, és az égre emelte tekintetét. 

Ray jó egylábnyira megállt mögötte; tekintete a Templom 

teret pásztázta – megnyugtató lénye maga volt a védelem. Azon 

tűnődtem, vajon zavarja-e, hogy egy szent helyen ilyen földi 

dolgokról kell gondoskodnia. 

Egy sötét blézert és kényelmes cipőt viselő hölgy lépett oda 

hozzánk. A bal melle fölötti kitűzőn mindössze két szócska állt: 

HORGROVE NŐVÉR. 

– Szeretnék megnézni a templomot? – kérdezte udvariasan. 

– Nem, nővér, köszönjük – felelte Raymond. 

A hölgy szeme felragyogott, amikor megismerte, kihez 

tartozik a hang. 

– Ó, Raymond testvér, nem is láttam, hogy maga az! 

Raymond biccentett egyet feleletként, de tekintete továbbra is 

a teret figyelte éberen. 

Hargrove nővér azonban nem tágított. 

– Látom, nincs egyedül – mondta, miközben jelentőségteljes 

pillantást küldött felém. Ám amikor vizslató tekintete a lábamhoz 

és a rajta lévő cipőhöz ért, elkomorodott. Megértettem, hogy a 

hely szelleméhez méltatlannak találja az öltözékemet, mint 

ahogy, szemmel láthatóan, Dishey-ét is, bár az én arcom, 

legalább, tiszta volt. Győzedelmes mosolyt villantottam a szigorú 

nővér felé, de nem mondtam semmit. 

– Csak egy kis csendes elmélkedésre jöttünk – közölte Ray. 

– Értem – motyogta Hargrove nővér, de már távolodóban egy 

újabb, nálunk ígéretesebb látogató felé. 



Amikor biztosra vettem, hogy hallótávolságon kívül van, Ray 

mellé léptem, és halkan, nehogy megzavarjam Ninát, a fülébe 

súgtam: 

– És most Ray? Hová megyünk? 

– Jó kérdés. Nem tudom. 

– Nem? Itt állunk egy kétnapos gyilkosság kellős közepén, és 

még csak egy valamire való gyanúsítottat sem tudnak felmutatni, 

Ray. Mert mostanra, remélem, megbizonyosodtak arról, hogy 

egyikünk sem követhette el. Sem én, sem Nina. Még ha 

hajlamosak is azt gondolni, hogy... érzelmi beállítottságunk 

alapján bármelyikünk képes egy ilyen... bűn elkövetésére, talán... 

egyértelművé vált, hogy egyikünknek sincs hozzá sem kellő 

fizikai ereje, sem gyomra. Úgy gondolom tehát, hogy a 

törvényszéki vizsgálat eredményeként mindketten lekerültünk a 

nyavalyás listájukról, így az, kár lenne szépíteni, üresen maradt. 

Szegény George. Egy csepp vér sem maradt a testében. A sebei 

csak közvetlen közelről rámért, nagy erejű ütésektől 

származhatnak. George nem volt kistermetű ember. Sem fizikai 

adottságaim alapján, sem mentálisan nem lettem volna képes 

arra, hogy így elbánjak vele. Nina pedig főleg nem. Ezenkívül, 

bárki vállalta magára a mészáros szerepét, bokáig járhatott a 

vérben, és véres lábnyomokat kellett hagynia a helyszínen. Még 

ha ezek a nyomok egyeznek is a lábméretemmel, maguk 

átkutatták a holmimat, és nem találtak benne semmit. Nem 

lehetne felhagyni végre ezzel az ostoba gyanúsítgatással, és 

közölni velem, hogy tiszta vagyok? Kérem... 

Ray fájdalmas tekintettel meredt a semmibe. 

– Vagy itt van George ifjú második felesége – folytattam 

kitartóan és ha azt hiszik, hogy hazudik, akkor nagyon... ostobák. 

Egy olyan ember, aki kézzel varrt ruhákban jár; a haja legfeljebb 

tompa végű, életlen ollót látott, de fodrászt még soha; aki 

automatikusan az autó hátsó ülésén foglal helyet, és úgy néz a 

televízióra, mint egy marslakóra, nos, egy ilyen ember nem 



ismerhette meg a hazugság ízét. És ha hozzávesszük, hogy ez a 

személy tulajdonképpen csak egy gyerek... nos... értelmetlenné 

válik minden vádaskodás. És ezt nagyon jól tudják maguk is. És 

bár én nem vagyok utah-i, tudom, hogy jócskán elmaradott 

vidékek is vannak errefelé. Lefogadom, hogy Nina valahol a 

semmi közepén lakik, ahol a sok éhes száj betömése mellett nem 

igazán központi kérdés, hogy kinek hány felesége van. 

Ray bőre gyanúsan elsötétült az ingnyak felett, és az aprócska 

vörös folt lángolva terült szét a szépvonású arcon. Elé léptem, 

mert kényszeríteni akartam, hogy nézzen a szemembe, ám ő 

ugyanekkor a hátam mögé került, és anélkül, hogy megérintette 

volna Ninát, a füléhez hajolt: 

– Mehetünk? 
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Ray az anyja házába vitt minket. 

Nem tudtam mire vélni a dolgot. Vendégségről szó sem volt, 

hiszen Nina is és én is gyanúsítottak voltunk egy gyilkossági 

ügyben, Ray-nek pedig a fülem hallatára ígérték meg, hogy 

levágják a tökeit, ha a gyanúsítottakkal a szükségesen túl szóba 

áll, vagy bármilyen, más jellegű kapcsolatba keveredik. 

Vitába szállhattam volna vele, mégsem tettem, egyszerűen 

azért, mert elegem volt belőle is meg az elveiből is. Először is, 

még udvariasságból sem volt hajlandó megbízni bennem. Nem 

ért volna meglepetésként, ha kiderül, hogy Bert felügyelő ócsárló 

szavai egy olyan színjáték részét képezték, amelyet kifejezetten az 

én tiszteletemre rendeztek meg a rend őrei. És bár 

istenkáromlásnak tűnt, hogy Raymond rendőrtiszt az anyja 

házába visz minket, a Salt Lake City-ben töltött negyvennyolc óra 

után kezdtem azt hinni, hogy ennél értelmesebb megoldás, az 

adott körülmények között, nem nagyon létezik. Így, mire a hölgy 

elé kerültem, már képes voltam mosolyogni is. 

– Helló – mondtam. – Em Hansen vagyok. Köszönöm, hogy 

hajlandó befogadni minket. 

– Engem pedig Avának hívnak – mondta az asszony 

kedvesen. 

A nőből szinte sugárzott a szépség. Káprázatos volt. Magával 

ragadó. Meg lehetett volna mintázni róla a drága kozmetikumok, 

az egészséges táplálkozás, a kényelmes élet és a különleges 

genetikai adottságok egészséges elegyének a szimbólumát. 

Hirtelen nyilvánvalóvá vált, kinek köszönheti Ray a külsejét. 

Szinte minden egyforma volt rajtuk. A bőrük ragyogó, egészséges 

színe, a magas, kissé kiugró arccsontjuk, a szemük állása; sőt 

még a hunyorgásuk is. Talán meg is ijedek ettől a szépségtől, ha 



normális, és nem ennyire abszurd körülmények között zajlik le a 

találkozás. A nő figyelmesen végignézett rajtam. 

– Érezzék magukat otthon – mondta végül. – Ha megfelel, az 

emeleti hall végéből nyíló vendégszobában helyezem el magukat, 

kislányokat. 

Kislányok? Mi a manó! 

Nina és én engedelmesen megindultunk mögötte az emeletre 

vezető, szőnyeggel borított lépcsőn. 

– Mindjárt hozok magának egy váltás ruhát, Nina – folytatta 

magától értetődő fesztelenséggel. – A lányaim ugyan egy kicsit 

magasabbak, de van néhány darab, amit fiatalabb korukban 

hordtak. Biztos találunk koztuk magara valót. 

– Hányas a mérete? Ha jól látom, négyes körül lehet. 

Nina egész jól viselte magát a hullaház, élmény után. 

Egyszer-egyszer ugyan felzokogott, de többnyire csak hallgatott. 

Egykedvűség jellemezte akkor is, amikor Ava luxusotthonába 

lépett, bár szemében felfedezni véltem egy parányi meglepetést. 

Most azonban, ahogy az asszonyra nézett, ezt is kiszorította az az 

iszonyatos félelemérzés, ami a kővetkező pillanatban az egész 

lényén eluralkodott. 

– Nina nagyon ügyes lány, Ava. Maga varrja a ruháit, így 

szerintem, fogalma sincs, hányas a mérete. – És lefogadom, hogy 

a magas nyakú, ormótlan darab nem szabásminta után készült, 

tettem hozzá gondolatban.  

– Nem érdekes – válaszolta vidáman Ray anyja. – Biztos 

vagyok benne, hogy találunk majd valamit. 

Mire a számunkra kijelölt szobába értünk, Nina félelme 

megilletődöttséggé változott. 

– Szép – mondta csendesen, miközben körbejáratta 

tekintetét a fényűzően berendezett, makulátlanul tiszta 

helyiségen. 

Az egész ház szép volt. Szép, tágas, elegáns; a berendezés 

ízlésről és jómódról tanúskodott. A vendégszoba pedig olyan volt, 



mintha az édenkert egy darabkáját szakította volna ki valaki. A 

függöny, az ágynemű, az asztalterítő finom, virágmintás anyagból 

készült, ami kitűnően illett a falak halványrózsaszín 

árnyalatához. A padlót borító puha szőnyeg centiket süllyedt a 

lábam alatt. A sarkig nyitva álló, nyugatra néző ablakokon 

melegen áradtak be a késő délutáni napsugarak, és szemtanúi 

lehettünk annak a csodás látványnak, amint a tüzes korong 

alábukott az Oquirrh-hegység csúcsai mögött, csillámló 

aranyhidat vonva a Great Salt Lake fölé. Közvetlenül az ablak 

alatt, egy ápolt kert közepén, úszómedence csillogott. A madarak 

csiripelve várták az éjszakát a fák lombjai között. Úgy hatott rám 

ez a környezet, mint égő sebre a gyógyító balzsam. Ha azt 

mondják, hogy üljek le egy kényelmes, puha fotelba ott, az ablak 

előtt, és maradjak ott egy vagy két évig, akkor sem ellenkezem. 

Ava törülközőkkel és szappannal felszerelve betuszkolta 

Ninát a vendégszobához tartozó fürdőszobába, és türelmesen 

elmagyarázta neki, mi mire való. 

– Csak forgatni kell ezt a kart – hallottam a hangját. – Ha 

erre fordítja, forró víz folyik belőle, ha erre, hideg. Használjon 

annyit, amennyi jólesik. Rendben? – Meg kell hagyni, Ava 

remekül megtalálta a hangot Ninával. És amikor érezte, hogy a 

lány kezd ingerült lenni, gyorsan visszavonult. Amint becsukta 

maga mögött az ajtót, egy fiókból egészségügyi ládát vett elő, és 

mielőtt bármit mondhattam volna, kicserélte a hüvelykujjamon 

az elpiszkolódott kötést. 

Miután legalább ezt rendbe hozta rajtam, lementünk a 

boltíves nappaliba, amelynek ablakai egyik oldalról nyugati 

irányba, a sötétvörös háttérben feketéllő Oquirrh-ra néztek, a 

másik oldalról Salt Laké City-re, a harmadikról pedig az 

ugyancsak sötétbe burkolódzó Wasatch Range vonulatára. A nap 

éppen akkor mondott végső búcsút az Oquirrh legmagasabb 

ormának, mélybíbor koszorút vonva a Wasatch köré. Úgy 

döntöttem, a nappaliban álló kanapé legalább annyira 



kényelmes, mint a fotel, amiről az imént ábrándoztam odafenn, 

és hogy mennyire igazam van, az be is igazolódott egy pillanat 

alatt. 

– Hozhatok valamilyen frissítőt? – kérdezte Ava, miután 

leültem. 

– Már a látvány is felfrissít, köszönöm – feleltem. Ava már az 

ajtóban járt, amikor utána szóltam. – Tényleg nagyon hálás 

vagyok, amiért befogadott minket. Ray talán elmondta, hogy nem 

teljesen veszélytelen a helyzet, de biztosíthatom, mindent 

megtett annak érdekében, hogy senki ne követhessen minket. De, 

bár nagyon jól csinálja, amit csinál, soha nem lehet tudni... 

Ava visszafordult, és tetőtől talpig végigmért. 

– Ray nagyon jó fiú – kezdte. – Soha nem sodorna veszélybe 

minket, a legkisebb mértékben sem, hacsak nem lenne jó oka rá. 

Fiúk. Lányok, 

– Több gyereke is van? – szaladt ki a számon a fejemen 

átcikázó gondolat. 

– Igen. Négy lány. Hármat közülük hamarosan meg is 

ismerhet. Vacsorára ígérték magukat. – Miközben beszélt, futó 

mosoly jelent meg az ajkai körül. Alig volt több mint az izmok 

parányi játéka, és el is tűnt egy pillanat alatt. – Remélem, 

megbocsát, de dolgom van – mondta, és már el is tűnt a 

konyhába vezető boltív alatt. 

– Szívesen segítenék – szóltam utána. 

– Köszönöm, kedvesem, de már nincs mit. Szinte minden 

teljesen kész, és az asztal is terítve van. 

Valahol a tudatom mélyén ébredezni kezdett egy gondolat: ha 

az asztal terítve van, Avának tudnia kellett, hogy Nina és én 

jövünk. Megpróbáltam felidézni magamban az utat, de képtelen 

voltam visszaemlékezni, hogy Ray megállt-e telefonálni valahol. 

Hátrahajtottam a fejem a kanapé puha támlájára, és lehunytam a 

szemem. Végül arra a következtetésre jutottam, hogy – miután 

elhagytuk a Templom teret r nem volt alkalma rá. 



És miközben a mélybíbor égbolt elsötétült a Wasatch felett, 

álomba szenderültem én magam is. 

 

* 

 

Félóra múlva Nina hangjára ébredtem. 

– Kész a vacsora – suttogta izgatottan. 

Soha nem gondoltam volna, hogy egy vacsora ekkora 

izgalmat ébreszthet bárkiben. Hacsak... nincs benne valami 

különös. Próbáltam orientálódni, de nagyon nehezen ment. 

Fogalmam sem volt, milyen szobában, milyen házban, milyen 

városban vagyok, sőt abban sem voltam biztos, hogy a fölém 

hajló Nina az evilági élethez tartozik. 

– Hol vagyok? Mi... mi történt velem? – motyogtam, még 

mindig a mély álom hatása alatt. 

– Raynél – suttogta Nina hasonló izgatottsággal. 

– Bocsáss meg, Nina, de fogalmam sincs, milyen Ray-ről 

beszélsz. – Körülnéztem, de nem láttam senkit a szobában, 

akihez kötni tudtam volna a nevet. 

– Most már értem – mondta síri hangon. 

– Mit értesz? 

– Azt hittem, ismeritek egymást. Úgy értem, régebb óta. 

– Kivel? 

– Olyan... közel álltok egymáshoz. Azt hittem, talán... 

összetartoztok. Hogy már eldőlt a sorsotok... De most már 

mindent értek. 

Hirtelen kiszállt szememből az álom. Kissé kedvetlenül 

fordultam Ninához. 

– Akkor jó. Legalább egyikünk ért valamit. Felvilágosítanál 

engem is? Mit értesz? Ki vele! 

– Azt, hogy csak most találkoztatok. Tehát még nem dőlt el 

semmi. De hamarosan dönteni fognak felőletek. 

– Hol, Nina, az Isten szerelmére? És kik? 



– Odafenn, a mennyben. 

– Nina! Mi az ördögről beszélsz? 

– Arról, hogy titeket egymásnak teremtett a Mennyei Atya. 

– Nina – mondtam türelmetlenül. – Talán nem tudod, de én 

nem vagyok mormon. 

– Akkor hamarosan az leszel. Ray majd segít neked abban, 

hogy megérts bizonyos dolgokat. 

Felsóhajtottam. Lehet, hogy Ray-nek elég hatalma van ahhoz, 

hogy megmondja, mit tegyek, de hogy mit gondoljak, azt nem 

szabhatja meg senki. Még a mindenható Mennyei Atya sem. 

– Nem, Nina. Nem vagyok mormon, és biztos vagyok abban, 

hogy nem is leszek. Soha. 

Nina tőle szokatlan módon kuncogni kezdett. 

– Jaj, de buta vagy. Már miért ne lennél? 

– Azért, mert, bár tiszteletben tartom, nem hiszek abban, 

amiben a mormonok hisznek. 

– Honnét tudhatnád, ha még nem próbáltad? – csóválta a 

fejét mosolyogva Nina. 

Megpróbálni hinni? 

– Azt hiszem, nem is fogom – feleltem. – Én más életmódhoz 

vagyok szokva. 

Amint kimondtam, máris kételyek támadtak bennem, hiszen, 

ha jól belegondoltam, nemcsak hinni nem próbáltam soha, 

hanem mást sem. Kivéve egy-két dolgot. Kipróbáltad, milyen, 

magányosan, egyedül élni. Örökös feszültségben. Ezzel az 

életmóddal kérkedsz? Így akarod leélni az egész életedet? Egy 

percig úgy éreztem, mint az a horgász, aki egy víz alatti kőről 

lógatja a botját a vízbe, és egyszer csak megmozdul alatta a kő. 

Hogy szabaduljak a fáradtság okozta gondolattól, Ninára néztem. 

– Ray már nős, Nina. Ezen nem változtathat még a Mennyei 

Atya sem. És ott, ahonnan én... jövök, egy férfinak csak egy 

felesége lehet. – Úgy gondoltam, ez olyan érv, ami azonnal véget 

vet a kellemetlen párbeszédnek. De mivel Nina továbbra is 



mindentudóan mosolygott, így folytattam: – Jegygyűrűt visel az 

ujján. Az én bibliámban ez valami olyasmit jelent, hogy... el a 

kezekkel. Ő már máshoz tartozik. 

– Nos igen – jött a megfontolt válasz. – Ray valóban nős, és 

azt a gyűrűt az első felesége húzta az ujjára. Az ő tiszteletére 

viseli. És én azt is elhiszem, hogy te nem akarsz változtatni ezen. 

Szerinted az a helyes, ha egy feleség mellett éli le az életét. 

Rendben. Hidd, ha ezt akarod. Ez azonban nem változtat a 

dolgokon. 

– Nina, ne haragudj, de nem értem, mit beszélsz. 

Diadalmas mosoly jelent meg a lány szája szegletében. 

– Ray első felesége halott. 

Éreztem, hogy felgyorsul a pulzusom. Félelem és reménység 

keveredett bennem. 

– Halott? Honnan tudod? 

– Onnan, hogy megkérdeztem Kirstent. Tudtam, hogy tudni 

szeretnéd, de nem fogod megkérdezni. Olyan... udvarias vagy, ha 

kérdezni kell. 

Az agyamban egymást kergették a gondolatok. Egyedül él, 

ujjongtam magamban. Az ujjongást azonban megint félelem 

váltotta fel. 

– De akkor... miért hordja a gyűrűt? – kérdeztem 

tanácstalanul. 

– Miért, miért... Mert Ray házassága a templomban, a 

Mennyei Atya előtt köttetett, ami örökre összeláncolta az első 

feleséggel. Aki most a Mennyek Országában várja. 

Behunytam a szemem. 

– Hadd foglaljam össze, amit mondtál – kértem. – Tehát... 

Ray felesége meghalt, de ennek ellenére még mindig házasok, 

mert örök hűséget fogadtak egymásnak Isten színe előtt. A sír 

sem választhatja őket el. Jól értettem? 

– Igen! – Nina roppant elégedett volt, hogy a tanítványa ilyen 

gyorsan tanul. 



– Ha ennek ellenére újra megnősül... a második asszonynak 

tett esküje is örökre szól? 

– Ha Isten előtt teszi, igen. – Kezded érteni a lényeget, tette 

hozzá Nina tekintete. 

Kinyitottam a szemem, és hitetlenkedve Ninára meredtem. 

– Ha pedig nem Isten előtt, akkor, miután meghal, visszatér 

az egyes számú feleséghez. Bizonyos értelemben – tettem hozzá, 

mert az agyamban már ott zakatolt a következő kérdés: Na és kit 

érdekel, mi lesz a halál után? Én az evilági életet szeretném 

élvezni, nem azt a másikat. Ha meghalt, oda mehet, ahová akar. 

Ám az énem másik fele ugyanakkor így ágált: Elment az eszed? 

Összeállni egy férfival, aki b-t gondol, mikor te á-t? Mit gondolsz, 

mi sül ki belőle? Boldogság és siker nem, abban biztos lehetsz. 

Különben is, mi vonz benne annyira? Az, hogy legalább annyira 

gyűlöli a hazugságot, mint te! 

Amikor idáig jutottam gondolataimban, rájöttem valamire. 

Ennek az egy, lényegi tulajdonságnak a vonatkozásában Ray meg 

én akár ikrek is lehettünk volna. Egy ikerpár két, különböző 

családba született fele. Felnéztem. Nina oldalra hajtott fejjel állt 

előttem. 

– Én a helyedben Isten előtt esküdnék vele – mondta 

megfontoltan, majd kérdő tekintetemre még hozzátette: – A 

következő életében ugyanis isten lesz ő maga is. 
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A vacsora ugyanolyan meghökkentő könnyedséggel és 

természetességgel kezdődött, mint amilyen a családtagokból és 

az egész házból áradt. Azért mondom, hogy meghökkentő, mert 

én, természetemnél fogva, nem tartozom a könnyen oldódó 

emberek közé. Ha a legjobb formámat nyújtom, sem vagyok 

kifejezetten társasági lény, mi több, elbizonytalanodom. Most 

pedig számomra teljesen ismeretlen emberek közé kerültem, egy 

olyan férfi jóvoltából, akit a kelleténél jóval vonzóbbnak találtam, 

ráadásul nem sokkal azután, hogy megtudtam, hogy ez a túlontúl 

is vonzó férfi, hm... hogy is mondjam... elérhető, és ha a 

jelzéseinek hinni lehet, én sem vagyok közömbös neki. 

Tizenegyen ültünk az asztal körül. Ava elmagyarázta, hogy a 

mormon hagyományok szerint a hétfő a családok napja; ilyenkor 

este, ha csak tehetik, mindannyian összejönnek, hogy együtt 

fogyasszák el az ünnepi vacsorát. A lányok és családjaik sorba 

álltak, hogy megkapják Avától az ilyenkor járó öleléseket és 

puszikat. A két vő közül csak egy tudott eljönni, és Ray apja sem 

volt jelen. Az üzlet még a mormonoknál is elsőbbséget élvez, 

állapítottam meg magamban, miközben néztem a ceremóniát. 

A világos juharból készült, hosszú asztal egyik végén Ray, a 

másikon Ava foglalt helyet. Az egyik oldalt szinte teljesen 

elfoglalta a legidősebb nővér, a csinos, barna hajú Chloe és két, 

csintalankodó gyermeke. Az egyik még etetőszékben ült, a másik 

egy párnákkal megmagasított széken, a harmadik békésen szívta 

cumiját az asztal közelében elhelyezett járókában, a negyedik 

pedig, szemmel láthatóan, jó úton volt a megszületés felé. A sort 

a második nővér, az ugyancsak rendkívül csinos és szintén barna 

Katie zárta, akinek egyéves gyermeke a Chloe mögött álló 

járókában, a cumizó unokatestvér mellett csücsült. Az én 

oldalamon ült Nina (az arca most tiszta halványrózsaszínben 



csillogott, és frissen mosott, szalmaszínű haja selymes piheként 

lebegett az arca körül), bizonytalanul, félénken, de a szokásosnál 

jóval csinosabban a levendulaszínű, fodros gallérú ruhában, amit 

Avától kapott. Ezután Katie kissé merevnek tűnő ifjú férje, Enos 

következett, majd a negyedik lánytestvér, egy tinédzser, akin még 

csak kialakulófélben voltak a családra jellemző, kellemes 

vonások. Ő volt Kirsten, akiből Nina kiszorított mindent, amit 

Ray szerelmi életéről tudni lehetett. A harmadik nővér, Anette, 

mondták büszkén, missziós küldetésben volt valahol. 

A vacsora hálaadással kezdődött, amit Ray mondott el. 

Egymásba kulcsolódó kezekkel, lehajtott fejjel hallgattuk végig. 

összeszorítottam a számat. A pillanat akkor is ambivalenciát 

ébresztett volna bennem, ha nem érzek szimpátiát Ray iránt. 

Élveztem, hogy engem is befogadtak a körbe, ugyanakkor 

szívesebben vettem volna, ha ezt nem az asztali áldás jámbor 

szavaira teszik. Kezdett elegem lenni a „drágalátos” Mennyei 

Atyából, aki elég egyoldalú, mondhatni, lapos szókinccsel 

rendelkezett. 

A szüleim házában az Isten szó csak a legritkább esetben 

hangzott, el, akkor is a „verje meg” kombináció bevezetőjeként. 

Az apa szót – az atya modernebb változataként – legfeljebb csak 

akkor vettem a számra, ha komoly bajba kerültem; sokkal 

szívesebben használtam a papit vagy az apucit, templomba pedig 

csak akkor mentünk, ha valamelyik barát vagy szomszéd 

megházasodott. Ennek ellenére rendkívüli hálát éreztem azért, 

hogy ott ülhetek az ünnepi vacsora asztalánál egy olyan család 

körében, akiknek fontos, hogy minden hétfőn összejöjjenek. A 

vacsorák nálunk feszültséggel teli eseménynek számítottak. 

Apám és én többnyire a tányérba meredve kanalaztuk az ételt; fel 

sem mertünk nézni, hátha úgy nem jutnak el hozzánk anyám 

szűnni nem akaró, többnyire szidalmazó megjegyzései. Anya, 

akinek olyan éles volt a nyelve, akár a kés, még a szemét is képes 



volt bevetni. Fullánkos pillantásokat lövellve mondta a magáét, 

mindaddig, míg hallgatásunktól sértetten ki nem vonult. 

Ray családja szemmel láthatóan élvezte az együttlétet. 

Elégedett mosolyok villantak, és bár a mind maszatosabbá és 

hangosabbá váló gyerekekre időnként rá kellett szólni, a feddés, 

amit kaptak, nem megalázó volt, hanem tényszerű, szeretettel 

teli. Cinikus módon a feszültség jeleit kezdtem kutatni az 

arcokon, eredménytelenül. Csupán Enos tűnt egy kicsit 

szórakozottnak, és Chloe egyik gyermeke viselte nehezen a 

vacsora közben rákényszerített korlátokat (de csak azért, mert 

megfázott szegényke, hangoztatták minduntalan a családtagok). 

Anyám házában egy megfázás jellembeli hiányosságnak vagy 

főben járó bűnnek számított. Teljesen magával ragadott az asztal 

körül megnyilvánuló harmónia. 

Minden alkalommal, amikor felnéztem a tányéromból, 

figyelő tekintetekkel találtam szemben magam. Lefogadom, hogy 

érdekesnek találtok, gondoltam magamban, íme, egy gyilkosság 

gyanúsítottja, akit a drága Ray ennek ellenére közétek hozott. 

Szegényes az öltözékem, a hüvelykujjamat használhatatlanná 

teszi a hatalmas kötés, ráadásul olyan szürke vagyok, mint egy 

háziegér. Ugyanaz a gondolat jár a fejetekben, ami nekem is: Mi a 

fenét eszik rajta ez a Ray? 

Megpróbáltam pozitívan viszonyulni a családhoz; kétkedni 

abban, ami át-átcikázott a fejemen, de egyébként is megtépázott 

önbizalmammal bizony nehezemre esett jó képet vágni, a kutató 

tekintetekhez, amelyek azonnal visszatértek, ha azt hitték, hogy 

nem figyelek. Egyre nyugtalanabbá váltam, és hogy kivonjam 

magam az ambivalens érzések hatása alól, George Dishey-re 

tereltem a gondolataimat 

– Hallotta valaki az esti híreket? – kérdeztem, mindenki 

számára váratlanul. 

Egybehangzó nem volt a felelet 



– Miért? – kérdezte Katie. – Talán történt valami fontos a 

nap folyamán? 

Ray-re pillantottam, aki fel sem emelte a fejét tányérjából. Ez 

azt jelentette, hogy nem számolt be a családjának arról, ami 

Snowbirdben történt. Az a munkájához tartozott, a vacsora pedig 

a családi élethez. Egyáltalán, tudják, hogy gyilkosság történt és 

hogy én is nyakig benne vagyok? Igen, kell hogy tudják. Úgy tűnt, 

Ava pontosan érti, mire célzok, amikor szoba hoztam a veszélyt. 

– Tulajdonképpen nem. De reméltem, hogy sikerül elcsípnem 

egy tudósítást a snowbird-i konferenciáról vagy valamit abból a 

nyilvános vitából, amely ma este zajlott az evolúciós elméletet 

támogató paleontológusok és a teremtés-elméletet valló 

fundamentalisták között. 

– Enos szerint a Mennyei Atya nem szereti, ha ilyesmire időt 

vesztegetünk – csicseregte Katie. – Igaz, Enos? 

Enos hatalmas kanál ragut gyömöszölt éppen a szájába, ezért 

csak bólintott. 

Katie gépiesen elcsivitelt válasza úgy szúrt, mint a cipőbe 

tévedt kavics. Egy pillanatig rajta felejtettem a szemem. Csinos 

külseje kicsit csípős jellemet takart, amit ugyan jól leplezett az 

arcát örökösen beragyogó mosoly, ám szemének alig észrevehető 

villanásaival elárulta magát. Mennyi idős lehet, tűnődtem 

magamban. Húszegynéhány éves, és már feleség és anya. Járt 

vajon egyetemre? Rágás közben viszonozta pillantásomat, de 

gyorsan elkapta rólam a tekintetét. Ennek ellenére felfedeztem 

benne a kihívást. 

– Mit mond a mormon egyház az evolúcióról? – kérdeztem, 

miközben arról próbáltam meggyőzni magam, hogy senkit nem 

akarok megsérteni – egyszerűen tudni akarom. 

A Brigham Young Egyetem Geológia Tanszékén élénk munka 

folyt, ami – többek között – azt jelentette számomra, hogy a 

mormonoknak nincs bajuk az evolúcióval. Közben nem szívesen, 

de beismertem, hogy Katie fájó pontot érintett, amire azért volt 



lehetősége, mert egyéb gondjaim miatt elfelejtettem kellőképpen 

álcázni magam. 

Egy percig mindenki hallgatott. Ray még a szemét is 

behunyta, és amikor kinyitotta, a tányérjába temette riadt 

tekintetét, és elszántan rágni kezdte a szájában lévő falatot. 

Katie megköszörülte a torkát. 

– Mi köze a dinoszauruszoknak az evolúcióhoz? 

– Rengeteg – feleltem. – Ezért olyan fontos tudomány a 

paleontológia, amelynek elsődleges célja az, hogy a fajok 

eredetére vonatkozó ismereteinket árnyaltabbá, pontosabbá 

tegye, beleértve azt, hogy hogyan keletkeztek, miként pusztultak 

ki és hasonló dolgokat. Így van, Nina? – Bátorítóan a lányra 

mosolyogtam, azt remélve, hogy előrukkol valamivel, amit 

George tanított neki. – Mit mondott George ezzel kapcsolatban? 

Nina lenyelt egy hosszú tésztát, vágyakozva elmosolyodott, 

végül azt mondta: 

– Azt, hogy a Vízözönben pusztultak el. 

Mindenre számítottam, csak erre nem. Mivel nem tudtam, 

mit kellene mondanom, megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a 

választ, de a fejemből nem tudtam száműzni az értelmetlennek 

tűnő szavakat. Már-már kezdtem azt gondolni, hogy Nina a 

meglepetések mestere. Megjelenik rongyokban, mocskosan, és 

közli, hogy napjaink legismertebb paleontológusának a felesége. 

Erre most a Vízözönnel hozakodik elő. De vajon melyik vízözönre 

gondol? A Noé-féle sorscsapásra, vagy valami korábbira? Nem 

lehet, hogy csak viccelt vele George? Lehet vele viccelni 

egyáltalán? 

– Tanít valamit a mormon egyház a teremtésről? – 

kérdeztem. 

– Tanít, Ray? – kérdezte Ava nyugodt hangon. – Ha igen, 

mit? 

Nem először tűnődtem el azon az est folyamán, hogy hol 

lehet Ava férje, és hogy mennyi ideje lehet távol. Ray ugyanis 



pontosan azon a helyen ült, amelyen, feltételezésem szerint, a 

családfő szokott, és mindenki úgy kezelte, mintha ő lenne a 

család feje. Most kelletlenül megköszörülte a torkát. 

– Semmit – felelte egyszerűen és tömören. 

– Az egyháznak ennél sokkal fontosabb problémákkal kell 

foglalkoznia – kapcsolódott be a vitába Enos. 

– Ó – szaladt ki a számon, akaratom ellenére, elnyomva azt a 

választ, ami megfogalmazódott bennem. Az egyházat ennyire 

nem érdekli, hogy hogyan kerültünk ide? Ám amire a gondolat 

mondattá alakulhatott volna, úgy döntöttem, ideje befogni a 

számat, még mielőtt túl messzire szalad velünk a ló. 

Valaki a sótartót kérte valakitől, de hogy ki, azt nem tudtam, 

és nem is nagyon érdekelt. Akkor ugyanis már a falakat 

pásztáztam. Esélyt akartam adni a bennem tomboló 

felháborodásnak, hogy lecsillapodjék, mielőtt kárt okozna 

másban is. Nézelődés közben észrevettem egy portrét az egyik 

falon. Egy komód felett lógott, és egy nagyon egyszerű, 

szemüveges férfit ábrázolt. Gyengéd mosolya mögött ott rejtőzött 

az a patriarchális szellem, amely Ray családjában uralkodott, A 

portré alatt, a komód tetején, egy meggyújtott gyertya mellett 

Mormon Könyvének bőrkötéses kiadása feküdt, és egy másik 

könyv, amelynek Mormon dogmatika volt a címe. Az egész 

elrendezés szeretetről, megbecsülésről árulkodott. A könyvekhez 

két, felfelé mutató nyílvesszőt állított egy gondos kéz, és 

elhelyezte rajtuk annak a szemüvegnek az eredetijét, amelyet a 

képen látható férfi viselt. Bár a komód és a felette lógó kép olyan 

volt, mint egy oltár, azt a képzetet keltette az emberben, hogy a 

szemüveg tulajdonosa bármely pillanatban visszatérhet a 

szobába, ezért fontos, hogy a szemüveg mindig kéznél legyen. 

Ugyanakkor megéreztem, hogy erre már nem kerül sor soha, a 

képen látható férfi – feltételezhetően Ray apja – ugyanis minden 

bizonnyal halott. 



Katie mesterkélten könnyed, majdhogynem viccelődő hangja 

zökkentett ki gondolataimból. 

– Ha jól értem, Em, maga azt gondolja, hogy a majomtól 

származunk. 

– Nem – feleltem egykedvűen. – Azt azonban szilárd 

meggyőződéssel hiszem, hogy az ember és a majom közös őstől 

származik. 

Katie elnevette magát. Anyja figyelmeztető, „viselkedj 

rendesen” pillantást küldött felé, de Katie nem reagált. 

– Azaz, maga szerint, Ádámtól és Évától – vágta rá 

indulatosan. 

A sárgarépával megrakott villa megállt a kezemben. 

Hallottam, hogy sokan szó szerint értelmezik Ádám és Éva 

történetét, de először fordult elő, hogy élő beszélgetésben, a 

fülem hallatára mondja ki valaki. Letettem a villát és 

összekulcsolt kezeimet megtámasztottam az asztal peremén. 

– Ha kívánja, szívesen elmondom, mit gondolok erről a 

dologról, aztán, ha akarja, elmondhatja maga is. Ahogy tetszik. 

Nos... én hiszek az evolúcióban, ami számomra azt jelenti, hogy 

az idő múlásával változások mennek végbe a világban. Új dolgok 

jönnek létre, amelyek magukban foglalják a régieket is. 

Katie hitetlenkedve ingatta fejét. 

– Hiszek mindabban, amit a saját szememmel láthatok, amit 

a saját érzékeimmel megtapasztalhatok – folytattam 

rendületlenül. – Sőt, tudósként csak akkor elégszem meg a 

látottakkal, ha a jelenség, amelyet megfigyelek, megismételhető. 

Ez ugyanis az objektivitás egyik legfontosabb kritériuma. A 

megismételhetőség. Ez a kritérium teszi ugyanis lehetővé, hogy a 

jelenség minden összetevőjét megismerjem, és fel tudjak állítani 

bizonyos ok-okozati összefüggéseket. 

– No és mi az, amit megfigyelése során a családunkról a saját 

szemével megtapasztalt? – kérdezte kissé gúnyos hangon Katié. 



Lehet, hogy nem járt egyetemre, és nem pazarolta az idejét 

alternatív tanokra, de Katie nem volt buta. Csapdát szimatoltam, 

és dühös sértettségemben, bele is sétáltam. 

– Nos, ha körülnézek, azt látom, hogy Ava szembetűnően 

szép vonásai megismétlődnek minden gyermekében. A 

harmonikus felépítésű csontozat, a bőr és a haj csodás színe, a 

szemek vágása... Ugyanakkor más vonásokat is látok. Olyanokat, 

amelyeket nem Ava adott tovább, hanem valaki más. Nézzük 

például Chloét. Az orra szakasztott olyan, mint a képen látható 

úré, aki, ha jól sejtem, csak Mr. Raymond lehet. És ugyanennek 

az úrnak a fülformáját a járókában játszó kisfiún látom viszont. 

– És? 

Magam elé emeltem a kezem, és egymásba fontam az 

ujjaimat, nehogy akaratomon kívüli gesztikulációba kezdjenek. 

– Neves tudósok munkáiban olvastam – olyan férfiakat és 

nőket értek ezalatt, akiknek a véleményében feltétel nélkül 

megbízom – hogy minden alkalommal, amikor egy petesejt és 

egy spermium egyesül, a DNS-molekulák összekeverednek, akár 

keveréskor a kártyalapok, továbbadva a két szülőre jellemző 

kódokat, vagy hétköznapi nyelven szólva, vonásokat, létrehozva 

egy teljesen új individuumot. Ez, szerintem, nem más, mint 

időbeli változás. Minden új generáció, minden új individuum 

változást jelent az elődeihez képest. Erről szól az evolúció. Miért 

ne hinnék benne, amikor kézzel fogható eredménye van, amit 

nem csak én látok, hanem mindenki, aki ezen a földön él? 

Hányszor hangzanak el naponta ilyen megjegyzések, hogy „nézd, 

ennek a gyereknek pont olyan füle van, mint a nagyapjának, az 

orra viszont az anyjáé, nem érdekes?” Ez azt jelenti, hogy a 

lelkünk mélyén mindannyian tudósok, vagy legalább megfigyelők 

vagyunk. A keveredés, nagy valószínűséggel, véletlenszerűen 

megy végbe, de az evolúció ettől még evolúció marad. Persze, az 

is lehetséges, hogy a bekövetkező változások isteni kezekben 

vannak. Lehetséges, de nem tudhatom, mert hiányzik a 



személyes megfigyelés lehetősége. Azt azonban határozottan 

állítom, hogy az isteni tervek, ha nem követik a fizika 

örökérvényű törvényeit, nem lesznek megismételhetők, ezért 

nem adnak alkalmat az összetevők megismerésére, tehát – 

szubjektívek. 

Katie mindentudóan mosolyogva felvonta szemöldökét. 

– Márpedig isteni tervek szerint történt minden – szögezte le. 

– Az, hogy valakinek szép gyermeke születik, a Mennyei Atya 

jutalma a hívő emberhez méltó életért. 

Katie, Ray éles pillantására, elhallgatott. Talán az 

arroganciával kapcsolatban tanít valamit a mormon egyház, 

gondoltam magamban. De bármi állt is a pillantás mögött, Ray 

ismét többet mondott el a testével, mint ami szóval elmondható. 

– Nézze – fordultam bocsánatkérő hangon Katie-hez. – 

Igazán nem akartam vitába bocsátkozni senkivel. (De mivel 

pontosan ezt tettem, ocsmányul éreztem magam.) – 

Egyszerűen... természettudós vagyok, ezért... a 

természettudomány eszközeivel próbálom megismerni a világot 

magam körül. Megfigyelem, mi történik körülöttem, felállítok egy 

hipotézist, és megpróbálom megállapítani, hogy működik-e. És 

ehhez nincs szükség másra, csak az öt érzékszerve, illetve, az öt 

érzékszerv instrumentális kiegészítőire. Hogy maga esetleg 

rendelkezik egy hatodik érzékkel, és ez a hatodik érzék pontosan 

megmondja, melyik vonását kitől örökölte. Lehet. Ellenőrizni 

nem tudom ugyan, de... nem is vitatom. 

Katie elégedett mosollyal nyugtázta szónoklatomat. 

Elhallgattam, de továbbra is a velem szemben ülő fiatal 

teremtést néztem. Ha lenne egy csöpp eszed, hugi, hálát adnál a 

Mennyei Atyának azért, hogy létezik tudományos módszer. Ugye, 

fontosnak tartod azt, hogy a gyereked a következő generációnak 

is átadja a csinos kis vonásaidat? Nos, van egy jó hírem. Néhány 

tudós, ebben a vonatkozásban, ugyanis kifejezetten a te 

malmodra hajtja a vizet. Tudod, mit vizsgálnak? Azt, hogy miért 



csökken majdnem a felére, még a mi életünkben, az emberi 

spermában a hímivarsejtek száma, és ha már a felére csökken a 

puskapor, hogyan nyerhető meg a háború? Mert ilyen 

körülmények között fennáll az a veszély, hogy egyetlen unokád se 

lesz. Ki örökli akkor a szép vonásaidat? Arról nem is beszélve, 

hogy itt nőttél fel, Utahban, ahol, minden tiltakozás ellenére, 

továbbra is föld felett végzik a nukleáris robbantásokat. A 

tudósok lassan mást sem tesznek, mint a Geiger-féle számláló 

által rögzített adatokat vizsgálják, nehogy még nagyobb legyen a 

baj. A néma tiráda itt elakadt, mert eszembe jutott, hogy a 

nukleáris robbantásokat is a tudósok tevékenysége tette lehetővé, 

és ezt még gondolatban sem akartam közölni a szépséges Katie-

vel. Tízig elszámoltam magamban, majd feltettem egy olyan 

kérdést, amelytől azt reméltem, más mederbe tereli majd a 

beszélgetést. 

– Mit mond pontosan a mormon egyház az élet eredetéről? 

– Azt, hogy a Mennyei Atya alkotta az eget, a földet és az 

élőlényeket – felelte éneklő hangon Nina. – Ez hatezer évvel 

ezelőtt történt, és hat napot vett igénybe. Az utolsó 

millenniumban vagyunk! – tette hozzá ujjongva, aztán 

elhallgatott. 

A sárgarépa, amit lenyelni készültem, megakadt a torkomon. 

Minden szem Nina felé fordult. Arca ragyogott, boldog mosoly 

játszott az ajkai körül. Két kezét összekulcsolta a mellén, és az ég 

felé emelte tekintetét. 

– Ez igaz – mondtam lassan. – Legalábbis, Ussher püspök 

számításai szerint, aki azt állítja, hogy a Föld 1997 októberében 

töltötte be a hatezredik évét. 

– De maga másképp gondolja, ugye? – kérdezte Katie. 

Ismét megpróbáltam tízig elszámolni, de csak négyig 

jutottam. 

– Igen. A tudomány mai állása szerint a Föld még 4.6 billió 

évnél is öregebb. 



– Plusz mínusz párszáz év... Mit számít az? 

– Katie, most már elég legyen – szólalt meg szigorú hangon 

Ava. 

A lány szemében azonnal kihunyt a huncut lelkesedés. 

– Sajnálom, anya. Nem akartam megbántani senkit. 

– Ne nekem sajnálkozz, Emtől kérj bocsánatot. Belé 

lövöldözöd a fullánkjaidat. 

Katie felém fordult, és már szóra nyitotta a száját, amikor 

tiltakozóan felemeltem a kezem; véletlenül azt, amelyiken ott 

csúcsosodott a hatalmas kötés. 

– Én szeretnék bocsánatot kérni – mondtam. – Mindenkitől. 

Hirtelen tudatosult bennem, hogy belső sebezhetőségemet, 

amit amúgy is felfedtem, még inkább kihangsúlyozza az ujjamat 

ért fizikai sérülés, ezért gyorsan az asztal alá dugtam a kezem. 

Közben alaposan bevertem az asztal sarkába. Egyre erősödő 

zavaromhoz most már ingerültség is társult, amit nem 

utolsósorban a kezembe hasító fájdalom okozott. És még valami. 

Az én családomban soha nem követte bocsánatkérés a vitákat, 

veszekedéseket. És ettől még nyomorultabbul éreztem magam. 

– A Mennyei Atya, George szerint, úgy alkotta meg a földet, 

hogy öregnek lássék. Így akart próbára tenni minket – szólalt 

meg váratlanul Nina. 

Éreztem, hogy a döbbenettől kinyílik a szám. Katie volt az 

erősebb, mert ő képes volt szavakba önteni gondolatait. 

– Nina, te milyen vallású vagy? 

– Hogyhogy milyen? – kérdezte értetlen pislogás közepette 

Nina, majd bizonytalan, elhaló hangon hozzátette: – Mormon... 

Ray, aki önfeláldozóan végigette a szóváltást, ami köztem és a 

húga között zajlott, riadt pillantást küldött Nina felé. 

– Én is – mondta epésen Katie. – Mégsem emlékszem 

ilyesmire. Pedig jól ismerem a könyveket. Melyik gyülekezetbe 

jársz? 

Nina szája kinyílt, majd újra becsukódott. 



– Mi... Én... Nekem nem szabad... 

– Mit nem szabad? – kérdeztem segítőkész hangon. –

Megmondanod? 

Nina rémülten becsukta a szemét, úgy bólintott. Arcából 

kifutottak a színek; bőre pergamenszínűre változott. 

Ava hangjából nem lehetett nem kihallani a rosszallást, 

amikor heves vérmérsékletű lányához fordult. 

– Katie, kislányom... Te rosszabb vagy, mint az inkvizíció. 

Nem tudnád egy kicsit félretenni a kínzó kíváncsiságodat? Mi 

lenne, ha ima közben a Mennyei Atyának tennéd fel a 

kérdéseidet? Úgy talán erősödne a hited is. 

– Igazad van, Anya – csacsogta Katie. – Kirsten, ideadnád a 

kenyérkosarat? 

 

* 

 

Míg a család nőtagjai leszedték az asztalt, Ray és én 

kimentünk az uszoda melletti teraszra. Szívesebben segítettem 

volna az edények eltakarításában; nem azért, mert annyira 

szimpatikusnak találtam a házimunkák nemek szerinti 

megoszlását, hanem azért, mert az adott körülmények között 

nem szívesen maradtam kettesben vele. Felpörgetett agyam 

túlságosan érzékenyen reagált minden apróságra, és a heves vita 

után nem esett jól, hogy szembesülnöm kell egy evidenciával: 

Ray világában minden rendben volt, az enyémben pedig semmi 

sem. Megrázó volt számomra ez a felfedezés, és nem akartam 

hasonlókkal szaporítani. Ray azonban nem tágított. 

– Beszélnünk kell, mielőtt hazamegyek – mondta. 

Hogy egyedül maradhass a feleséged emlékével, tettem hozzá 

gondolatban. 

– Oké – sóhajtottam. – De vigyázzon, hogy mit mondd, seriff, 

mert harapós kedvemben vagyok. 



Ray tekintete ide-oda ugrált a Salt Lake City-t jelentő, villogó 

fényeken. 

– Sajnálom, ha valaki... kényelmetlen helyzetbe hozta 

odabenn – kezdte. – A húgom néha... 

– Nincs miért bocsánatot kérnie – szakítottam félbe. – Ami 

történt, az az én hibámból történt, és mivel – keserves 

tapasztalatok árán – megtanultam, hogy jobb bocsánatot kérni, 

mint egyre növekvő batyuként cipelni a bűntudatot, megragadom 

az alkalmat, és elnézést kérek a viselkedésemért. Bár, ezúttal 

talán némi magyarázattal is szolgálhatok. Vitát kezdeményeztem, 

és amikor rám nézve rosszul alakultak a dolgok, erősebben 

védekeztem, mint azt a szituáció megkívánta volna. Hogy miért? 

Mert már annyiszor kihoztak a sodromból ezzel a 

teremtéselmélettel, hogy az utóbbi időben, ha szóba hozza valaki, 

azonnal lövök.  

Bár őszinte bocsánatkérésnek szántam a szavaimat, nem 

lehetett nem észrevenni bennük a kihívást. Szerettem volna 

megtudni, mit hisz Ray ezekről a dolgokról, és hogy van-e egy 

szemernyi esély arra, hogy nekünk, kettőnknek, bármiféle 

kapcsolatunk legyen. Hogy nem álmodtam, amikor azt 

gondoltam, hogy Rayt – bármilyen neveltetést kapott is – nem 

zavarják a kérdéseim. Azt akartam, hogy beszéljen, ez egyszer ne 

csak a testével, hanem a szájával is; mondja ki kereken a 

véleményét, és ne jelzésekkel próbálja tudatni a gondolatait. 

– Amikor azt mondtam, hogy az egyház nem tanít semmit a 

fajok eredetéről, igazat mondtam. 

– Ó – szaladt ki a számon, ki tudja, hányadszor, az est 

folyamán. Kezdtem attól tartani, hogy mindez egyébként tág 

szókincsem beszűkülésének a csalhatatlan jele. 

– Ugyanakkor – folytatta Ray – Brigham Young Charles 

Darwin egyik legőszintébb csodálója volt. 

– Nocsak... 



– Azt szokta mondani, hogy „Isten legnagyobb ajándéka az 

intelligencia”. 

– Aha... 

– Ezt a mondatot vésték a Brigham Young Egyetem 

homlokzatára is. 

– Hát ez igazán... szép. 

Most Ray mondta azt, hogy „aha”. 

– Tudja – kezdtem tűnődő hangon – engem igazán nem 

zavar, hogy mások mit hisznek, vagy mit gondolnak bizonyos 

dolgokról. Egészen addig, míg hitükkel és gondolataikkal nem 

ítélnek hallgatásra, kirekesztettségre másokat. 

Ray szája megvonaglott. 

– Ez azért egy kicsit durva volt. 

Elfordultam. Nem tudtam volna úgy belenézni abba a 

sötétkék szempárba, hogy ne járjon át az izgalom. 

– Lehet – feleltem. – De az az igazság, hogy ma este 

kifejezetten kirekesztettnek éreztem magam. Persze, ez részben 

az én hibám. Egyszerűen nem bírom elviselni, ha egy elvakult 

fanatikus megpróbálja rám tukmálni a hiedelmeit. 

– Ajaj, ez fájt – mondta Ray. 

– Igazából most nem magára vagy a családjára gondoltam, 

hanem Jehova Tanúira. Ők sokkal erőszakosabbak, mint a 

mormonok. A maguk misszionáriusaival eddig csak egyszer 

kerültem személyes kapcsolatba. A szüleim farmja mellett 

húzódó mellékútról szerettek volna eljutni a főútra, de nem 

tudták, merre kell menniük. Én segítettem nekik. Maga is volt 

már téríteni? – kérdeztem, de azonnal meg is bántam. Énem 

egyik fele azt szerette volna, ha csak felszínes dolgokat tudok meg 

Ray-ről, nehogy a róla alkotott fantáziakép összeroppanjon az 

igazság súlya alatt. 

– Igen. 

– Ó... 

– New York City-ben. 



Először fordult elő, hogy Ray kérdezés nélkül is elárult 

magáról valami, és ez furcsán intimmé tette a pillanatot. Bár 

ösztöneim még ellenkeztek, én magam is jó úton voltam a 

kitárulkozás felé. Agyam öntudatlanul elraktározta az önként 

adott, parányi információt, és rögtön elemezni kezdte – 

megpróbálta beilleszteni a már meglévő jellemdarabkák közé. 

Teljesen logikusnak tűnt, hogy Ray a nagyvárosba ment, és nem 

valahová az isten háta mögé. El sem tudtam volna képzelni, hogy 

fekete nadrágban, hófehér ingben, vékony nyakkendőben a 

harmadik világ elmaradott, piszkos településein vándorol 

kunyhótól kunyhóig, és ELDER RAYMOND-ként azon van, hogy 

minél több hívet szerezzen az egyházának. 

– Szeretném megkérni valamire – mondta hirtelen. – 

Remélem, nincs ellenére, hogy egy-két napig itt maradjon anyám 

házában, és hogy úgy mondjam, szemmel tartsa Ninát? 

A kérés, akár egy arculcsapás, visszatérített a jelen 

valóságába. 

– És közben megpróbáljak kiszedni belőle bizonyos dolgokat, 

ugye? – sziszegtem dühösen. – Bármit, ami rá nézve terhelő. 

Ray lehajtotta a fejét. Két kezét belegyömöszölte a nadrág-

zsebébe, és fülig felhúzott váltakkal meredt maga elé. 

– Ha egyszer csak magában bízik – sziszegte vissza hasonló 

felindultsággal. 

– Ugyan, Ray... Felnőtt nő. Miért ne mehetne haza? 

– Biztos, hogy felnőtt? A külseje alapján kiskorú is lehet. 

– Ez igaz – feleltem. – És az is lehet, hogy George felesége, és 

az is, hogy nem az. Egy biztos: hogy nem lakott vele. De akkor hol 

lakott? És hány éves? Tizennyolc? Húsz? 

– És miért jár rongyokban? – folytatta Ray. – Ki gondoskodik 

róla, ha mégis gyerek? Gondolja végig, Em... Bármilyen háttérből 

jött is, az nem olyan, mint a magáé vagy az enyém. 

Szavai tőrként hasogatták szívemet. Az enyém sem olyan, 

mint a tiéd, kiáltotta bennem valami. 



– Lehet, hogy egy hippi reinkarnációja – mondtam hangosan. 

Ray felsóhajtott. 

– Nem, Ray. Nem játszom tovább találgatósdit. Ha akar 

valamit, mondja meg. Mit akar, mit húzzak ki Ninából? Mi az, 

amit a rendőrségnek feltétlenül tudnia kell? 

Egy darabig nem szólt semmit, de aztán vontatottan beszélni 

kezdett. 

– Vannak csoportok, amelyek nem követik a központi egyház 

tanításait. 

– Igen? 

– Nem érdekli őket például, hogy az egyház már nem 

szentesíti a poligámiát. 

– És? 

Ray küszködött egy kicsit, de aztán hősiesen tovább beszélt. 

– Tudunk néhány nagyon elmaradott... elszigetelt csoportról, 

akik... elszakadtak tőlünk, bár mormonoknak nevezik magukat. 

Ők egy kicsit... messzire mennek a hiedelmeikben és a 

tanításaikban. Például, némi haszon fejében... kiházasítják a 

kislányaikat már tizennégy évesen. Mint... Em, Nina fél. Amikor 

elmenekült George Dishey házából, nem hazament. Gondolt már 

erre? 

– Igen,de... 

– Mi van, ha attól fél, hogy megverik? A felügyelőnő, aki 

megmotozta a kapitányságon, szisztematikus ütésekből eredő 

sérüléseket fedezett fel a testén. És égésnyomokat. Az ujjaiban 

pedig eltört és rosszul összeforrt csontokat. 

– Jézusom! 

– Esetleg tudja, ki ölte meg George-ot, és... 

Felnyögtem. 

– Azt mondta George testének, hogy hamarosan együtt lesz 

vele a Mennyek Országában... 

Amikor látta, hogy elérte, amit akart, Ray elhallgatott. 



– Nézze... – kezdtem. – Holnap... semmiképp sem 

maradhatok. Nem kérhetné meg az édesanyját, hogy vigyázzon 

Ninára? Vagy esetleg valaki mást? 

Ray egész lénye egy nagy kérdőjelre emlékeztetett. 

Hogy megszabadulhassak a hatalmas tehertől, amit rám 

akart testálni, hadarni kezdtem. 

– Még nem volt alkalmam elmondani, mit tudtam meg ma 

délután az egyetemen. 

Azzal részletesen elmondtam, miért nem ügyelhetek másnap 

Ninára. 

– Elmegyek Dan Sherbrooke ásatására. Aggodalomra semmi 

ok – tettem hozzá, látva Ray ráncba szaladó homlokát. – Nem 

Snowbirdben fogok felszállni a buszra, hanem a Salt Palace-i 

Kongresszusi Központnál. Ugyan, ne vágjon ilyen képet! Azzal, 

hogy elmegyek, lőtávolságon kívül leszek egy álló napig, ráadásul 

egy csomó fontos dolgot megtudhatok. Ha meg nem tudok meg 

semmit az üggyel kapcsolatban, nos... annál kisebb a veszély, 

nem gondolja? De akár... kérdezősködhetek is a buszon. Biztos 

érdekes dolgokat hallhatnék arról a versengésről, ami 

Sherbrooke és Dishey között folyt, és... 

– Nem! 

– Nem tud visszatartani – mondtam nyugodt hangon, és 

ezúttal mélyen Ray szemébe néztem. Amit láttam, megriasztott. 

Harag volt és félelemmel vegyes aggodalom. 

– Ray, már csak az imára várunk – hangzott fel az ajtóból 

Katié hangja. – Anya kéri, hogy gyere be. 

Ray, még egy utolsó haragos pillantást vetve rám, 

megfordult, és bemasírozott a házba. 

A kertből figyeltem, amint dühös mozdulatokkal tenni-venni 

kezd a nappaliban, látszólag ügyet sem vetve döbbent 

családtagjaira. Felkapott egy könyvet, aztán a bejárat melletti 

szekrénykéhez lépett, kiemelt belőle egy üvegfiolát, majd 

mindkettőt az asztal végére tette és kezébe temette az arcát. A 



család szótlanul várta, hogy összeszedje magát. Néhány perc 

múlva Ray felemelte a fejét, de még mindig nem mondott 

semmit, csak nézett kifelé az ablakon. Aztán a hajába túrt, és 

láttam, hogy némán mozogni kezdenek az ajkai. Végül 

körbehordozta fáradt, de immáron nyugodt tekintetét jelenlévő 

testvérein, anyján, sógorán, unokahúgain, unokaöccsén és Ninán, 

majd jól hallhatóan beszélni kezdett. 

– Mennyei Atyánk, hálát adunk neked mindazért, amivel 

megajándékoztál minket, és egyben kérünk, álld meg ezt a 

családot és vendégeit. Ismerje meg minden – itt rám nézett –

egyes jelenlévő a belőled áradó szeretetet, érezze 

gondoskodásodat. Terjeszd ki rájuk féltő védelmedet, mutass 

nekik utat. Jézus nevében, ámen. 

– Ámen – felelte egybehangzóan a nappaliban összegyűlt 

sokaság. Mindannyian az asztal körül ültek, mellkasukon 

összefont kezekkel, lehajtott fővel. 

– Ámen – suttogtam én is, miközben egy könnycsepp gördült 

végig az arcomon. 

– Ma nem lesz felolvasás – mondta Ray. – Késő van, Timmy-

nek már rég ágyban lenne a helye. 

Az asztal körül lehorgasztott fejek meglepetten fordultak felé. 

– És... hm... legközelebbi találkozásunkig mindenki 

elmélkedjen a kinyilatkoztatás csodájáról, és imádkozzunk azért, 

hogy minél többet megismerhessünk a Mennyei Atya terveiből. 

Ray fejének apró biccentésére Enos felállt, és követte sógorát 

ahhoz az aprócska hintaszékhez, amelyben a kis Timothy már jó 

ideje szundikált. A kisfiú hozzá közelebb eső vállára tette a kezét. 

– Mennyei Atyánk – kezdte újfent Ray. – Kérünk, védelmezd 

ezt az alvó gyermeket; óvd meg a betegségektől és minden földi 

bajtól. – Azzal lecsavarta a fiola tetejét, és olajat cseppentett a 

fiúcska fejére, majd visszacsavarta, zsebre tette, és Timothy feje 

fölé emelte két, tenyérrel lefelé fordított kezét. – Jézus nevében, 

ámen. 



– Ámen – mondta egyszerre a család. 

Ray és Enos ezután Ninához lépett. 

– Mennyei Atyánk – mondta Ray, de szavait félbeszakította 

Nina mozdulata, aki térdre vetette magát a két férfi előtt, és 

mellén összekulcsolt kezekkel, csukott szemmel várta az áldást. A 

nők szeme elkerekedett a hit eme egyedülálló, és szemmel 

láthatóan szokatlan megnyilvánulásától. – Mennyei Atyánk – 

ismételte Ray – kérünk, bő kezekkel szórd fényedet itt térdelő 

lányodra, Ninára, töltsd el szemeteddel és békéddel. Segítsd, 

hogy megismerhesse útmutatásodat, és most, e nehéz órában adj 

neki vigaszt és megnyugvást. – Ray Nina fejét is beolajozta, majd 

lenszínű hajára tette a kezét, miközben Enos a gyermekded vállat 

érintette meg. – Jézus nevében, ámen. 

– Ámen. 

Ray ekkor felém fordult. A nyitott ajtón át nézett felém. 

Tekintete némán hívogatott befelé, az áldás fogadására. Kíváncsi 

szemek néztek odabentről, mégsem mozdultam. 

Úgy éreztem, leragadtak a lábaim. 

Ray erre némán lehajtotta a fejét, majd halkan mondani 

kezdte az imát. 

– Mennyei Atyánk, kérjük, terjeszd ki kegyelmedet itt álló 

lányodra, Emily Hansenre. Tedd lehetővé számára, hogy 

megismerhesse mélységes szeretetedet és féltő gondoskodásodat, 

különösen az elkövetkező nehéz napokban. Jézus nevében, ámen. 

– Ámen – mondta a család. 

Én azonban néma maradtam. Nem csak a lábam ragadt le, 

hanem a nyelvem is. 
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Szörnyű álomból ébredtem, amelyben csattogó bronzfogak 

próbálták elharapni a torkomat. Rémülten felültem az ágyban, 

még mindig lihegve a félelemtől, amit a borzalmas látomás 

ébresztett bennem. A négy hüvelyk hosszúságú, befelé görbülő, 

tűhegyes fogak és a harapásra kitárt, hatalmas állkapocs 

borzalmas látványt nyújtott még álmomban is. Felkattintottam 

az éjjeliszekrényen álló lámpát, és megpróbáltam kiverni 

fejemből az iszonyatot. 

Nina nem volt a szobában. A szemem ugyan nem látta, de az 

agyam regisztrálta, hogy nincs jelen. Lerúgtam magamról az 

ágyneműt, és felpattantam. Nina valóban nem volt sehol. 

Pompás takarója szépen összehajtva a párnák tetején pihent, 

rajta a csinos flanel hálóing, amit Ava gondosan odakészített 

lefekvés előtt. 

Az álom erejétől és rémségétől hajtva keresztülvágtattam a 

szobán, bekukkantottam a fürdőszobába, de ott sem láttam 

Ninát. Útban a hall felé magamra kaptam a zakómat, és már 

rohantam is lefelé. Nem is érzékeltem, mekkora zajt csapok, 

miközben kettesével szedtem a lépcsőket, felkapcsolva minden 

lámpát, ami az utamba került. Az sem jutott eszembe, hogy 

esetleg felébreszthetek másokat. Végigrohantam a nappalin, a 

konyhán, az étkezőn, a dolgozószobán, majd vissza a konyhába, 

egyenesen Ava karjaiba. 

– Mi történt? – kérdezte az asszony tőle szokatlan 

keménységgel, miközben szorosra húzta köntösét a nyaka körül. 

– Nina eltűnt. Még az ágyát is bevetette. Nem találom sehol. 

– Az egész testemen végigfutott a hideg mintha jeges vizet 

zúdított volna a nyakamba valaki. Ez asszociációk rémisztő sorát 

indította el bennem. – A medencéhez! – lihegtem. 



Ava egyetlen mozdulattal kilökte a teraszra nyíló tolóajtót és 

felkapcsolta a kerti világítást. 

Rohanva közeledtem a sötét tükörként csillámló vízhez. Egy 

aprócska hang azt fuvolázta a fejemben: Hiszen úszni sem tudsz! 

Mi a fészkes fenét akarsz?! 

A következő pillanatban belevetettem magam a medencébe. 

Először a talpamat érte a víz. Mintha parányi szegekkel kivert 

pallóra léptem volna; testemet, mintha tűvel szurkálták volna, 

apránként kerítette hatalmába a jeges zsibbadás. Ennek ellenére 

elszántan markolásztam a vizet; húst kerestem, emberi húst, 

amiről előre tudtam, hogy – ha rátalálok – ugyanolyan hideg 

lesz, mint a torkomat markolászó félelem. Amikor már úgy 

éreztem, hogy szétpattan a tüdőm, felküzdöttem magam a víz 

színére, csapkodva-prüszkölve a medence oldalfalához 

vonszoltam magam, és megkapaszkodtam a peremében. 

– Nem... nem találom! – sikítottam. 

Ava feje tőlem tízlábnyira bukkant fel a vízből. 

– Kirsten! A világítást! – kiáltotta, ahogy a torkán kifért. 

A következő pillanatban fénybe borult a medence, és én 

megláttam Nina mozdulatlanul szétterülő testét a felszín alatt. 

Haja és ruhája különös szirmokként lebegte körül a furcsa 

szögben meghajló testet. Fejéből vékony csíkban csörgött a vér. 

– Ott van! – ordítottam. 

Ava máris a víz alá bukott, és hosszú, erőteljes 

karcsapásokkal megindult a lebegő test felé. A következő 

pillanatban megragadta Ninát, majd egy erőteljes mozdulattal 

elrúgta magát a medence fenekéről, és maga előtt tolva a 

tehetetlen testet, rugdosni kezdte magát felfelé. Feje hamarosan 

felbukkant a víz fölött, és a hóna alá fogva Nina fejét, lihegve, de 

biztos karcsapásokkal úszni kezdett a medence sekély végét jelző 

lépcsők felé. 

– Azt hiszem, nem lélegzik – kiáltotta. – Hívjátok a 911-et! 



– Már vonalban vannak – kiabált vissza Kirsten a medence 

másik oldaláról. – Kérem, küldjenek egy mentőautót – mondta a 

kagylóba. – Sürgős! – A víz alatti világítás tompa fényében 

láttam, amint egy kicsi, törékeny kéz leteszi a vezeték nélküli 

telefont a medence mellett álló asztalkára, majd ugyanez a kéz 

hamarosan megragadta Nina vizes ruháját, és némi erőlködés 

közepette, segített kiemelni a vízből az élettelennek tűnő testet. 

Ava felsietett a lépcsőkön, és közös erővel a hátára fordították 

Ninát. Megnézték a pulzusát, de mindenekelőtt azt, hogy 

lélegzik-e? Anya és lánya gyors, ám beszédes pillantást váltott 

egymással, majd miután kirázták hajukból a vizet, hozzáláttak a 

mesterséges lélegeztetéshez. Kirsten kiegyenesítette karjait, 

mindkét tenyerét Nina mellkasára helyezte, és teljes súlyával 

ránehezedett. Ava eközben Nina feje fölé hajolt, befogta a lány 

orrát, és az elkékült szájra tapadva kifújta a levegőt. 

Kirsten ugyanekkor pumpáló mozdulatokkal masszírozta 

Nina mellkasát. Ava a bordák fölé hajolva hallgatózott, fújt. 

Hallgatózott, fújt. 

Egyszer csak Nina felköhögött, köpködni kezdett, majd az 

oldalára dőlt, hogy utat engedjen a száján kitörni akaró 

fürdővíznek. 

– Jól van, te buta kislány, lélegezz! Szívd be a friss levegőt, 

amit a Mennyei Atya azért adott, hogy élni tudjunk idelenn. 

– Nincs semmi baja, mami? – kérdezte Kirsten aggódó 

hangon. 

Végre felpattant Nina szeme. Köhécselni, sóhajtozni kezdett, 

majd szórakozott mozdulattal vérző fejéhez emelte a kezét. 

– Most még egy kicsit rosszul érzi magát, de hamarosan 

rendbe jön – felelte Ava. – Addig telefonálj Ray-nek, légy szíves. 

– Már megtörtént. 

Ava homlokon csókolta a lányát. 

– Mikor, te kis okos? 



– Még mielőtt a 911-et hívtam volna. Még jó, hogy be van 

táplálva a száma, így csak egy gombot kellett megnyomnom. Az 

első csengésre felvette. Csak annyit mondtam, hogy „Nina 

beleesett a medencébe. Siess”. Ha gondolod, még egyszer 

felhívom. 

– Nem, szerintem nem kell. Inkább menj, és nyisd ki a kaput, 

hogy a mentősök be tudjanak jönni. Még mindig vérzik a feje. 

Semmi nem tud úgy vérezni, mint egy fejseb. Már a Nina feje 

alá hajtott törülköző is átázott, kísérteties sötét foltot vonva a 

szőke haj köré. A vékonyka test remegni kezdett; egyrészt a 

hidegtől, másrészt a sokk miatt. 

– K-kö-köszönöm! – dadogta. – K-köszönöm, M-meny-nyei 

A-atya! 

Ava felmarkolta a köntöse csücskét, és gyengéden törölgetni 

kezdte Nina arcát. 

– Miről beszélsz, lányom? Egy szavadat sem értem. Először 

megpróbálod megölni magad, aztán hálát adsz a Mennyei 

Atyának, amiért megmentette az életedet? 

– N-nem! É-én... n-nem a-akartam... M-megcsúsz-tam é-és 

b-beestem. 

– Mit csináltál?! 

– K-kijöttem ide i-imádkozni – mondta Nina alig hallható, 

cérnavékony hangon. – Aztán... valami z-zajt hallottam. M-

megijedtem. N-nem ismerem a város hangjait H-hátra léptem és 

m-megbotlottam va-valamiben. Én már csak tudom. Nephi 

testv... 

– Kijöttél imádkozni? Így? Hiszen... halálra fagyhattál volna! 

– korholta Ava. 

– Kö-köszönöm, Atyám, ho-hogy i-ideküldtél egy angyalt, aki 

ki-kihúzott a ví-vízből – bömbölte Nina. – Kö-köszönöm M-

mennyei A-atyám, h-hogy megajándékoztál a-az újjászü-letés ke-

kegyelmével! 



– Inkább Emnek mondj köszönetet, gyermekem. – Ava olyan 

tekintettel nézett rám, amit nem tudtam egészen megfejteni. – 

Mi ébresztette fel, Em? Az öt érzéke közöl melyik súgta meg, 

hogy Nina bajba került? 

Nem tudtam mit válaszolni. Egyébként is, Ninát figyeltem. 

Abban a pillanatban, ahogy abbahagyta a hangos hálaadást, 

megnyúlt az arca – hirtelen összeszűkülő szeme felfedezett 

valamit az éjszaka sötétjében. És amikor szája szögletéből 

eltűntek a hála lágy vonásai, és magukkal vitték a kislányos 

vonásokat, először vettem észre, hogy Ninának milyen magas az 

arccsontja. És ahogy a szeme fénylett... Mintha ugyanazt a 

mélytüzű szempárt láttam volna magam előtt, amely 

Snowbirdben, az autó hátsó ülésén ülő, szakállas férfi arcából 

meredt rám, és amitől akkor nem bírtam mozdulni sem. 

 

* 

 

Ava kikefélte és megszárította Nina haját, és mintha egy kicsi 

lány lett volna, szépen elrendezte fürtjeit a homloka köré tekert 

kötés felett. 

– Így, ni – mondta kedvesen. – Tetszik. Szép hajad van, Nina. 

Puha és csillogó. George most biztosan mosolyog odafenn a 

mennyben. 

Nina még szorosabbra fogta nyaka körül a hálóing egyébként 

is magasan záródó gallérját, és kisgyerek módjára Ava mellére 

hajtotta a fejét. 

– Komolyan mondja? Úgy szeretném, ha büszke lenne rám, 

– Ó, Nina, már hogyne lenne büszke? Akit ennyire szeret a 

felesége, az csak büszke és boldog lehet. 

Nina nagyot szippantott. 

– Megtettem, ami tőlem tellett. 

– Mégpedig kitűnően! 



Ahogy a két nőt néztem a saját ágyam puha párnái közül, azt 

kívántam, bár rólam is így gondoskodna valaki. Ava azonban 

csak Ninával törődött, akinek majdnem az életébe került az esti 

„lubickolás”. Ezzel szemben én – legalábbis látszólag – nem 

szorultam vigasztalásra. Én a pókerarcú Em voltam továbbra is. 

Az, akinek nincs szüksége senkire és semmire. Az, akinek sikerül 

mindig távol tartani magát attól a valamitől, amit úgy hívnak – 

intimitás. 

– Ava – szólalt meg Nina bátortalanul – Ugye, a maga férje is 

meghalt? 

– Igen... 

– Azon tűnődtem, hogyan... honnan lehet tudni, hogy igazán 

szerette-e magát? 

Ava kikapcsolta a hajszárítót, de tovább fésülte Nina most 

már tényleg ragyogó haját. Egyszer a kefével simította végig, 

egyszer a kezével. 

– Nézz a szívedbe, Nina – mondta lágy hangon –, és a 

válaszra rájössz magadtól is. Amikor szerelmes vagy, úgy érzed, 

mintha mosolyogna rád az egész világ. Ez azonban nem szeretet. 

A szeretet... aktív dolog. Olyasmi, amit csinálni kell. Nem futó 

érzelem, ami egyik nap nyakig ellepi az embert, a másik nap meg 

kifakul. – Ava lopva felém nézett. A pillanat tört részéig tartott a 

dolog, de észrevettem. – Az számít, hogy aki szeret, hogy bánik 

veled, és nem az, amit mond. Ha valakit szeretsz, annak merő 

szeretetből bármit megteszel. Bármit, amit legfeljebb csak 

magadért tennél, vagy az Istenért. Az ilyen szeretetet ápolja az 

ember, dédelgeti; az ilyen szeretettől jobb leszel, és pontosan azt 

teszed, amit ez a szeretet diktál, bármibe kerüljön is. És ha az, 

akit szeretsz, szeretetettel fizet a szeretetedért, nagyobb 

kielégülésben lesz részed, mint amit a test érzékelni tud. – Ava 

megint rám pillantott, és ebben a pillanatban már biztosra 

vettem, hogy nem Ninához – hozzám intézte a szavait. Vajon el 



akart ijeszteni a fiától, vagy útmutatást adott ahhoz a szeretethez, 

amit anyaként neki kívánt? 

– Na de mit csináljak, Ava, most, hogy George már halott? – 

kérdezte kétségbeesetten Nina. 

Ava a szájához húzta a lenszőke fejet és lágyan megpuszilta. 

– Majd kialakul, Nina. Te csak szeresd továbbra is. 

Nina teste megrándult; szeméből ismét ömleni kezdett a 

könny. 

– Ha tudná... milyen rettenetesen nézett ki! Feltépték a 

mellét. A bőre szürke volt... meg lila. 

Ava magához húzta a keskeny vállat, és ringatni kezdte a 

lányt. 

– Az én férjem, Nina, lassan halt meg. Szörnyű fájdalmak 

között. Rákos volt. Mire meghalt, úgy összezsugorodott, mint 

egy... gyík. Az arcán egy deka hús sem maradt. Bőre alatt tisztán 

kirajzolódott a koponyaforma. Szeme beesett, és ami régen 

villogó fehér volt benne, ijesztő sárgává változott. A lehelete... el 

sem tudom mondani, milyen volt a lehelete. Remegett. 

Nyögdécselt. Vörös vágások borították mindenütt a sebészi 

beavatkozások miatt. De én azt mondtam magamban, bárhogy is 

néz ki, attól még ugyanaz a fiú, akihez annak idején férjhez 

mentem. És azon voltam, hogy ez látszódjék a tekintetemben is. 

A szeretetemet tartottam elé, tükör helyett, így az én szememben 

az igazi énjét láthatta, nem azt a kétségbeesettet, amit a betegség 

alakított ki benne. Próbáld te is ezt tenni, Nina. Keresd meg a 

szívedben azt az embert, akit annyira szerettél; aki erős volt, 

bátor és védelmező, és akkor újra egészben fogod látni. Mint 

ahogy ő is lát téged odafentről, a Mennyek Országából, és biztos 

lehetsz benne, hogy ugyanúgy szeret ott fent is, mint ahogy 

idelenn szeretett. 

– Pontosan erre vágyom – szipogta Nina. 

Ava a lány ragyogó szemébe mosolygott. 



– Próbáld meg elképzelni annak az istennek a képében, aki 

nemsokára lesz. Olyan könnyű. És biztos lehetsz benne, hogy egy 

ilyen kép elmossa a rossz emlékeket, és te visszakapod azt a 

George-ot, akit annyira szeretettél, és akit mindig szeretni fogsz. 

Most pedig aludj el szépen. Reggel, ha felébredsz, sokkal jobban 

leszel. 

Azzal gyengéden a puha párnára fektette vendégét, 

betakargatta, és mintha csak a lánya volna, gyengéd csókot lehelt 

az arcára. 

 

* 

 

Két órával később Nina hangjára ébredtem. Párnája és nyakig 

felhúzott takarója mögül alig lehetett hallani, mit mond, de a 

nevemet tisztán kihallottam a fojtott motyogásból. 

– Em? 

– Igen, Nina? – Szerettem volna, ha a hangom pihentebbnek 

tűnik, mint amilyen én magam voltam, de a könnyedség az adott 

pillanatban nehezemre esett. 

– Köszönöm. 

– Ne bolondozz. Nincs mit. 

– Hogyan tudom én ezt valaha is meghálálni? 

– Ha megnyugtat, majd kitalálok valamit – feleltem viccesen, 

és aznap éjjel már vagy ötödször, az éjjeliszekrényen álló órára 

néztem. Fél négy volt. Ava kettőkor ment ki a szobából, és 

minden alkalommal, amikor azt hittem, végre el tudok aludni, 

Ninára rátört a zokogás. Úgy tűnt, ezt az éjszakát nem pihenésre 

szánta a Mennyei Atya. 

– Em? – hallottam új fent. 

– Igen, Nina? 

– Honnan tudtad, hogy... b-beleestem a vízbe? 



– Én... – Honnan tudtam volna?! – Felébredtem valamire. 

Egy rossz álomra, azt hiszem. Láttam, hogy nem vagy itt, így 

elindultam, hogy megkeresselek. 

– Miről szólt az álom? 

– Hogy miről? – Nem, Ninának mégsem beszélhettem a 

hosszú, csattogó fogakról. Ha azt akartam, hogy elaludjon, és 

akkor esetleg én is elaludhassak, semmiképp. – Már nem 

emlékszem. 

Nina elcsendesedett, de csak egy pillanatra, hogy aztán újra 

kiverje az álmot a szememből. 

– Em? 

– Igen, Nina? 

– Mi vagy te? 

A feszültség, ha lehet, még tovább nőtt bennem. Ha nem 

vigyázok, ez a szegény gyerek még felemel a Mennyek Országába, 

az angyalok közé. 

– Hogy érted? 

– Goj vagy, azt tudom, de mi? George azt mondta, vannak 

más vallások is. 

Gyorsan megpróbáltam felidézni, mit jelent a mormon 

terminológiában a „goj”. Szerencsére, eszembe jutott, hogy a nem 

mormon vallásúakat nevezik így. 

– Én... szabadgondolkodó vagyok, azt hiszem. 

– És az mit jelent? 

– Valami olyasmit, hogy azt követem, aminek értelme van, és 

ami igaznak tűnik. 

– De hát ez... nagyon veszélyes. 

Meghökkentem. 

– Nem... Nem hiszem. Miért lenne veszélyes, ha valaki 

szabadon gondolkodik? Ennyi megjár mindenkinek. 

– De Nephi testvér azt mondja, hogy a szabadgondolkodás az 

ördög találmánya. Szerinte... 

– Milyen testvért mondtál? 



– Ö... – a takaró sustorgásából biztosra vettem, hogy Nina 

gombóccá gömbölyödött. 

– Ki az a Nephi testvér, Nina? 

– Nem szabad idegenek előtt beszélnem róla – suttogta alig 

hallhatóan. 

– Miért? 

– Mert ő Isten választottja, ezért meg kell védenünk a 

kicsinyes emberek rosszindulatától. – A sebesen elhadart válasz 

jól betanult idézetként hatott. 

Gondoltam, megkérdezem, mennyire tart kicsinyesnek 

engem, de aztán elvetettem az ötletet. Tudtam, hogy egy 

mániákus vezette szekta tagja, valószínűleg törvényszegő, aki egy 

hazug vallás köpönyege mögé rejtőzik a külvilág szeme elől. 

Egyébként is, kit érdekel ez a Nephi testvér? Amíg nem tudja, hol 

vagyunk, nem zavarhat sok vizet. Kétségbeesetten kívántam az 

alvást, ezért próbáltam rövidre zárni a beszélgetést. 

– Biztosan tudja, hogy mit csinál. 

– Borzasztó dühös lenne már azért is, ha megtudná, hogy itt 

vagyok. 

Mivel más vigasztaló nem jutott eszembe, azt mondtam: 

– Nyugodj meg, Nina. Raymond testvér jóvoltából ma is 

részesültél a Mennyei Atya áldásából, és én biztos vagyok abban, 

hogy Raymond testvér tényleg tudja, mit csinál. 

Csupán én nem tudtam, hogy mire volt jó az a jelenet. Idegen 

volt számomra minden mozzanata. Mintha egy teljesen új világba 

pillantottam volna bele. Az volt az érzésem, hogy 

belecsöppentem egy számomra ismeretlen tévécsatorna élő 

adásába, csak azt nem tudtam, hogy hogyan. 

Ismét zokogást hallottam. Nina könnycsatornái ismét 

beindultak. Ahogy a sötétben feküdtem, azért könyörögtem, hogy 

– ha tényleg létezik a Mennyei Atya – küldjön végre álmot a 

szememre. De az álom csak nem jött, így lassan megbékéltem a 

gondolattal, hogy ezen az éjszakán meg kell elégednem a vacsora 



előtti szendergéssel és azzal a két-három-órányi, rémálomtól 

terhes alvással, amiben Nina uszodai kalandja előtt részem 

lehetett. Az ágy melletti óra megvilágított számlapjára néztem. 

Négyen állt a mutató. Miután Ava elment, két órán át mást sem 

hallgattam, mint Nina zokogását, most meg ezt. Kislányos 

csacsogás, sírdogálás, félelemmel teli reakciók. Raynek igaza volt 

Nina nem olyan háttérből jött, mint amilyenből ő vagy én. 

– Mit gondolsz – kérdeztem hirtelen ötlettől vezéreltetve. – 

Milyen viselkedést várna tőled George ebben a stresszel teli 

állapotban? 

Nina beszívta a levegőt. 

– Nem tudom. George... csodálatos volt. – Nagyot 

szippantott, – Mint egy gyönyörű álom. 

Nagyot nyújtóztam, aztán a fejem alá tettem a kezem. Most 

már végleg lemondtam az álomról, de cserébe, reméltem, új 

dolgokat tudhatok meg George Dishey-ről. 

– Mesélj róla, Nina. Kérlek. Olyan sok ellentmondásos dolgot 

hallottam róla. Te vagy az első, aki jó emberként tünteti fel. 

Nina kicsusszant párnái közül, és az ágyam szélére ült. 

Parányi teste annyi többletsúlyt sem jelentett, hogy legalább 

egyszer megnyikkanjanak a rugók. 

– Mindig nagyon kedves volt hozzám – kezdte. – Hogy 

mennyire kedves tud lenni, már az első találkozásunkkor 

kiderült. 

– Mikor volt az? – kérdeztem lágy, szándékosan könnyed, 

simogató hangon. Abban bíztam, ha én is kedves leszek hozzá, 

átsegíthetem azon a küszöbön, ami mögött képes lesz elmondani 

a szerinte elmondhatatlan dolgokat. 

– Nyolc évvel ezelőtt – felelte álmatagon. 

– Hány éves voltál akkor? – suttogtam. 

– Tíz... – Az emlékezés hangos sóhajt csalt az ajkaira. 

– Hogyan ismerted meg? – kérdeztem az övéhez igazodó, 

ábrándos hanghordozással. Olyan érzés volt, mint amikor 



szappanbuborékot próbál lebegtetni valaki. Fél még megérinteni 

is, nehogy szétrobbanjon, és eltűnjön a semmibe. 

– A kecskékkel baktattam hazafelé, amikor megláttam egy 

gödör fenekén. Ásott valamit. Persze, rögtön elrohantam Nephi 

testvérért, aki fogta a puskáját. Azt mondta, útközben kitalál 

valami trükköt, amivel elűzheti. Aztán, órák múlva, együtt jöttek 

haza. Nephi testvér még egy csirkét is levágott, és hálaadó 

vacsorát készített. Nagyon izgalmas volt. Mami utána azt 

mondta, hogy Nephi és George már az Idők Kezdete Előtt is 

ismerték egymást, ezért fogadta Nephi oly nagy szeretettel, és azt 

is mondta, hogy George segíteni fog a mannánk beszerzésében is. 

Ezért adtak engem George-nak. Hogy megpecsételjék az 

egyezséget. 

– Miféle mannáról beszélsz? És mit jelent az, hogy az Idők 

Kezdete Előtt? Várj... 

– A Felszentelés előtt. 

– Úgy. Szóval Nephi eredetileg nem volt felszentelve... 

– Nem, dehogy. A Halál Árnyékának nevezett völgyben 

feküdt, és bájitalt kortyolgatott, amikor egy angyal odament 

hozzá és felszentelte. Azt mondta neki, hogy ha felnő, bőségesen 

fogja szórni a magjait, és ő lesz az, aki átsegíti törzse tagjait a 

Nehéz Éveken, hogy aztán elvezesse őket az ígéret Földjére. – 

Miközben elhadarta a nyilvánvalóan jól betanult részletet, hangja 

büszkeségét félelem váltotta fel. Gyorsan hozzá is tette: – Ezt sem 

lett volna szabad elmondanom. 

– Ugyan – suttogtam, mert nem tudtam, mit illik válaszolni 

az elhangzott szavakra. – És George tényleg vitt nektek mannát? 

– Próbáltam felidézni, hogy bibliai értelemben mit jelent 

pontosan a manna. Mennyei eledelt, ami szabadon hever a 

sivatagban, és mindenki annyit vesz belőle, amennyit csak akar... 

– Ne haragudj, de erről sem szabad... 

– Nem baj, Nina. Úgyis inkább George-ról szerettem volna 

hallani. Meséld el, milyen volt, amikor megismerted. 



– Először is, több haj volt a fején – kezdte kuncogó hangon. – 

És a szakálla nagyon puha volt. És szép. A térdére ültetett, és 

különféle történeteket mesélt. 

Megértettem, hogy bizonyos kérdéseket, például, hogy „hol 

történt mindez”, nem tehetek fel, mert Ninát nehéz helyzetbe 

hozom. 

– Ez igazán kedves volt tőle – nyögtem végül. – És... miről 

mesélt? 

Nina elbeszélő stílusra váltott. 

– Azokról az állatokról, amelyek a Vízözön előtti időkben 

éltek. Az Allosaurusokról, a Camarosaurusokról és a 

Stegosaurusokról. Elmondta, hogyan legelésztek a nagy folyók 

mentén, amelyek akkoriban keresztülszelték az egész földet; hogy 

milyen növényekkel táplálkoztak és hogy mennyire mások voltak, 

mint azok az állatok, amelyeket ma ismerünk. 

– Igazán csodálatos lehetett. 

– Ó, igen... 

– És el is vitt az állataihoz? – kérdeztem azzal az áhítattal, 

amellyel a gyermekek hallgatják az ilyen és hasonló történeteket. 

Nina elhallgatott. Láttam, azon töri a fejét, hogy mi az, amit 

még elmondhat, és mi az, amiről hallgatnia kell. Ifjú élete 

tiltásokkal volt tele, amelyek között nehéz volt az eligazodás. 

Megpróbáltam elképzelni egy minden civilizációtól távol eső, 

poligám szubkultúrát, amelynek tagjai a két kezükkel, rendkívül 

sovány forrásokból teremtik elő a megélhetés alapjait, és legfőbb 

céljuk az, hogy féltve őrzött titkaikat ne tudhassa meg a külvilág. 

Annak a csoportnak, amelyhez Nina is tartozott, úgy tűnt, 

rengeteg rejtegetnivalója van. Vagy ha nem, hát szokatlanul nagy 

szükségét érezték annak, hogy a nyilvánosságtól elvonultan 

éljenek. És ebbe a zárt közösségbe toppant be egy szép napon 

George Dishey. Akit Nephi testvér személyesen ismert, ezért 

megbízott benne. Vagy, ha nem is bízott benne, rengeteg közös 

vonásuk volt, ami hozzásegítette őket ahhoz, hogy kölcsönös 



előnyökön alapuló egyezségre jussanak. De hogy mannát 

szállítani... Milyen üzletet köthetett George ezekkel a 

szakadárokkal, hogy megkapta cserébe a még gyermek Ninát? 

George, a hazudozás nagymestere, a sármőr, aki az ölébe vette a 

kislányt, és csodálatos történeteket mesélt neki gigantikus 

termetű fenevadakról, akiket maga az Isten is oly 

szörnyűségesnek talált, hogy úgy döntött – le kell őket radírozni 

a föld színéről, és ezért rájuk zúdított egy hatalmas vízözönt. 

Össze kellett szednem minden erőmet, nehogy beleremegjek az 

undorba, és ezzel elriasszam a végre megnyíló Ninát. 

– Azt hiszem, az állatokról végképp nem szabad beszélnem – 

mondta alig hallható hangon. 

Másképp kellett próbálkoznom. 

– Mikor házasodtatok össze, Nina? Mesélnél az esküvőről? 

Szép volt? Nekem... soha nem volt férjem. – Arra számítottam, 

hogy a hagyományos lánytémákkal talán jutunk valamire. Erre 

talán még ott sem vonatkozik tilalom, ahonnan Nina jött. 

– Éppen ma négy éve – felelte ábrándosán. – Azért ilyen 

későn, mert George azt mondta Nephi testvérnek, hogy meg kell 

várni, amíg nagykorú leszek. 

Tizennégy éves, mint nagykorú... 

– Igazi úriemberként viselkedett – mondtam hangosan, de 

magamban továbbra is azon dúltam-fúltam, hogy Utah egyik 

legelismertebb tudósa bizony eléggé kitágította a nagykorúság 

határait. 

– Igen. Nephi testvér azt mondta, nem számít, feltéve, ha már 

aznap magával visz a táborába. 

Összerándult a gyomrom. George Nina tizennegyedik 

életévéig várt a házassággal, ami azt jelentette, hogy a törvény 

szelleme szerint cselekedett, bár nem tartotta be szó szerint. De a 

kislány már tízévesen nála volt. Lehetséges, hogy az ágyát is 

megosztotta vele? Hányingerem lett a gondolattól. Képtelen 

voltam elhinni, hogy ez megtörténhetett. 



– Nem vagyok benne biztos, hogy jól értem, amit mondasz. 

Te és George, szóval... hm... 

Nina hangos kuncogásban tört ki. 

– Nos, igen. Elmentünk a táborba, ott George forró 

csokoládét készített nekem, és tovább mesélte a történeteit. 

Megtanította a csillagok nevét. Imádtam vele lenni. Úgy éreztem, 

hogy különleges vagyok. – Nina hangja ismét suttogássá csitult. 

– És annyira gyengéd volt. Azt mondta, mindenképpen kivárja, 

míg megnövök, csak utána fogjuk... tudod... 

Kivételesen eszembe jutott a megfelelő kifejezés. 

– Elhálni a házasságot? 

Az ágy mozogni kezdett alattunk. Csak később értettem meg, 

hogy Nina heves bólogatása miatt, ami idővel sírássá változott. 

Felültem és magamhoz húztam. 

– Ó, Istenem, Nina! Csak nem azt akarod mondani, hogy még 

sohasem voltatok együtt, és most, amikor végre sor kerülhetne 

rá, George – halott? 

Nina szőke feje fel-le mozgott az állam alatt. Fojtott 

zokogását hangos bömbölés váltotta fel. Már nem a kislányt 

tartottam a karjaimban, hanem a nőt. 

– Ó, magasságos Isten! Mikor volt a születésnapod? 

– T-t-tegnap! 

– A rohadt életbe! – szakadt ki belőlem a káromkodás. 

Gyorsan bocsánatot kértem miatta Ninától, majd tovább 

folytattam a találgatást. – Várj csak... Ezért jöttél el George-hoz 

vasárnap este. Hogy az első együttlétre... sort kerítsetek. 

– Igen – mondta cincogó hangon Nina. 

Az agyam háborogni kezdett. Nina vasárnapi látogatása 

sehogy sem illett bele a képbe. 

– Tudta George, hogy jönni fogsz? 

Rövid hallgatás után Nina kinyögött egy még rövidebb 

„nem”-et. 

– Nem is sejtette? És azt, hogy születésnapod van? 



– Nos... nos azt tudnia kellett. Én magam mondtam meg 

neki, amikor utoljára találkoztam vele. 

– És ez mikor volt pontosan? 

– Hát... úgy egy hónappal ezelőtt. – A cincogó hangot 

elmélyítette a megaláztatás. 

– De azt nem mondta, hogy „gyere el hozzám, és csapunk egy 

kis ünnepséget”? Vagy valami hasonlót, amivel jelezte volna, 

hogy... szerinte is elérkezett a nagy pillanat. 

– Nem, mert... tudod, éppen büntetés után voltam, és... 

– Mi után? 

– Ismét vétkeztem, amiért megkaptam az ilyenkor szokásos 

verést, és... 

– Micsoda? Valaki megvert? – Agyamban vadul kergették 

egymást a gondolatok. Kíváncsian várom, mit fog tenni Raymond 

testvér és a Salt Lake-i rendőrség azzal az emberrel, aki egy 

gyereklányt rendszeresen bántalmazott. Hacsak nem kerül előbb 

az én kezem közé. Mert én kitekerem a rohadék nyakát. – Ki 

bántott, Nina? George? 

– Nem, dehogy! – kiáltotta rémülten. – George soha nem tett 

volna ilyet! George gyengéd volt hozzám. Egyszer sem vetette a 

szememre, hogy hibát követtem volna el. 

– Mégis, milyen hibákért kaptál verést? 

– Legutoljára például azért, mert rosszul ízesítettem Nephi 

testvér szendvicseit. 

– Valaki megvert egy ilyen... 

– Természetesen. Nephi testvér egy Élő Próféta, akinek 

egyebek között az a feladata, hogy megtisztítson minket a 

bűneinktől... Engem is. Csak így élhetek Istenhez méltó életet. De 

George-ot annyira megdöbbentették a verésnyomok, hogy adott 

egy kulcsot a házához, hogy bármikor elmehessek hozzá, ha úgy 

gondolom. Még egy térképet is rajzolt, hogy könnyebben 

odataláljak. És azt mondta, ha ez még egyszer előfordul, azonnal 

menjek oda. Ne habozzak, hiszen ő a férjem, és... 



– Azt akarod mondani, hogy még soha nem voltál a házában? 

– Soha. Cserkész becsületszavamra – tette hozzá, látva 

hitetlenkedő képemet. 

– De hát... úgy közlekedtél azon az udvaron, mintha... 

– Hát, igen... Pedig még városban sem jártam soha. 

Semmilyenben. De George olyan jó térképet rajzolt, hogy nem 

lehetett eltévedni. És hála neki, remekül eligazodom a 

térképeken. Ha tudnád, Em, milyen izgalmas volt eljutni a 

városig! George előre megjósolta, hogy így lesz. Mindig úgy 

képzeltem, hogy a városba vezető utak mentén szörnyek állnak, 

és dögvész pusztít, de nem így van. Nem kellett mást tennem, 

csak kiállnom az út szélére, és összekulcsolt kezekkel imádkozni, 

és a Mennyei Atya angyalai megállították az autókat. Még csak 

gyalogolnom sem kellett. George megbízott bennem. Azt szokta 

mondani, hogy: „Nina, te nagyon jól eligazodsz a térképeken. 

Bárhová képes vagy eljutni, ha berajzolom neked az utat. Te vagy 

a legjobb keresőm.” 

– Miért, mit kerestetett veled? 

– Hát... csontokat. Tudod... Allosaurust, Stegosau-rust... 

Hatalmasat ugrott az állkapcsom. Akkorát, hogy majdnem 

visszalökte a fejem a párnára, de szerencsére, sikerült uralkodni 

magamon. 

– Ástál is neki, Nina? 

– Persze! – mondta büszkén. – Mindannyian ástunk. Így 

fizettünk a mannáért. A szárított gyümölcsért, amely a jövő 

millenniumig is eláll, és a konzervhúsért. Ezenfelül Nephi testvér 

azt mondta, ha megtisztítjuk a területet azoknak az állatoknak a 

csontjaitól, amelyeket a Mennyei Atya annyira gyűlölt, kegyelmet 

kapunk. De tudod, hogy az egészben mi volt a legjobb? A gojok 

pénzt adtak George-nak a csontokért! El tudod képzelni? Szóval, 

visszatérve az eredeti témákhoz, mivel újabb büntetés várt rám... 

– Várj, Nina – szakítottam félbe. – Ki volt az, aki vert? 



– Nephi testvér, ki más? De ne hidd, hogy panaszként 

mondom. A vallásunk előírja a büntetést, és azt is, hogy 

méltósággal viseljük el. Tudnod kell, hogy minden egyes ütés a 

javunkat szolgálja, és ezt George is megértette, de azt mondta, 

eljött az ideje, hogy tőle kapjam a büntetést, és ezért... –itt 

elcsuklott a hangja; annyira sírt, hogy egyetlen szavát sem 

lehetett megérteni. 

– Nephi testvér... talán... a papotok? 

– Ó, nem. Ő próféta. És az apám. 

Ahogy kimondta az „apám” szót, Nina tehetetlenül elernyedt, 

és miközben összecsúszó testét néztem, eszembe jutott, hogy a 

pszichológia-könyvek pontosan leírják ezt a reakciót. Hogy a 

bántalmazáshoz szokott gyermek bábuként csuklik össze, ha 

kilátásba helyeznek egy újabb, ötvenedik, századik, vagy ki tudja, 

hányadik ütlegelést, de hasonlóképpen reagálnak akkor is, ha 

valami felidézi bennük az átélt traumát. így védekeznek a 

fájdalom ellen. Mintha... a verés idejére kiszállna belőlük a lélek, 

és így elviselhetőbbé válna a testi fájdalom. Olyan jelenetek 

túlélőjével beszélgettem, amilyeneket el sem tudtam képzelni, a 

legvadabb álmaimban sem. Milyen ember lehet az, aki megbánás 

nélkül újra és újra bántalmazta ezt a finom, törékeny testet? És 

közben még azt is elhitette vele, hogy a saját jól felfogott 

érdekében teszi! 

Ringani kezdtem az ágyban, Ninával a karjaimban. Úgy 

tartottam, mint egy gyereket, és arra gondoltam, hogy az is. A 

szívem szinte kinyílt, hogy magába zárja, védelmezze és szeresse. 

Szerettem volna valami vigasztalót mondani neki, de attól féltem, 

hogy az adott pillanatban nem lenne helyes nevén nevezni az 

erőszakot. Hátha akkor elszaladna tőlem, vissza arra a titkos 

helyre, ahol ki kell érdemelni a büntetést. Nem is értettem, 

hogyan lett ebben a zárt, elmaradott közösségben gyermekből 

felnőtt; minek köszönheti, hogy nem roppant össze a naponta 

ismétlődő verések alatt? 
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A reggel puhán és melegen érkezett meg Salt Laké City-be. 

Ava 5:30-kor kopogtatott az ajtómon, de én már ébren voltam. 

Helyesebben, nem is aludtam egész éjszaka. A Ninával folytatott 

beszélgetés után nem jött álom a szememre. Az ágy felé 

pillantottam, ahol hálótársam most békésen szuszogott. Mivel 

éjszaka többé-kevésbé megfürödtem, most csak fel kellett 

öltöznöm. Farmernadrágot húztam, pólót, kitaposott futócipőt. A 

táskámból előhúztam régi, gyalázatos külsejű vízhatlan 

dzsekimet, és ellenőriztem a zsebeit, megvan-e minden, amire a 

terepbejáráson szükségem lehet. A geológusok általában 

felkészülten vágnak neki egy ilyen programnak. Az én készenléti 

csomagom ugyan nem volt nagy, de volt benne minden, amire 

terepen szükség lehet. Egy miniatűr elsősegélydoboz, benne jód, 

kötszer, körömcsipesz, egy darabka impregnált géz a hólyagok 

kezelésére és egy kígyóméreg kiszívásához szükséges szerkezet; 

egy Mylar típusú hővisszatartó takaró, hiszen soha nem lehetett 

tudni, mikor kell a szabadban tölteni az éjszakát; egy vízhatlan 

tégely bármilyen érdes felületen meggyújtható gyufával, és egy 

kicsi, fémhátú jelzőtükör. 

A müzlim felénél tartottam, amikor Ray megjelent a 

konyhában. Azt a néhány órát, ami az éjszakából az uszodai 

epizód után még maradt, az egyik üres hálószobában töltötte az 

emeleten. Meg tudtam érteni, hogy nem ment vissza a lakásába. 

így is átautózta a fél éjszakát. Ha visszamegy, esélye sem lett 

volna arra, hogy aludjon egy picit. Így viszont én kaptam 

lehetőséget arra, hogy begyűjtsek róla egy újabb pozitívumot: 

megállapíthattam, hogy gyönyörű lábfeje van. Sokan bizonyára 

furcsának tartanák, hogy olyan dolgok is feltűnnek egy férfin, 

mint a lábfeje, de én nagyon fontosnak tartom az ilyen 

apróságokat. Az emberek többsége olyan testrésznek tekinti a 

lábat, amelynek elsősorban praktikus, és nem dekoratív 



funkciója van. Akár formátlan, akár lapos, egy a lényeg – hogy a 

gyakorlati funkció ellátására alkalmas legyen. Ray lábfeje 

azonban olyan volt, mintha egy tökéletesen megformált görög 

szoborból vágták volna ki: magasan ívelő boltozatát karcsú, 

arányos lábujjak zárták. El tudtam képzelni, amint futás közben 

még jobban megnyúlnak; vagy amint, ugrás közben, 

elrugaszkodnak a földtől, majd puha érintéssel ismét talajt 

fognak, tökéletes harmóniában Ray gyönyörű mozdulataival. 

Művészien megformált lábai ismét egy patyolattiszta, indigókék 

farmerból kandikáltak elő, amely deréktól fölfelé egy BYU 

feliratú, szürke pólóban folytatódott, amelynek kivágása egy 

parányi milliméterrel többet láttatott Ray szépívű nyakából, mint 

a korábban viselt darabok. Felsóhajtottam. 

– Jól aludt? – kérdezte, miközben hangtalan lépteivel 

keresztülvágott a konyhán, és megállt a hűtőszekrény előtt. 

– Hát persze. És maga? 

– Fogjuk rá. – A nyitott hűtő előtt állva töltött magának egy 

pohár narancslét, megilta, majd újratöltötte a poharát, 

visszatette a gyümölcslés dobozt a hűtőszekrénybe, és csak 

ezután csukta be az ajtaját. Aztán leült velem szemben, a pohárba 

temetve indigókék tekintetét. – Feltételezem, akkor is elmenne a 

terepbejárásra, ha arra kérném, hogy ne tegye. – Amit mondott, 

az nem kérdés volt, hanem megállapítás, ám a hangsúlyból ítélve 

egyértelmű kérésnek lehetett tekinteni. 

– El – feleltem kurtán. – Nincs semmi okom arra, hogy ne 

menjek el. Nina, némi szerencsével, átalussza az egész napot. 

Értelmetlenül vesztegetném itt az időt. 

– Hát annyira értelmetlen dolog a biztonság? – kérdezte Ray 

elfúló hangon. 

– Jaj, ne kezdje már megint. Több mint ötven paleontológus 

társaságában leszek egy nagy, kényelmes buszon. Mitől kellene 

tartanom? 

Ray fáradtan megdörzsölte a homlokát 



– Lehet, hogy köztük van George gyilkosa is. 

– Lehet. De ez csak feltételezés. Ráadásul szóbeszéden alapul, 

mely szerint vagy Dan Sherbrooke végzett George-dzsal, vagy 

Vance, a posztgraduális hallgató. És mi volt az ok? Szakmai 

féltékenység. Maga szerint ez elég? Bármit gondol is a 

tudósokról, nekik is vannak érzelmeik, arról nem is beszélve, 

hogy a többségük mindenben a logikát keresi. Márpedig a 

gyilkosságban semmi logika nincs. 

– Hát, nincs – ingatta Ray a fejét. 

– Akkor... ki más jöhetne szóba? Szerepel valaki a listájukon? 

Ray elfordította a fejét. 

– Értem, Nem mondhatja meg. Ez azt jelenti, hogy még 

mindig gyanúsított vagyok. Remek. Akkor hadd mondjak még 

valamit a tudósokról. Mindannyian gyakorlott megfigyelők 

vagyunk. És intelligensek is. Ha ehhez hozzávesszük azt a 

megkérdőjelezhetetlen tényt, hogy a gyilkosságnak nem volt 

szemtanúja... 

Ray helytelenítő pillantást küldött felém. 

– Ugyan, hagyja már azt az ostoba pislogást – szóltam rá 

erélyesen. – Csak azt próbálom szóba önteni, amire 

következtetések útján jutottam. Vagy már gondolkodni sem 

szabad? 

Olyan egyértelmű az egész... Ha volna szemtanú, akkor nem 

engem háborgatnának, és Ninát, hanem megpróbálnák 

megkeresni azt a személyt, akit a tanú leírt. De bárki ölte is meg 

George-ot, volt annyi esze, hogy tanúk nélkül tegye. Igaz? 

Ray felsóhajtott. 

– Igaz – állapítottam meg, majd így folytattam: – Ha maga 

hajlandó lenne elmondani, amit az üggyel kapcsolatban tudni 

lehet, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy az, aki azokat a 

sebeket ejtette George testén, nem sokat adott a ráció 

törvényeire, és valószínűleg erős felindultságból cselekedett. De 

ezt most hagyjuk. Még arról is megfeledkezhetünk egy pillanatra, 



hogy George valójában kifejezetten provokatív ember volt. 

Paleontológus kollégái ellenszenvvel viseltettek iránta; és 

ellentmondásosan nyilatkoztak a szakértelméről is. Van 

ezenkívül bármilyen adat, ami azt támasztaná alá, hogy a buszon 

utazó, remek megfigyelőnek tartott, logikusan gondolkodó 

tudósok között kellene keresni a tettest? Csak egy tudós 

embernek van elég esze ahhoz, hogy a gyilkosságot lehetőleg 

tanúk nélkül kövesse el? 

– Nem. 

– Akkor meg mi a baj? 

Ray hosszan bámult maga elé, mielőtt megszólalt volna. 

– Rossz előérzetem van – nyögte ki végül. 

– Csak nem azt akarja mondani, hogy figyelmeztetést kapott 

az Istentől? 

Aznap reggel először találkozott a tekintetünk. Ray szemében 

alig észrevehető mosoly villant. Jóindulatú iróniával fűszerezett, 

aprócska mosoly. 

– De. 

Hátrahajtottam a fejem, és a plafonra szegeztem a 

tekintetemet. 

– Egek, már megint itt tartunk, – Valami sértőt szereltem 

volna mondani. Például, hogy a lottó nyerőszámait nem üzente-e 

meg az Úr, de még időben leállítottam magam. Attól, hogy én 

nem hiszek a metafizikában, más még hihet, bár cserébe 

megtehetné azt a szívességet, hogy ő is tiszteletben tartja az én 

sajátos vallásomat. Azt, ami a környező világon, a 

megtapasztalható és kísérleti úton megismételhető dolgokon 

alapul. Ráadásul minden okom megvolt rá, hogy csak ebben 

higgyek, főleg azért, mert én magam még soha, semmiféle 

üzenetet nem kaptam az Úrtól, és nem lehettem biztos abban, 

hogy mások – bármennyire állították is – kaptak. Miért ne 

neveztem volna irracionálisnak a motívumaikat? 



Ennek ellenére elszámoltam magamban tízig, ami, ezúttal, 

hasznosnak bizonyult. 

– Anya szerint maga pontosan akkor ébredt fel, amikor Nina 

a medencébe esett – folytatta Ray. – Gondolja csak végig, Em. 

Nina bevetette az ágyat, felöltözött, jött-ment a szobában – 

mindez zajokkal jár, amire inkább fel kellett volna ébrednie, mint 

arra, hogy a medencébe zuhan. Maga mégis erre ébredt, 

máskülönben Nina most holtan feküdne valahol. 

– Jaj, nehogy most meg kitalálja, hogy... médium vagyok. Ha 

tudni akarja, azért ébredtem fel, mert rosszat álmodtam. 

Szerencsére – tettem hozzá. És aztán? Aztán... jó geológus 

módjára, elemezni kezdtem a helyzetet. Szinte ösztönösen. Nem 

tettem mást, csak félig öntudatlanul összevetettem a látottakat 

bizonyos, korábbi megfigyelések eredményével, és arra a 

következtetésre jutottam, hogy a végsőkig elcsigázott lány, 

miután megpróbált eltüntetni minden, jelenlétére utaló nyomot, 

elhagyta a szobát. Öngyilkosság, villant az agyamba, és rögtön 

utána megjelent előttem a medence képe. Nem. Nem így volt. 

Fáztam, és a hidegről eszembe jutott a medence. De nem 

mindegy? Az eredmény, bármilyen oknál fogva jutottam is hozzá, 

ugyanaz! 

Ray szemében furcsa fény villant. 

– Nem médium – mondta. – Beavatott. 

– Miről beszél? 

Letette a poharát az asztalra, és tenyerét felfelé fordítva, 

magyarázó pózban beszélni kezdett. – Olvasta a Gyógyító tüzet, 

nem? Emlékszik arra, amit az átformálódásról ír? Nos, ilyesmiről 

lehet szó a maga esetében is. 

A tekintetéből áradó fény ideges vibrálást indított el a 

köldökömtől lefelé. Hátradőltem, és időközben megürült 

müzlistálkámba tettem a kanalamat. Gyomrom ideges táncba 

kezdett, mégsem tudtam elszakadni attól az indigókék 

ragyogástól, amely szinte világított Ray szemeiben. Ijesztő, mégis 



csodás pillanat volt, amint a két ellentétesen gondolkodó elme 

találkozott az asztal felett. Mintha kicserélődött volna valami 

köztünk. Valami, ami csak a szívvel érzékelhető. Szerettem volna 

tovább nyújtani a percet, de tudtam, hogy nem lehet. Ava 

bármikor beléphetett, önmegtartóztatásra kényszerítve 

csodálatos fiát. Ray már csak a pillanat röpke töredékéig volt az 

enyém, de ez elég volt ahhoz, hogy megértsek valami nagyon 

fontosat. Azt, hogy – bármilyen furcsán alakultak is a 

körülmények – a velem szemben ülő férfi a barátom. A társam. 

És ezt nem is kellett szavakba foglalni. Elmondta egymásnak a 

tekintetünk. Tudtam, ha megszólalok, rögtön visszatérünk a 

valóságba; abba a közegbe, ahol racionálisan gondolkodó, 

hitetlen agyam tiltakozni kezd az ellen, amit Ray előérzetnek 

nevezett, és figyelmeztetésnek fog tekinteni minden elhangzó 

szót, minden gesztust, és megszűnik köztünk az az egyetértés, 

amely köztem és e között a tökéletes férfi között ezen a 

különleges, valóság felett lebegő síkon, ha rövid időre is, de 

megszületett. És ezt nem akartam. Szerettem volna, ha a pillanat 

varázsa nem szűnik meg soha. 

Mintegy végszóra, Ava lépett a konyhába. Gépies, kora reggeli 

mosolya mögül gyakorlatiasság áradt; kanárizöld 

szabadidőruhája, fehér sportcipője és zoknija tovább fokozta a 

mozdulataiból sugárzó energiát. Olyan ember volt, aki mindent 

pontosan megtervezett; nála soha, semmi nem történhetett 

véletlenszerűen. Az ő észjárása szerint tornával kellett kezdeni a 

napot, hogy a friss levegőn végzett mozgás maximálisan 

mozgósítsa az izmokban szunnyadó erőt, úgy, hogy az – 

lehetőség szerint – kitartson estig. 

– Ah, Em – villantotta felém ragyogó mosolyát. – Látom, 

megtalálta a reggelihez szükséges dolgokat. Nagyszerű. 

Gyümölcslevet is talált? Szüksége lesz rá, bárhová menjen is. 

Utahban nagyon száraz a levegő. 

– Köszönöm. Feltétlenül viszek magammal egy kicsit. 



– Mikor kell indulnia, hogy elérje a buszt? 

– Negyedóra múlva. 

– Jó. Akkor még van időnk egy rövid imára. 

– Nem várhatnátok vele, amíg elmegyünk, anya? – kérdezte 

Ray. – Hacsak Em meg nem gondolja magát... 

– Nem. Nem gondolom meg magam. – A pillanat varázsa 

ezzel végleg odaveszett. 

 

* 

 

A Déli Második utcához érve Ray lekanyarodott a Salt Palace 

felé vezető útról. Először értetlenül néztem, de aztán felfedeztem 

egy ismerős épületet. A kocsi nemsokára bekanyarodott a Salt 

Lake City-i rendőrkapitányság elé. 

– Miért hozott ide? – kérdeztem némi gyanakvással. 

– Van itt valaki, aki beszélni szeretne magával – mondta. 

– Kicsoda? Ugye, nem egy újabb kihallgatásra megyünk? 

Lelki szemeim előtt, villanásszerűen, megjelentek az előző 

nap borzalmas pillanatai. Aztán újabb ötletem támadt. Arra 

gondoltam, Ray így akar távol tartani az úttól, amelyről nem 

sikerült lebeszélnie. Vagy ami ennél rosszabb – olyan 

bizonyítékot találtak, amely tovább erősítette abszurd vádjukat, 

mármint, hogy én öltem meg George Dishey-t. Vajon most mit 

fognak felhozni ellenem? Bármit, bennem nem volt meg az a 

védekezési ösztön, mint Ninában, aki bármely pillanatban képes 

volt összegömbölyödni, akár egy veszélyt szimatoló sündisznó, és 

figyelmen kívül hagyni minden zaklatást. A gondolattól, hogy 

újabb kihallgatásra visznek, az az érzésem támadt, hogy 

valamilyen módon mégiscsak én öltem meg George-ot. Talán 

álmomban, amikor megjelentek a csattogó bronzfogak... 

A rémálom ismét felbukkanó emlékképei új értelmet nyertek, 

amikor lelki szemeim előtt megjelent George összedarabolt teste 



és az a különösen kegyetlen mód, amellyel a gyilkos kioltotta az 

életét. 

– Jaj, ne! – szaladt ki belőlem a szaggatott sóhaj. 

Ray abban a pillanatban megállította a kocsit, és a váltamra 

tette a kezét. 

– Mi a baj? – kérdezte. 

Rémülten kapaszkodtam belé. 

– Ó, Ray, azt hiszem, tudom, hogy szerezte George azokat a 

sérüléseket. 

– Hogyan? – Nem akarta, hogy tudjam. Éreztem a kérdés 

hangsúlyából, láttam aggódó szemeiben. 

Hirtelen elfogott a düh. 

– Nem mondom meg, Ray. Nem, mert akkor képes lesz azt 

hinni azzal az elfogult agyával, hogy mégiscsak én tettem. Ha 

mégis tudni akarja, nos... Még mindig nem bízik bennem, Ray? 

Hogy lehet ennyire fafejű?! 

Ray mélyen beszívta, majd lassan kifújta a levegőt. Úgy tűnt, 

tíz évet öregedett a mozdulat alatt. 

– Hogyan? – kérdezte szomorúan. 

Elutasítóan behunytam a szemem. Csak nem képzeli, 

gondoltam dühösen, hogy ezek után elmondom neki? Aztán 

hirtelen megértettem, hogy Ray nem bízhat meg bennem. Nem, 

mert szerelmes az igazságba, és az igazság szerelmesei 

gyanakvással fogadnak mindent. Még az anyjuk szeretetét is. Ha 

meg akartam nyerni magamnak, nem volt más választásom – 

felelnem kellett a kérdésére; őszintén elmondva minden apró 

részletet. 

– Bárki ölte is meg George Dishey-t, az Arany Állkapoccsal 

tette – kezdtem. Aztán részletes leírást adtam az Allosaurus 

szoborról; a hosszú, befelé görbülő, tűhegyes fogakról, amelyek 

rézbe öntve legalább olyan veszélyesek voltak, mint az eredetiek. 

Ray arca megrándult. 



– Igen – folytattam kíméletlenül. – Csak az Arany 

Állkapocstól származhatnak a testét borító szúrt sebek. Hogy 

nem jöttem rá előbb! A szabályos sorokban elhelyezkedő 

sérülések között a mély marcangolások... Pontosan így nézhetett 

ki egy jurakori vacsora. Szinte mindig nála volt az a nyavalyás 

szobor. Ha nem a kezében, akkor a hátizsákjában. Legalábbis ezt 

mondják róla. Én magam tegnap tartottam a kezemben egy 

eredetit. Úgy értem, fosszíliát. Kisebb volt, mint George-é, elfért 

a tenyeremben, de még így is félelmetesnek találtam. A szobor 

első részét két nyélszerű valami támasztja meg; jól meg lehet 

markolni, a réznek pedig súlya van. A fogak meg... mintha 

gyilkolásra tervezték volna őket. Hogy harapjanak, 

marcangoljanak. Egy feldühödött ember kezébe kerülve 

szörnyűséges fegyver lehetett. 

Ray mozgó arcizmain szinte megelevenedtek a fejében 

rohangáló gondolatok. 

– És ha egy percig is azt gondolja rólam, hogy képes lettem 

volna ezt tenni egy emberi lénnyel, vagy egy állattal, vagy akár 

egy zabos zsákkal.,. nos, akkor még nem ismer eléggé. Mert az 

igaz, hogy könnyen méregbe gurulok, de irtózom az erőszaktól. 

Ray felsóhajtott. Tekintete az utcát pásztázta a szélvédőn 

keresztül, aztán némán beindította a kocsit, és lépésben 

odagurultunk a kapitányság bejárata elé. Ugyanarra az emeletre 

mentünk, amelyen Bert felügyelő csaknem nyársra húzott minket 

alig huszonnégy órával azelőtt. Lélekben megpróbáltam 

felkészülni az újabb csatára, de a gyomrom rángását nem tudtam 

megállítani. 

– Ha bemegyünk – mondtam Raynek – megkérdezem attól a 

lóképű Berttől, kinek árulta el a tartózkodási helyemet. 

Ray-t behúzott nyaka és megránduló szemöldöke árulta el. 

Olyan jól ismertem már az általa használt testnyelvet, hogy akár 

szavakkal is kimondhatta volna: ezt akár tőlem is megkérdezheti. 



– Ki vele! – förmedtem rá. – Ki az ördög tudott róla magukon 

kívül? 

Ray megadóan behunyta a szemét. 

– Sherbrooke. 

– Sherbrooke – mormogtam. – A csodálatos, a mindentudó 

Mr. Sherbrooke. Akkor tehát... ő ölte meg George-ot? – Szinte 

letaglózott a meglepetésszerű asszociáció. 

– Nem tudom – felelte határozottan Ray. 

De hát, tűnődtem magamban, amikor tegnap délelőtt 

átkutatták a szobámat, Sherbrooke ott volt a konferencián. Vagy 

mégsem? Nem emlékeztem, hogy tényleg láttam-e. Lehet, hogy 

Vance-szel végeztette el a melót? Nem. Vance ott volt 

Snowbirdben, ezt biztosan tudom. Esetleg Lew-val? Nem, rá nem 

bíznék ilyen feladatot. Túlságosan öncélú, és a kelleténél többet 

beszél. De akkor kit küldhetett oda? Az ausztrál kalapot viselő 

csontvadászt? 

Úgy döntöttem, választ akarok a kérdéseimre, és a 

válaszadásnak most jött el az ideje. Leszegett fejjel léptem a 

küszöbre, mint ellenfelét felöklelni készülő bika. 

– Hola! – köszönt rám egy ismerős hang, amikor belöktem az 

ajtót. – Mennyire örülök, drága barátnőm, hogy megtaláltalak! – 

A hang Ortega őrmesterhez tartozott. 

Egy pillanatra megbénított a döbbenet. 

– Carlos! Hogy kerülsz ide? – kiáltottam, amint magamhoz 

tértem. 

Barna bőrű, duci barátom felemelt kézzel csendre intett, és 

olyan széles mosollyal, hogy ő maga eltörpült mellette, beszélni 

kezdett. 

– Én? Úgy, hogy tegnap este felugrottam egy röpcsire. Hogy 

pontos legyek, már éjfél is elmúlt. Amikor láttam, hogy hiába 

áltatom magam, nem jön álom a szememre, azt mondtam: 

Carlos, a barátod azt ígérte, hogy felhív, és nem hívott. Nem 



szokott ilyet csinálni; nagy bajban lehet. El kell menned Salt Lake 

City-be, hátha tudsz neki segíteni. 

Behunytam a szemem szégyenemben, ugyanakkor szívem 

szerint szerettem volna megrázni, amiért Bert felügyelő 

jelenlétében így helyben hagyott. 

– Carlos, én igazán... 

– Sajnálod. Em Hansen mindig mindent sajnál. Persze, 

biztosan jobb dolgod is volt annál, mint engem hívogatni. Hogy 

közben engem majdnem megevett a fene? Ugyan, nem érdekes! 

De tudod mit? Ha elviszel egy olyan helyre, ahol jó fánkot adnak, 

mindent megbocsátok. Mert, az az igazság, hogy megéheztem egy 

kicsit. 

Szótlanul beleolvadtam a karja melegébe, majd átfogtam 

vastag derekát. Már a folyosón jártunk, amikor eszembe jutott 

valami. 

– Fogalmam sincs, hol lehet itt fánkot venni, Carlos. 

– Én tudom – felelte büszkén. – Jól néznénk ki, ha három 

óra itt tartózkodás után azért kellene éheznem, mert tájékozatlan 

vagyok. Már mindent pontosan elterveztem. Először bedobok 

néhány lekváros fánkot. Utána keresek egy jó burrito sütőt. Bár, 

ha jobban belegondolok, még csak reggel van. Lehet, hogy a 

burritót délre hagyom. 

 

* 

 

A rendőrségi büfében szórakozottan néztem, mint tüntet el 

Ortega őrmester egymás után három lekváros fánkot, majd mit 

sem törődve kerekded formáival, hogyan pakolja teli a kávéját 

cukorral. Közben én mindent elmondtam neki George Dishey, 

PhD halálával kapcsolatban, azt is, hogy én miként csöppentem 

egyáltalán bele. 



– Csúnya ügy – csóválta a fejét, és közben lenyalta hüvelyk- 

és mutatóujjáról a ráragadt cukrot. – Nagyon csúnya. Bárki ölte 

is meg, nagyon haragudhatott. 

– A sérülések egy... 

– Láttam a képeket. Azt hittem, a mészárszéken vagyok. 

Ideadnád a tejszínt, szivi? 

– Mióta iszod tejszínnel a kávét? 

– Amióta a doktor azt javasolta, hogy étkezzem... 

kiegyensúlyozottabban. És a tejszín, ugyebár, ellensúlyozza a 

kávéban található... káros anyagokat. És nagyon finom! 

Aznap, már ki tudja, hányadszor, alaposan szemügyre vettem 

gömbölyű alakját. Bármit mondott is neki a doktor, lényegét 

tekintve igaza volt: nem tűnt olyan egészségesnek, mint 

ismeretségünk kezdetén. Először is, szörnyen elhízott. Ennek 

ellenére elmélyültek a ráncok az arcán, és koromfekete hajában 

megjelentek az ezüstösen csillogó szálak. Hiába, az idő vasfoga őt 

is kikezdte, és én most jócskán besegítettem neki. 

– Nagyon, de nagyon sajnálom, hogy nem hívtalak fel, Carlos. 

– Tudom. 

– Egy vagyont fizethettél azért, hogy ilyen gyorsan ideérj. 

– A húgom, Rosita, stewardess a United-nél. Hála neki, 

ingyen kaptam a jegyet 

– Ó – szaladt ki a számon a részleges megkönnyebbülés 

sóhaja. 

– De a tízkor induló géppel már megyek is vissza. Fontos 

találkozóm lesz délután Denverben, és ha nem érek oda, a 

fejemet veszik. De mivel engem érdekel a barátaim sorsa, 

iderepültem. És tudod, miért? Mert idetelefonáltam, hogy 

beszéljek veled, de nem tudták megmondani, hol érhetlek el. 

– Ray nem mondta meg nekik, hol vagyok? 

Carlos megrázta a fejét. 



– Biztosan kedvel, ha ennyire vigyáz rád. Ők viszont annál 

többet kérdeztek rólad. Ezért döntöttem úgy, hogy idejövök. 

Gondoltam, ha beszélek velük, előbb hazajöhetsz. 

– Köszönöm, Carlos. Nagyon köszönöm. – Aztán hirtelen 

leesett a tantusz: Bert megmutatta neki a fényképeket. Biztos 

mondott is neki valamit az üggyel kapcsolatban. Erre Carlos... 

játszadozik velem. Egyfolytában a hősiességét ecseteli. – Ki vele! 

Mit sikerült kihúznod belőlük, te vén... Hogy mondják spanyolul, 

hogy lókötő? 

Carlos megtörölte puha ajkait egy szalvétával, majd beszélni 

kezdett. 

– Érdekes fickó ez a Bert. Nagypofájú, hencegő alak, de 

azért... tudja, mit diktál a rendőr etika. Kiment a szobából, és az 

akta... szóval, nem volt nehéz megtalálni. Mire vagy kíváncsi? 

– Mindenre. 

– De kérdezned kell... 

– Carlos! Hol történt a... dolog? 

– Mit gondolsz, hol? 

– Városhatáron belül?  

– Miből gondolod? – kérdezte komolyan, de láttam, hogy 

kerek vállait rázza a hangtalan nevetés. Hiába. Nem tudott aludni 

miattam, és most megfizetteti az átutazott éjszakát. Hiába, ő is 

csak rendőr, és a rendőrök, valamilyen oknál fogva, imádják a 

beteges vicceket. 

– Ha nem városhatáron belül történik, akkor nem a városi 

kapitányság foglalkozna vele. Ennyire egyszerű. Voilà. 

– Ó, szóval tudsz franciául is! Qué bueno... 

– Most rajtad a sor! – mondtam tettetett komolysággal. –

Mondd meg, hol és hogy találták meg a tetemet. 

Carlos arcáról mintha letörölték volna a vidámságot. 

– Arra a borzalmas hústömegre gondolsz? Egy bérelt 

raktárhelyiség mögött talált rá egy férfi, aki azért járt arra, mert 

csónakázni támadt kedve, és a motorcsónakja az elhunytéval 



szomszédos egységben volt. Az elhunyté volt az utolsó egység, az 

övé az utolsó előtti, és bár látszólag minden rendben volt az 

elhunyt raktára körül, vetett rá egy pillantást. Ekkor vette észre 

az ajtó alól szivárgó vért és az épület mögé vezető, friss 

vérnyomokat. Ott találta meg a testet. Az épület mögött hevert, 

arccal a porban. 

Ez megmagyarázza az orron látható horzsolásokat és az arc 

lilás foltjait. De minek kellett kivonszolni a raktárból? Ezzel 

gyakorlatilag közszemlére tették, amit inkább el kellett volna 

rejteni. Nem beszélve a látványos vérnyomokról. Ha a gyilkos 

időt akart volna nyerni a meneküléshez, akkor a 

raktárhelyiségben hagyja a hullát. Rácsukja az ajtót, és szépen 

hazamegy. 

– A fickó pedig kihívta a rendőröket. Hogy ezután mi 

történt... nos, azt már tudod. 

– Ühüm. 

– Van még valami, ami segítheti a nyomozást? Ujjlenyomat? 

Lábnyom? 

– Van, de kevés. Néhány véres lábnyom, meg amit a 

raktárhelyiségben találtak. 

– Aha. Van valamilyen jellegzetessége a lábnyomoknak? 

– Semmi. Teljesen átlagos lábbeliktől származnak. 

Tömegcipőktől. Amilyenben fél Amerika jár. 

– Tehát még csak nem is koreai vagy kínai terméktől, hanem 

amerikaitól. 

– Corecto. 

– És mit találtak a raktárban? 

Cados nagyot hörpintett a csészéjéből. 

– Csontokat. 

Fejemben halk, mentális kattanások jelezték a 

kapcsolódásokat. 

– Úgy érted, fosszíliákat. 

– Igen. 



– Ki volt a raktár bérlője? George? 

– Lo mismo. 

– George egyedül... 

– Verdad. 

– Ezért nem láttam hát említésre méltó fosszíliát a házában – 

mormogtam, szinte csak magamnak. 

Carlos kérdő pillantást vetett rám. 

– Egy paleontológusnak szüksége van csontokra – 

magyaráztam. – Használhatja ugyan a múzeumok 

csontgyűjteményét, de a legtöbbjük szívesebben vizsgál olyan 

leleteket, amiket maga talált. George nagycsontú állatokkal 

foglalkozott. Dinoszauruszokkal. A dinoszaurusz-csontok 

raktározásához pedig nagy helyre van szükség. Ilyen helyet 

kerestem a házában, de sehol sem találtam. El sem tudtam 

képzelni, hol tarthatja a csontjait. Tudniillik, egyetlen legitim 

intézménnyel sem állt szakmai kapcsolatban. Sem az 

egyetemekkel, sem a múzeumokkal. Ugyanakkor mindenki tudta 

róla, hogy rendszeresen kijár ásni, és ha hinni lehet a 

szóbeszédnek, el is adta, amit talált. De addig is, tárolni kellett 

valahol. Hogy ez nem jutott előbb eszembe! Pedig teljesen 

logikus. Két okból is. A házában viszonylag kevés hely van, és a 

csontokkal való foglalkozás, finoman szólva, sok szeméttel jár. Jó 

ötlet volt, hogy bérelt raktárban tartotta őket. Nem kellett 

feldúlnia a házát, így az tudományos bázisként üzemelhetett. 

Nem kellett attól tartania, hogy az örökös portól tönkremennek 

az értékes könyvei, folyóiratai. Normális körülmények között 

írhatta a cikkeit, dolgozatait, míg a raktárhelyiség tökéletes 

helyszín volt a csontok vizsgálatához és tárolásához. Olyan volt az 

egész, mint az állam és az egyház különválasztása... 

Carlos egyetértő bólintással adta tudtomra, hogy 

hasonlóképpen gondolja maga is. 

– A helyzet azonban az, hogy, ha hinni lehet nagybecsű 

kollégáinak, George elsősorban eladásra gyűjtötte a csontokat. 



Ebből tartotta fenn magát. Más lehetőséget nem látok, hiszen 

valamiből meg kellett élnie. Ez azonban felvet egy fontos kérdést. 

Lehet, hogy a csontok miatt kellett meghalnia? Ha igen, ki ölte 

meg? Egy üzlettárs? Egy versenytárs? Esetleg egy feldühödött 

tolvaj? – Nem, súgta egy belső hang. A gyilkosságot egy olyan 

személy követte el, akit érdekeltek a csontok, ugyanakkor úgy 

vélte, hogy a holttestnek a szabad ég alatt a helye. 

– Ha jól tudom, a fosszíliákban rengeteg pénz van – szólalt 

meg tűnődő hangon Carlos. 

Nem szóltam. Azt akartam, hogy bővebben fejtse ki a 

véleményét, és ha nem akartam befolyást gyakorolni rá, be kellett 

fognom a szám. 

– Emlékszem egy korábbi esetre – folytatta egy korty kávé 

után. – Dél-Dakotában történt Néhány pénzéhes csontvadász 

talált egy T-rexet. Sue-nak nevezték el, arról a nőről, aki 

megtalálta. Különösen jó állapotban lévő példány volt; szinte 

tökéletes csontváz – csak itt-ott hiányzott róla valami. 

Mondanom sem kell, felbecsülhetetlen értéket képviselt. Szóltak 

a föld tulajdonosának, hogy beszállítják a helyi múzeumba, és 

hogy szó ne érje a ház elejét, pár ezer dollárt fizettek is neki. De a 

laboratóriumi vizsgálatok után új árcédula került a dinóra. Most 

már milliókat ért. Erre a földbirtokos elkezdte visszakövetelni, 

mondván, hogy az ő területén került elő a darab. Ezt azonban 

már a sziú indiánok sem hagyhatták annyiban. Ők is a 

magukénak mondták a földet. Perlekedni kezdtek. Mire azonban 

a bíróság megállapította a tulajdoni viszonyokat, a csontvázat 

elárverezték. Ha jól emlékszem, nyolc millert adott érte valaki a 

sotheby-i aukción. 

Nagyot füttyentettem. Ennyi pénzt nem mindennap adnak 

egy dinoszauruszért. Engem mégis jobban érdekelt ez a mostani 

eset, hiszen nyakig benne voltam én magam is. 

– Szerinted mennyire rossz a helyzet? – kérdeztem végül. 



Carlos nem válaszolt. A kávéscsészébe meredt, mintha 

nagyon gondolkozna valamin. 

– Az italautomata mellett van egy fickó – mondta teljesen 

hétköznapi hangon. – FBI-ügynök. Ismered? 

Ekkor jutott eszembe, hogy még csak körül sem néztem. 

Eszembe sem jutott, hogy figyelhet bennünket valaki. Pedig hát... 

persze hogy figyeltek. Elvégre ők is meg akarták találni a gyilkost. 

Akiről eddig csak annyi derült ki, hogy ismeri a csontok értékét 

és szereti a vért. Hátrapillantottam. Deres hajú, vékony, de izmos 

testalkatú férfi állt az automatánál. A jó öreg Tom Latimer, akivel 

először a konferencián találkoztam, aztán egy nappal később itt, a 

kapitányságon is. Még csak el sem fordította a fejét, amikor 

találkozott a tekintetünk. Az ő szemében a világ 

legtermészetesebb dolgai közé tartozott, hogy kihallgasson egy 

beszélgetést. 

– Miért nem ül ide hozzánk? – javasoltam. – Akkor biztos, 

hogy nem maradna le semmiről. 

A férfi erre felkapta kávéspoharát, és az asztalunkhoz lépett. 

Nem szólt semmit, csak leült, és bele-belekortyolt az italába. 

– Gondolom, a valódi neve nem Tom Latimer – állapítottam 

meg gúnyosan. 

– Nem, de nyugodtan szólíthat így, ha magának tetszik. 

– Megmondaná, miért érdeklődik annyira az ügy iránt? – Bár 

kissé nehezemre esett, sikerült megőriznem a nyugalmamat. 

A nem Tom Latimer nevű férfi maga elé tette a kávéspoharat, 

de továbbra is egykedvűen nézett maga elé. 

– Birtokháborítás, telefonos csalás, postai csalás, 

vámszabályzat megsértése és hasonló apróságok miatt. 

Majdnem leestem a székről. 

– Azt akarja mondani, hogy mindezt George Dishey követte 

el? 

Az FBI-ügynök unottan vállat vont. 



– Nehéz bizonyítani. A Sue-üggyel indult a dolog, amely, 

hogy úgy mondjam, felnyitott néhány szemet. Talán maga is 

hallott a RICO nevű szervezetről. Szélhámosság, zsarolás, 

szervezett bűnözés, és még sorolhatnám szerteágazó 

tevékenységük jellemző területeit. Gondolta volna, hogy egyesek 

képesek ekkora felhajtást csinálni néhány darab csont miatt? És 

milyen egyszerű az üzletmenetük! Kiemelnek egy fosszíliát, 

természetesen állami tulajdonú fölből, de a hivatalos helyeken 

már azt állítják, hogy magánterületről származik. Ezzel 

birtokháborítást követnek el. A leletről ezt követően kiállítják a 

megfelelő papírokat. Arról persze, hogy nincs ásatási engedélyük, 

egy szó sem esik. Mindez önmagában nem is számítana főbenjáró 

bűnnek, hiszen az engedély, némi utánjárással, beszerezhető. És 

a hazugságot is csak az égben büntetik. A baj az, hogy ez csak a 

kezdet. A papírokra ugyanis azért van szükség, hogy el tudják 

adni az árujukat. Hogy hogyan? Telefonon és postai úton. A 

lopott holmi értékesítésére irányuló törekvés természetesen 

csalásnak minősül. Amikor megvan a megfelelő ügyfél, el kell 

szállítani az árut. Mondjuk, Amerikából Japánba, ahol egy bank 

előcsarnokában szeretné elhelyezni a leendő tulajdonos. Ehhez 

azonban vámoltatni kell, amihez ki kell tölteni egy vámáru-

nyilatkozatot. A vámszabályok megsértésére akkor kerül sor, 

amikor az áru értéke rovatba százezret írnak, noha a tulajdonos 

az ötszörösét szurkolta le érte. Mindehhez természetesen 

kiterjedt segítő hálózatra van szükség, amelynek a fenntartása 

súlyos pénzekbe kerül. Le kell fizetni például a parkőrt, aki ennek 

fejében közli, mikor várható járőrözés az adott területen. Ez 

magunk között szólva is megvesztegetés, és mint olyan, 

büntetendő dolog. És mivel állami tulajdonú területekről van szó, 

a szövetségiekre tartozik. Kielégítő a magyarázatom? 

– Ahogy vesszük. George Dishey-ről ugyan köztudomású volt, 

hogy fosszíliákat ad el, de ez még nem jelenti azt, hogy elkövette 

az ön által említett bűnöket. De lehetséges. És az is lehetséges, 



hogy Dan Sherbrooke is benne van a dologban. És az is, hogy...- 

Elhallgattam. Túl sok volt a „lehetséges” elem, és ezt tudnia 

kellett az FBI-nak is. 

A nem Tom Latimer nevű férfi bólintott. 

– Pontosan erre céloztam, amikor azt mondtam, hogy nehéz 

bizonyítani. Szükségünk lenne, legalább az iratokra. 

– És akitől azt remélte, hogy nyomra vezeti, most halott –

jegyeztem meg gonoszul. 

– Igen – felelte rezzenéstelen arccal. – De sajnos, George 

Dishey-vel kapcsolatban nem ez az egyetlen difi. Míg élt, nem 

volt elegendő bizonyítékunk ahhoz, hogy átkutathassuk a 

tárolóhelyiségét. Most, hogy holtan találták, megtehettük. 

Felforgattuk padlótól plafonig. 

– És? Találtak terhelő iratokat? 

– Nem. De azt reméltük, az ujjlenyomatok majd segítenek. 

– Aha. 

– Nos, bárki ölte is meg George Dishey-t, volt annyi esze, 

hogy kesztyűben tegye. Nem találtunk használható ujjlenyomatot 

a vérben sem. Pedig mindent megpróbáltunk, elhiheti. 

Ugyanakkor felfedeztünk egy rakás jól kivehető, régebbi nyomot. 

Az egyik rögtön felkeltette az érdeklődésünket. 

– Miért? Kié volt? – Vance-é? Dan Sherbrooke-é, folytattam 

magamban a találgatást. 

– Egy Willis Teague nevű fickóé. Nem hinném, hogy 

magának sokat jelentene ez a név, de nekünk annál többet. 

Hosszú ideig figyeltük, miután dezertált. Tiltott 

fegyverkereskedelem miatt egyszer eljárást is folytattunk ellene. 

– Miért használ múlt időt? Talán már nem figyelik? 

– Figyelnénk, ha nem tűnt volna el. Az illegális 

fegyverkereskedés iránti szenvedély nem veszélytelen hobbi. 

Amikor csatlakozott az egyik legszélsőségesebb félkatonai 

szervezethez, még tudtunk róla. De amikor összeveszett a csoport 



vezetőivel, illegalitásba vonult, és mi szem elől tévesztettük. 

Ennek ide s tova húsz esztendeje. 

Gyors fejszámolást végeztem. 

– Ez azt jelenti, hogy megjárta Vietnamot – mondtam. –

Lehet, hogy helikopter-pilóta volt? 

– Furcsa, hogy ezt épp maga kérdezi – jegyezte meg Nem-

Tom Latimer, és először, mióta ismertem, elmosolyodott. Lassú, 

barátságos mosoly volt. És – elismerő. 

– Láttam a képét George Dishey házában. 

– Okos kislány. A rendőrség észre sem vette. Legalábbis még 

ott volt, amikor tegnap átkutattam a lakást. Belenéztem George 

szolgálati anyagába, és némi keresgélés után ott is felbukkant az 

emberünk. Ugyanabban a hírszerző alakulatban szolgáltak mind 

a ketten. George Teague elöljárója volt. Aztán elkövettek egy kis 

ostobaságot. Élelmiszert adtak el a helyi lakosságnak, akik 

családi örökséggel fizettek a betevő falatért. Antik oltárképekkel, 

szobrokkal és hasonló, értékes darabokkal. Nem mintha 

példátlan lett volna az esetük, de George egy alkalommal rossz 

helyen szólta el magát, és mindketten zárkába kerültek. 

Rosszallóan megcsóváltam a fejem. 

– George, George... Ki gondolta volna... No és ez a Teague... 

Azt mondja, húsz éve nem tudnak róla. Ez azt jelenti, hogy szem 

elől tévesztették ugyan, de él? 

– Pontosan. 

– Vajon miért bujkál? 

– Van neki miért. Ha az információink igazak, akkor többször 

megbombázta napalmmal a falusiak gabonaföldjeit, hogy 

éhezéssel kényszerítse őket értékes darabjaik eladására. És ki 

tudja, hány antiszociális akciót hajtott végre ezenkívül is. 

– Például? 

– Például szökés közben a hadseregtől ellopott 

taposóaknákkal fedezte magát. Az általa elkövetett súlyos testi 

sértéseknek se szeri, se száma. De ez már a rendőrségre tartozik. 



– És a jó öreg George egy ilyen ember fényképét őrizte a 

nappalijában... 

Az FBI-ügynök hátradőlt, és barátságosan elmosolyodott. 

– Mintha meglepőnek találná a dolgot... 

– És ennek a fantom-embernek az ujjlenyomatait megtalálták 

a raktárban. Hol? 

– Az ásáshoz használt szerszámokon. A házban azonban nem 

voltak friss ujjlenyomatok, csak George-tól és magától. És az 

ellopott autón sem, eltekintve egy részleges 

hüvelykujjlenyomattól egy golyóhüvelyen, amit a kocsiban 

találtunk. Ebből arra következtetünk, hogy bárki használta is a 

fegyvert, amikor megtöltötte, még nem gondolt arra, hogy esetleg 

el kell majd tüntetni a nyomait. 

Talán azért nem, mert eredetileg vadászni akart vele. Mert 

ugye vadászpuska volt? 

– Hát, ha nem is kifejezetten vadászpuska, olyan fegyver, 

amit bárki betehet a csomagtartójába – nem tűnik fel senkinek. 

Aznap este egyébként érkezett hozzánk egy bejelentés, mely 

szerint láttak a környéken egy ütött-kopott, zöld színű, 

lőállvánnyal felszerelt autót, de mire odaértünk, nyoma veszett. 

– Én tegnap találkoztam vele. 

– Kivel? 

– Teague-gel. 

Nem-Tom Latimer szeme elkerekedett a csodálkozástól. 

– Hol? 

– A konferencián. Egy kisteherautó rakodóterében üldögélt, a 

főépület mögött. Raymond úr felírta a rendszámát. Nem tudja, 

kiderítettek róla valamit? 

Hosszú idő után Carlos is megszólalt. 

– Épp az imént írt róla jelentést Bert felügyelő – mondta. – 

Megtalálták, kicsit feljebb a kanyonban, egy magánház előtt. 

Üresen. A nyilvántartás szerint egy Frank Smeely nevű, büntetlen 

előéletű férfi tulajdona. 



Az FBI-ügynök vigyorogva előrehajolt. 

– Nocsak! Egy újabb mákvirág! 

– Kicsoda? – kérdeztem. 

– Smeely. Ő is csontokkal keresi a kenyerét. Igaz, még csak a 

kisöccse azoknak, akiket a Sue-ügy után sikerült bevarrnunk, de 

ha így folytatja, ő is sittre kerül. Dishey raktárában megtaláltam 

egy katonai bakancs lenyomatát, most meg kiderül, hogy Smeely 

teherautójában utazgat az a dezertőr, akihez a bakancsnyom 

tartozik. Kezd összeállni a kép. 

– Az ausztrál kalapos férfi – szaladt ki a számon. 

– Könnyen lehetséges. Mi több... valószínű. 

– De ez még nem bizonyíték arra, hogy ő ölte meg George-ot 

– mondtam. 

– Nem. Tényleg nem az. 

Lelki szemeimmel ismét láttam azt a mindent átható 

tekintetet, amellyel a Teague nevű férfi végigmért – egyszerre 

volt taszító és vonzó; szinte perzselt a tüze. Már látni véltem 

magam, amint egy tanúvédelmi program keretében megpróbálok 

gyökeret ereszteni valahol. Babrálni kezdtem az asztal közepén 

álló sószóróval – azt kívántam, bár leegyszerűsödne egy kicsit a 

világ. 

– Ha nem is jól, de láttam azt a fickót is, aki rám lőtt – 

folytattam. – Először nem tudtam, miért olyan vastagok az ujjai, 

de most már értem – kesztyűt viselt. És majdnem úgy nézett ki, 

mind a fényképen látható férfi. Nem ő volt, ebben biztos vagyok, 

de nagyon hasonlított rá. Olyan érzésem volt, mintha... 

– Mintha testvérek volnának – fejezte be a mondatomat 

Nem-Tom Latimer. 

– Igen. 

– Nos, láttam a mozaikképet, amit az ön leírása alapján 

csináltak. Az a helyzet, hogy az emberünknek van egy öccse. Ő is 

az eltűnős fajtából való. 



Emlékezetemben hirtelen megjelent Nina arca. Ugyanaz a 

magas arccsont, ugyanaz az átható tekintet Lehet, hogy 

rokonságban áll a két férfival? 

– Mit tud róla? 

– Tizennégy éves korában kimaradt az iskolából. Az a hír 

járja, hogy nem volt egy szellemóriás. 

Felsóhajtottam, mert eszembe jutott, hogy milyen könnyen 

észrevettem. Most már nem is találtam meglepőnek, hogy 

pánikba esett, és lövöldözni kezdett. 

– Ezt én is alátámaszthatom... Az imént azt mondta, 

felforgatta George raktárát, de nem találta meg a papírokat 

Mégis, mire számított? Az iratokat nem ilyen helyen szokás 

tartani. Vagy azt gondolta, a csontok mellett jut hely egy irattartó 

szekrénynek is? 

– Jutott is. Egy kétfiókosnak. De mire odaértem, kiürítette 

valaki. Kivéve egy jelentéktelennek tűnő papírdarabkát, ami 

becsúszott az alsó fiók alá. 

– Mi volt rajta? 

– Tulajdonképpen semmi. Egy üres formanyomtatvány volt. 

Nitrogéncsomagolású ételt lehet rendelni vele a Perma-Paktól. 

– És az mire jó? – kérdeztem értetlenül. 

– Arra, hogy nagyon sokáig eláll. Tízes csomagban lehet 

megrendelni, legalábbis a formanyomtatvány szerint. Képzelje el, 

hogy kap tíz nitrogénkarton szárított tojáskeveréket. Öt évig 

eltarthatja, feltéve, ha nem nyitja meg a dobozokat! Egy doboz 

tizenöt tojást jelent, amit felnyitás után el is kell fogyasztani, 

mert gyorsan romlik. De egy népes család esetén ez nem jelent 

problémát, igaz? 

– Honnan tudja mindezt? 

– Felhívtam az űrlapon megadott telefonszámot. Kiderült, 

hogy kaliforniai. Egy nagyon kedves hölgy vette fel a kagylót. 

Amikor megmondtam, hogy egy általuk kibocsátott űrlapról 

tudtam meg a számát, kifejezetten meglepődött. És tudják, 



miért? Mert a megrendelői nem űrlapon szoktak rendelni, hanem 

többnyire nyilvános fülkéből, teherautószám. Aki nagy tételben 

vásárol, tizenöt százalék engedményt kap. A legérdekesebb 

azonban az, hogy a többségük bankutalvánnyal fizet. Értik? így 

nem marad írásos nyoma a rendelésnek. 

– De hát... Kinek van szüksége ennyi tartós élelmiszerre? A 

milicistáknak? 

– Igen. A nő azt mondta, hogy a legnagyobb Perma-Pak-

megrendelők a fegyveres csoportosulások közül kerülnek ki. Az 

egyik ilyen külön weboldalt is nyitott neki az Interneten, hogy 

könnyebben elérhető legyen. A nevét nem tudják, persze. Úgy 

szerepel a hálón, mint az asszony, akinél a szárított élelmiszer 

megrendelhető. A nő csak „őrültek gyülekezete”-ként emlegette 

őket, akik azért akarják feltölteni szárított élelemmel a 

kamráikat, mert biztosak benne, hogy 2000-ben beteljesedik a 

világ végéről szóló jóslat, és semmi esetre sem akarják, hogy 

készületlenek legyenek. 

Manna, cikázott át a fejemen a szó. Szárított élelmiszer... 

– Várjon! George egyedül élt. és ha már itt tartunk, alaposan 

körülnéztem az alagsorában, a kamrájában és a 

hűtőszekrényében is. Az egész házban nem volt más ennivaló, 

csak egy csomag fagyasztott burrito, aminek, ha engem kérdez, 

rég lejárt a szavatossága is. 

– Ez két dolgot jelenthet – mondta az ügynök. – Vagy azt, 

hogy máshol készült a világvégére, vagy azt, hogy másnak 

rendelte az ennivalót. 

– Mondjuk, babbal fizet a csontokért. 

– Ez is egy lehetőség – bólogatott Nem-Tom Latimer. – A, 

megrendelőlap hátulján álló feljegyzésből azonban még valami 

kiderül: osztozni szokott azon, amit az élelem fejében kapott. 

– Kivel? 

– Egy Lew nevű fickóval. 

Az asztal közepére csaptam a sótartót. 



– Aki mellesleg, a Geológia Tanszék technikusa az 

egyetemen, és rendszeresen részt vesz Dan Sherbrooke ásatásain. 

Most az FBI-ügynökön volt a füttyentés sora, majd arcán 

ismét szétterült a már korábban is látott, konspirációs mosoly. 

– Tehát Dan Sherbrooke is benne van! 

– Lehet – bólogattam. – Az ásás ugyanis drága szenvedély. És 

akkor még nem számoltuk az előkészületet, a csontok tárolásáért 

is fizetni kell, meg... De várjunk csak! Egy kétfiókos irattartó 

majdnem a nullával egyenlő. Még nem láttam olyan, PhD 

fokozattal rendelkező tudóst, aki ne készített volna jegyzeteket. 

Ez a mániájuk. Az adatgyűjtés. Az információ szerintük, hatalom. 

Még ha George nem is volt annyira oda a tényékért, mint a 

többiek, biztos vagyok benne, hogy egy csomó mindent leírt. Ő is 

csak tudós volt a lelke mélyén. A vak is láthatja, mekkora becsben 

tartotta a könyveket. De vajon hova tehette a jegyzeteit? 

– Ez az! Hová? – kérdezte az ügynök. – Az biztos, hogy a 

házban nem volt irattartó szekrény. A padlón nincs nyoma 

annak, hogy esetleg eltávolítottak volna bármilyen bútordarabot. 

Pedig, ha csak fele olyan precíz volt, mint amilyennek az imént a 

tudósokat lefestette, biztosan megőrizte a nyugtákat is. Kellett 

lenni valaminek, amivel az adóhivatal felé igazolta a kiadásait és 

a bevételeit. Ha másnak nem, néhány hamis nyugtának. Abban 

ugyanis biztosak vagyunk, hogy megcsinálta az adóbevallását 

Ellenőriztük. És tudja, kivel állt üzleti kapcsolatban? Többek 

között Smeely-vel! De sem erről, sem a többiről nem találtunk 

semmiféle papírt, és George számítógépe sem tartalmazott 

lényeges adatokat. Néhány e-mail, egy-két szakcikk, videojátékok 

– ez volt a gépében, semmi más. Ebből arra következtetek, hogy 

még egy raktárt bérelt valahol. De hol? Maga szerint nem éppen 

erre a kérdésre keresi a választ a gyilkos is? Én, ha a helyében 

lennék, mindenképpen meg akarnám szerezni a rám nézve 

terhelő adatokat. 



– Én meg – vettem át a szót – ha csontkereskedelemből 

akarnék megélni, és elveszteném a közvetítőmet, megpróbálnám 

megkeresni azt, akivel kapcsolatban állt Bármit megtennék 

ennek érdekében. Figyelje csak: a titokzatos Mr. X feldúlja 

George házát. Bert felügyelő, a jó Isten tudja, miért, elmondja 

Sherbrooke-nak, hogy hol lakom. Erre valaki megpróbál betörni 

a motelszobámba. Nem sokkal később pedig személyesen 

találkozom a maga fantom-emberével és Smeely-vel.  

– Hmm... Érdekes egybeesések – vigyorgott az FBI-ügynök. 

– I-igen. Roppant érdekesek – feleltem, de az én szememben, 

gyanítottam, nem vidámság bujkált, hanem kétségbeesés. 

 

* 

 

A Salt Palace hat emelet magasságú, henger alakú 

üvegfolyosóján vártam, hogy megérkezzen a busz. Úgy éreztem 

magam, mintha egy közlekedőedény útvesztőjébe kerültem 

volna. Nyolc üvegajtó nyílott a kongresszusi terem felé, tizenhat 

pedig a Nyugati Templom utcára. Minden ajtó felett egy karcsú 

hangkeverő dobozt helyeztek el. A látvány az orgonasípokra 

emlékeztetett. Odakinn, az út szélén, szélmalmok sorakoztak, de 

véletlenül sem egyszerre fordult a kerekük. Volt, amelyik 

gyorsabban mozgott a reggeli szélben, volt, amelyik csak 

vonszolta magát. Azzal, hogy egy kerék megtett egy teljes kört, 

elektromos impulzust indított a hozzá kapcsolódó hangkeverő 

felé, aminek hatására lágy, majdhogynem éteri hang vibrált végig 

a folyosón. Még soha nem volt hasonló élményben részem. 

Moccanni sem mertem, nehogy elillanjon a puha, szárnyaló 

hang; nehogy elillanjon a szívemben szétáradó szerelem. A 

gyomrom egy görcsben volt az FBl-ügynökkel folytatott 

beszélgetés után, ami most oldódni kezdett a törékeny nyugalom 

hangjaitól. Olyan volt az egész, mint egy lágy, puha érintés, és 

ugyanolyan nehezemre esett volna megválni tőle, mint amilyen 



nehezemre esett elszakadni Ray szemének kék színű sugaraitól. 

Semmi kedvem nem volt kilépni ebből a ringató csodából, és 

szembenézni a valós világ durva, emberi érzéseket sértő 

megnyilvánulásaival. Szakmai féltékenység, tudományos 

okoskodás, gyermekkínzás, renegát helikopter-pilóták, 

fegyverimádat, manna – kinek hiányzott mindez, amikor itt 

állhattam egy muzsikáló csoda közepén? Ugyanakkor 

elrémisztett a gondolat, hogy esetleg beljebb kell mennem – attól 

féltem, a csoda csak az első ajtóig tartana. Sokkal, de sokkal 

kellemesebbnek tartottam ezt a lebegő érzést a kinn és a benn 

peremén, ebben az emberi kéz alkotta, védelmező üvegburában, 

amelynek gyönyörűséges hangeffektusai visszahozták a rohanó 

világ közepébe az érintetlen természet gyógyító erejét. 

És a csoda közepén ott állt mellettem Ray, aki hozzám 

hasonló áhítattal szívta magába a pillanat örömét. 

Pontosan 7.30 kor megérkezett a busz – helyesebben, a két 

busz közül az első – ami azt jelentette, hogy el kell köszönnöm 

Ray-től. Ezt egy kurta biccentéssel meg is tettem, majd, hogy 

mondjak valami megnyugtatót, súgva megjegyeztem: 

– Úgy látom, a jó öreg nem tudom hogy hívják is felszáll. – 

Vigyáztam, hogy közben véletlenül se nézzek a férfira, akiről 

időközben kiderült, hogy mégsem Tom Latimer. 

Ray ügyet sem vetett rám. Némán mozgó ajkaival továbbra is 

elmerülten hallgatta az üvegfolyosóban zenélő csodát. 

– Ha ő is ott lesz, tényleg nem kell aggódnia. Hallja? 

Ray végre rám emelte aggodalomtól összeszűkülő szemét. 

– Én nem ilyen üzenetet kaptam – súgta. – Megvan a 

telefonszám? 

– Igen – feleltem színlelt nyugalommal, és megpaskoltam a 

zsebet, amelyben az édesanyja telefonszámát tartalmazó fecni 

lapult. Úgy beszéltem meg, ezt a számot hívom, ha véletlenül 

történne valami. Jobb híján ugyanis Ray vállalta Nina 

felügyeletét. 



* 

 

A legfelső lépcsőfokra érve megálltam egy pillanatra. 

Megpróbáltam beilleszkedni az utastérből kiszűrődő vidám zajba, 

és közben eldönteni, hogy a már kialakult rendben melyik 

szabadon maradt helyet foglaljam el. A kétszer két oszlopnyi 

ember számára nem sokat jelentett az érkezésem. Aki éppen nem 

beszélgetett, az végigmért, aztán folytatta a nézelődést az ablakon 

át. De olyan is volt, aki a viszonylag korai óra és a zümmögő 

beszédhangok ellenére békésen szundikált. Még a sofőr mellett 

terpeszkedő Dan Sherbrooke is csak egy pillanatra kapta fel a 

fejét, amikor meglátott, aztán máris visszazuhant abba a 

közönybe, amit még szódásüveg szemüvege sem tudott elrejteni. 

Sem meglepetést nem tükrözött a tekintete, sem bűntudatot, csak 

végtelen érdektelenséget. Sietve elléptem mellette, és leültem a 

negyedik sorban üresen maradt székre, egy magas, hatvan körüli, 

szikár férfi mellé, akinek sűrű, ősz haj borította a fejét. Kedves 

mosollyal üdvözölt, majd kölcsönösen bemutatkoztunk 

egymásnak. Johnnak hívták, és az egyik nagy közép-nyugati 

múzeum paleontológiái gyűjteményének a kurátora volt. 

– Szóval, dinoszauruszokkal foglalkozik – állapítottam meg 

mosolyogva. 

John visszamosolygott. 

– Dinoszauruszokkal... Szeretné tudni, mit gondolok a 

dinoszauruszokról? 

– Természetesen. 

John szája olyan mozdulatot tett, mintha köpni készülne, de 

szerencsére, csak imitálta a mozdulatot. 

– Ezt! Ezt gondolom róluk. Engem sokkal jobban érdekelnek 

a halak, a kétéltűek, de még a korai négylábúak is. 

– Tényleg? Miért? – kérdeztem, miközben a busz 

bekapcsolódott a déli irányba tartó forgalomba. John eközben, jó 

tizenöt-húsz percen át, elismételhetetlen latin szavakkal 



próbálgatta a türelmemet. Ha egyet-egyet sikerült elkapnom, 

annak az volt az oka, hogy örökösen gesztikuláló kezével 

majdnem annyit elmondott, mint a szavaival, és a leírásba néha 

olyan, ismert szavakat is belevett – gondolom, csak a kedvemért 

– mint az állkapocs és a láb. Mégis átragadt rám az a hallatlan 

lelkesedés, amely a lényéből áradt, és én örömmel vettem át az 

intelligens emberek megszokott, kissé harsány, és az adott 

pillanatban biztonságot jelentő életritmusát. Beszélgetés közben 

ki-kinéztem az ablakon, hogy támpontokat keressek az útvonalat 

illetően. Ráfordultunk a 15-ös autópályára, és tovább folytattuk 

utunkat dél felé. 

Amikor John végre befejezte disszertációval is felérő 

előadását az első, szárazföldön élő négylábú lényekről, felé 

fordultam. 

– Ez igazán élvezetes volt. Köszönöm. De feltehetnék egy 

kérdést? Hogyan értékelik mások a munkáját? 

– Hogy érti ezt? 

– Hogy is mondjam... Vannak emberek, akik nem hisznek a 

tudomány eredményeiben, sem az eredményekért folytatott 

munkában. 

– A bürokratákra gondol, akik azt hiszik, hogy az érték 

dollárban és centben kifejezhető kategória. Olyan emberekre, 

akik csak az új találmányok miatt értékelik az űrprogramot. 

Többek között a tépőzárra gondolok. 

– Igen. 

– Meg szoktam kérdezni tőlük, szerintük miként lehetséges a 

fajfennmaradás, ha nincs evolúció. 

Örömmel töltött el John pragmatizmusának eme formailag is 

egyszerű megnyilvánulása. 

– Köszönöm – mondtam őszinte lelkesedéssel. – Nem is 

tudja, milyen sokat jelentenek nekem a szavai. Tegnap ugyanis 

vitába keveredtem valakivel, aki egy az egyben elveti az evolúció 

elméletét. Az ön szavai azonban visszaadták a tudományba vetett 



hitemet. Már kezdtem elfelejteni, milyen érzés odafigyelni egy 

olyan tudósra, aki őszinte szenvedéllyel csinálja, amit csinál. 

– Még jó, hogy szenvedéllyel csináljuk – mondta kissé 

méltatlankodó hangon. – Máskülönben feladnánk már az elején. 

így meg... az egész életünket arra áldozzuk, hogy egy morzsányi 

adalékkal közelebb hozhassuk az emberhez a teremtés elméletét. 

Hát nem ironikus? Végül mégiscsak a teremtést tanulmányozzuk, 

bár kicsit más megközelítésben, mint a hatnapos variáció hívei. 

– Így igaz – szólalt meg egy szakállas férfi a másik sorban. – 

Mi az ésszerű oldalról közelítünk a témához, nem a különleges 

felől. Igaz, ez utóbbi elméletét még egyszer sem vizsgáltam meg 

tüzetesen, de nem tudom elhinni, hogy létjogosultsága legyen. 

– Én magam is így vagyok vele – mondta John nyugodt 

hangon. – Épp ezért nem is fecsérelek rá időt. Inkább a 

munkámra koncentrálok. Egy tudós nem engedheti meg 

magának, hogy ésszerűtlen feltételezések elemzésével 

foglalkozzon. Azt meg főleg nem, hogy szemet hunyjon bizonyos 

alapigazságok felett. 

A szakállas rosszallóan megcsóválta a fejét. 

– De azért csak böki a csőrödet, John, hogy azok a seggfejek, 

vallásos meggyőződésükre hivatkozva, állandóan cseszegetnek 

minket. Nem értem, mi a bajuk egyáltalán? Csak akkor lesznek 

erősek a hitükben, ha mindenki egyetért velük? Egy napig nem 

maradnának talpon a tudomány arénájában, ahol abban a 

tudatban kell tálalni a felfedezéseket, hogy a kollégák közül 

bármely pillanatban rácáfolhat valaki. Sőt le is lőnek, ha kiderül, 

hogy nincs igazad. 

John elgondolkozva bólogatott. 

– Tegnap épp akkor kellett eljönnöm, amikor forrósodni 

kezdett a helyzet – mondtam. – A sajtótájékoztató televíziós 

összefoglalójáról meg lemaradtam. 

– Nem maradt le semmiről – kapcsolódott be a beszélgetésbe 

egy harmadik hang. 



Hátranéztem. A mögöttem levő üres szék karfáján az 

időközben előrenyomakodó Earthworm Magritte üldögélt. Az 

utazás tiszteletére tiszta, bár szálában kicsit megnyúlt pólót vett 

fel, CALIFORNIA MUSEUM OF PALEOBIOLOGY felirattal. A 

nadrágja azonban most is ugyanaz volt, amelyben a megnyitón, 

majd a rákövetkező napon is láttam. Impozáns alakja így, 

karnyújtásnyi távolságból sem vesztett az erejéből, de be kellett 

ismernem, hogy közelről valahogy emberibbnek tűnt, mint 

messziről. Szeme szomorkásán fénylett, és mint azt már 

korábban is felfedeztem, kellemes mentaillata volt. 

– A szokásos vagdalkozás volt – folytatta sajátos 

szókimondásával. – Most is csak azzal a sok szarral tudtak 

előhozakodni, amit minden lehetséges alkalommal a nyakunkba 

zúdítanak. „A tudósok helytelenítik Isten létezését”, meg ilyenek. 

Ezzel persze azt a látszatot keltik mindenkiben, hogy minden 

tudós ateista, ami persze nem igaz. 

– Igaz, hogy én nem hiszem ezt az istenes maszlagot, de ez 

nem jelenti azt, hogy el is vetem – mondta a szakállas férfi. –

Egyszerűen nem foglalkozom vele, mert nincs rá időm. 

Ironikusan elmosolyodtam. Amit mondott, és ahogy mondta, 

az Enosra emlékeztetett. 

– No és mi van akkor, ha valaki ateista? – fújtatott mögöttem 

Magritte. – Sőt ahhoz sincs köze senkinek, ha valaki panteistának 

vallja magát. Egyévi fizetésemet teszem rá, hogy te például az 

vagy. Vagy majdnem az. Azt hiszed, még a sziklának is lelke van. 

– Miért, szerinted nincs? – kérdezte kicsit sértődötten a 

szakállas . 

– Ugyan, gondold csak végig – kezdte jóindulattal Magritte, – 

Ahogy John az imént mondta, arra megy rá az életünk, hogy 

megpróbálunk valamivel többet megérteni a körülöttünk lévő 

dolgokból, mint amennyit az előttünk járó tudósoknak sikerült. 

Minek nevezhetjük, például ezt? – intett az ablak előtt elrohanó 

Wasatch Rangé szédítő meredélye felé, amely tiszteletet 



parancsoló méltósággal védelmezte Provo városát. – Ez itt maga 

a teremtés. Nincs olyan szótár, ami ennél jobban megragadná a 

szó lényegét. Amit mi magunk is annyira fontosnak tartunk, hogy 

rááldozzuk az egész életünket. – Minden mozdulatunkkal, 

minden tevékenységünkkel azt szolgáljuk, hogy hozzátegyünk 

valamit, hogy jobban megérthessük azt a csodálatos szisztémát, 

aminek köszönhetően mi magunk is itt vagyunk. Erre mit tesz az 

a sok félagyú? A Bibliára hivatkozva megvádol bennünket, és azt 

ordítozza, hogy még csak el sem érzékenyülünk a teremtés 

csodáitól. Mindezt miért? Azért, mert nem lessük ölbe tett kézzel, 

hogy miként röpül el felettünk az élet; mert nem vetjük 

magunkat szolgai módon a Teremtő lábai elé. 

Mindannyian elcsendesedtünk egy időre, valószínűleg azért, 

hogy elgondolkozzunk az élet megfogható és megfoghatatlan 

dolgairól. A csendet a szakállas férfi kihívó nevetése törte meg. 

– Én akkor is ateista vagyok – mondta. – Ha fejre állsz sem 

tudod bebizonyítani, hogy nincs különbség a vallás és a 

tudomány között. Kérlek, javíts ki, ha rosszul értettelek 

– Egy szóval sem mondtam, hogy nincs különbség – 

védekezett sietve Magritte. – De kétségtelen, hogy a két szemlélet 

fedi egymást bizonyos pontokon. Én utánanéztem, miként 

értelmezik a szótárak a vallás kifejezést. Az alapjelentése: „a 

láthatatlanba vetett hit”. Kisebb-nagyobb eltérésekkel ugyan, de 

a legtöbb szótárban hasonló meghatározás szerepel. A második 

jelentése: „Bizonyos embercsoportok által szisztematikus 

egységbe foglalt hiedelmek tanulmányozása és gyakorlása”. 

Szerintem mindkét definíció alkalmazható a tudományra is. 

– Ez igaz – vélekedett John. – De ha a két terület céljait 

kellene meghatározni, azonnal felszínre kerülnének a 

különbségek is. 

– Valószínűleg – ismerte be Magritte. – Te legalább látod, 

hová akarok kilyukadni. Olyan egyszerű az egész. Elég lenne 

újraértelmezni a két fogalmat, és megegyezni abban, hogy a 



tudományt csak a fizikai jelenségekre vonatkoztatjuk, a vallást 

pedig csak a lelkiekre. Nos, mi a véleményetek? 

– Az, hogy a tegnapi szőrszálhasogatók darabokra szednének, 

ha ezt meghallanák – nevetett John. – Az ő elveikhez képest túl 

racionális ez a gondolatmenet. 

A hátam mögött felhangzott egy ismerősnek tűnő 

torokköszörülés, és a következő pillanatban Allison Lee ápolt 

arcával bővült a kör. 

– Ugyan Kukac! Ismerd be végre, hogy nem lehet mindent a 

ráció korlátai közé szorítani! Egy csomó jelenségre ugyanis nem 

létezik racionális magyarázat. Mégis előfordulnak, pedig mind a 

tudomány, mind a tudományosság elveinek ellentmondanak. 

Vegyük például a te Mildred nénikédet, aki nem volt hajlandó 

felszállni a Los Angeles-i gépre, mert rossz előérzete volt. A gép 

lezuhan, ráadásul azon a helyen, amit a néni kisebb-nagyobb 

pontossággal ugyancsak meghatározott. Van rá tudományos 

magyarázat? Nincs. Mégis megtörtént a dolog. Vagy vegyük a kis 

Freddy-t, aki rákos, és a modern tudomány a legmodernebb 

eszközökkel sem tudja meggyógyítani. Ám amikor a Szüntelenül 

Imádkozó Apácák rendjének néhány képviselője összegyűlik 

körülötte, és mindössze annyit tesznek, hogy megérintik, Freddy 

a gyógyulás útjára lép. Ezt magyarázd meg, ha tudod! És ha már 

olyan újraértelmezős kedvedben vagy, nem gondolod, hogy ideje 

lenne az irracionális szót megfosztani azoktól az előítéletektől, 

amelyek övezik? 

– De – bólogatott Magritte. – Ugyanakkor, ha nem veszed 

zokon, felhívom a figyelmedet arra, hogy amiről beszélsz, az 

tiszta metafizika. 

– Vagy véletlen egybeesés – vetette közbe a szakállas. 

– Belőled meg megint a fundamentalista beszél. El tudod 

végre dönteni, hogy hová tartozol? – förmedt rá Magritte. 

– Neked vízióid vannak, Magritte! – válaszolta gúnyosan a 

szakállas. – Mivel töltötted az éjszakát? Talán a megboldogult 



George Dishey szellemével poharazgattál? Azért ilyen zavarosak a 

gondolataid? 

Magritte ajkai bárgyú vigyorba szaladtak pecek formájú fogai 

fölött. 

– Hát igen... A jó öreg George szeretett eljátszadozni a 

valósággal, igaz? 

Senki nem válaszolt. 

– Lám, lám... Van valami, illetve valaki, akiről senki nem akar 

beszélni – folytatta élveteg hangon Magritte. – És ez a valaki nem 

más, mint az eretnekként elkönyvelt George Dishey. Egy kicsit 

elhajlította ugyan az igazságot, de mindannyian gyávák voltunk 

ahhoz, hogy ezt szemtől szembe megmondjuk neki. Kár, hogy 

nem lehet ma velünk. Dan egyszer s mindenkorra tisztázhatná 

vele a félreértéseit. Már rég bele kellett volna dörgölni az orrát 

abba a sok szarba, amit kevert, és akkor talán rákényszerül, hogy 

egyszer az életben valós tényekkel hozakodjon elő. Ha volt a 

birtokában ilyen. Azt hiszem, belénk fagyott volna a szó, ha 

ilyesmire sor kerül. 

– Ugyan, többször is kértük, hogy álljon ki egy nyilvános 

vitára Dannel – mondta John megvető hangon. – De ő nem 

vállalta az effajta megmérettetést. 

– Ez igaz – dörmögte Magritte. – Amit mi adtunk, mármint 

tényanyagban, azt elfogadta, és fel is használta. Aztán, mikor arra 

került volna sor, hogy ő is mondjon valamit, egyszerűen eltűnt. 

Mintha elnyelte volna a föld. Még csak meg sem próbálta 

kimenteni magát. Soha egy „sajnálom”, vagy „bocs, szálka ment a 

kezembe, nem tudok elmenni” el nem hagyta a száját. És mit ért 

el ezzel? Azt, hogy nagy ívben leszartuk. De nyilvánosan nem 

hurcoltuk meg. Pedig ezt kellett volna tennünk. Nagydobra verni 

a szemétségeit. 

– És akkor? Mi lett volna? – kérdezte ingerülten a szakállas 

férfi. 



– Mi lett volna, mi lett volna? Talán rákényszerült volna, 

hogy vállalja önmagát. Erre mi olyasmit tettünk, amivel vele egy 

szintre süllyedtünk, összefogtunk ellene. Kiszorítottuk minden 

lehetséges állásból. Gyáván a hátába lőttünk. És ha azt javasolta, 

hogy tartsunk egy szimpóziumot, egyszerűen kiröhögtük a háta 

mögött. 

– Ugyan, miből tartott volna? – kérdezte felháborodottan 

Allison. – Hiszen soha, egyetlen adattal nem hozakodott elő. – 

Soha, senki nem látta, amit állítólag begyűjtött, legfeljebb akkor, 

ha a darab, kikenve-kifenve, papírokkal ellátva, valamelyik 

múzeumba került. Természetesen, egy csillagászati összegről 

kiállított számla ellenében. És csak az Isten tudná megmondani, 

valójában honnan származott. 

Miközben Allison beszélt, még egy ismerős arc nyomakodott 

a vitázók közé. Lew, a tanszéki technikus. Arckifejezése elárulta – 

pletykát szimatol, amiről nem akar lemaradni semmiképp. 

Úgy tettem, mintha észre sem vettem volna az érkezését; 

mintha teljesen lekötöttek volna Allison és Earthworm Magritte 

szavai. Az ördög ügyvédjét játszva fordultam feléjük. 

– Nem értem, miért nem bántak úgy vele, mint a többi 

pénzéhes csontvadásszal? Talán azért, mert PhD-je volt? 

– Azért, mert az örökös pénzhajhászásával korrumpált 

bennünket és a tudományt. Azért, mert velünk együtt indult, 

aztán elfordult tőlünk. Elárulta azt, ami mindannyiunk számára a 

legfontosabb – felelte gyászos hangon Magritte.  

– Nem dramatizálod túl a helyzetet? – kérdezte a szakállas 

férfi. Az ő szemében a beszélgetés már rég túllépte az 

intellektuális összecsapás határait, és idegesen nézegetett a busz 

eleje felé, hogy kiderítse, figyel-e Dan. 

– Miért, szerinted minek lehetne minősíteni, amit művelt? 

Árulás volt a javából! Talán elfelejtetted, hány tetszetős, 

ugyanakkor agyrémekkel teletűzdelt cikket közölt csak azért, 

hogy Dan tekintélyét aláássa? Elfelejtetted, mennyire sietett 



nyomdába küldeni a Dantől ellopott adatokat? Szegény Dan, nem 

akart mást, csak megvitatni a kollégákkal a felfedezéseit, mielőtt 

publikálná őket. És mire a szakmailag megalapozott cikkek végre 

megjelenhettek, úgy tűnt, mintha Dan lopott volna Dishey-től. És 

mihez vezetett ehhez az árulás? Ehhez a mai úthoz. Dan még az 

úti célt sem árulta el, nehogy valaki előbb odaérjen, mint mi és a 

sajtó, és elorozza a feltehetően szenzációszámba menő leletet. 

Régen ez nem volt jellemző Danre. Hogy ilyen lett, azt George 

ármánykodásának köszönheti, és ezt jól tudjuk mindannyian. Az 

egész rendszer korrumpálódott. Aki ezt nem ismeri be, az 

hazudik. 

Megpróbáltam Dan helyébe képzelni magam, és arra a 

következtetésre jutottam, hogy a sok pofon, amit az örökös 

küzdelemben kapott, a lelkét marcangolta szét. Úgy érezhetett, 

mint a leláncolt kutya, aki azért nem tudja elhallgattatni a tőle 

alig hathüvelyknyire nyivákoló macskát, mert nem éri el. 

– De hát... miért nem emelték fel a hangjukat? – szaladt ki a 

számon az értetlenkedés. 

Magritte türelmetlen mozdulattal feljebb tolta az orrán a vita 

hevében lecsúszott szemüveget. 

– Mert ellenkezett volna tudományos elveinkkel, hogy 

kipellengérezzük. Arról nem is beszélve, hogy a közvéleményt a 

salemi boszorkányperekre emlékeztette volna a dolog. Annak 

ellenére, hogy a tudomány nyilvános vita, aminek során 

folyamatosan bizonyítani kell. A bizonyítás pedig annak a 

feladata, aki a tudományos feltételezést felveti. Salemben, ezzel 

szemben, zárt vita folyt, és nem az bizonyított, aki felvetette a 

vádat, hanem a vádlottnak kellett az ellene irányuló felvetéseket 

megcáfolnia. A tudomány berkeiben, hála istennek, nem 

gyakorlat a vérrel való kiengesztelés, 

– Az meg micsoda? – kérdeztem döbbenten. 

– Nem tudja? Amikor az istenkáromló vérét a földbe 

folyatják, engesztelésképpen elkövetett bűneiért. Mi nem 



intézzük ilyen egyértelműen a dolgainkat. Mi élve temetjük el 

azokat, akik vétkeznek ellenünk. Nem értesz egyet a status quo-

val? Sebaj. Ha elég mélyre hajtod a fejed, térdre borulsz, és jó 

mélyen benyalsz, akkor előbb-utóbb sikerül megpuhítanod 

azokat, akik a döntéseket hozzák, és ha szerencsés vagy, benned 

nevezik meg az utódjukat. Nos, hasonlóan kezdődött ez az ügy is. 

Dan mindenkinek kinyalta a seggét, George meg mindenkit 

tökön rúgott. Mit gondol, ki nyerte mégis az ütközeteket? 

– Magritte, túl sok ecetet itattak veled az egyetemen – 

figyelmeztette a szakállas férfi. 

– Veled meg túl keveset. 

A szakállas felnevetett. 

Magritte szeme ugyancsak felragyogott a szódásüveg-lencse 

mögött. Megragadta a szakállas férfit, mintha járomba akarná 

fogni, és tréfásan megrángatta. Az egész busz felröhögött. A hátsó 

üléseken hahotázó fiatalabb utasok papírgalacsinokat kezdtek 

hajigálni a busz eleje felé. 

A mögöttünk lévő sorok valamelyikéből kiáltás hangzott fel: 

– Mi van, Kukac! Csak nem csaptál fel valamelyik kaliforniai 

seggfej-cég reklámemberének? 

Magritte elvigyorodott, felvillantva apró, keskeny fogait. 

– Dehogynem. Az Amway jobban megfizet, mint a tudomány. 

– Mary Kay kozmetikai cégével még jobban járnál – vetette 

fel valaki. 

– A kozmetikumokat hagyjuk Allisonra. Nála jobban senki 

nem ismeri a kölniket. Ő még a dinoszauruszok lábvizét is képes 

lenne eladni, ha előtte eléggé beillatosítaná magát. 

Allison Magritte-ra villantotta jellegzetes bronx-i mosolyát. 

– Én parfümöt használok, Kukac. Bár tőled akár 

mosogatólével is locsolhatnám magam. Fogalmad sincs, mi a 

különbség a kettő között. 

– Csönd! – hangzott fel egy újabb üvöltés. – A Kukac 

prédikációra készül. Szeretném hallani. 



Magritte szembefordult az utasokkal, és ájtatos mozdulattal 

mellére vonta vaskos kezének kövér ujjait. 

– Bárki alkotta is ezt a helyet, biztosra veszem, hogy finom 

kezével minden kőre, minden virágra odakanyarította a nevét. 

– Finom kezével... hm... szóval, szerinted, egy istennőnek 

köszönhetjük, hogy itt vagyunk – morfondírozott hangosan a 

szakállas. 

– Nem. Ezt nem mondhatom. De ki sem zárhatom. 

– Ah, még rímel is! – replikázott a szakállas. – De ugye, azt 

nem akarod bemesélni, hogy ezeket a hatalmas sziklákat hat nap 

alatt gördítette ide az alkotó? Ekkora ostobaságot senki nem 

venne be. Se te, se én, se a többiek. 

Magritte egy darabig elgondolkozva nézett maga elé. 

– Aki itt szó szerint akarja venni a Teremtés Könyvét, az te 

vagy, és nem én – mondta végül. – Ugyanakkor nincs ezen a 

buszon olyan férfi vagy olyan nő, akit ne vágna fejbe az a tökély, 

amellyel a világot nap mint nap továbbvivő szisztéma működik. 

Hol tapasztalható ilyen szintű együttműködés? Sehol! Öt 

érzékünk láthatatlan ablakain át mi magunk is 

megtapasztalhatjuk ezt a csodálatosan megtervezett rendszert, a 

természetben előforduló témákat, variációkat, a legalapvetőbb 

struktúráktól kezdve az égitestekig, amelyeknek csak egy parányi 

hányadát ismerjük még ma is. A természet törvényeinek meg-

változtathatatlansága már önmagában isteni hatalom. Ahhoz, 

hogy ezt belássuk, nincs szükség sem hiedelmekre, sem tanokra, 

sem azokra az eszmékre, amelyeken a legtöbb vallás alapul. 

A busz különböző részein felhangzó beszélgetés alapján arra 

következtettem, hogy egyre többen unják a prédikációt. A 

zsibongásból azonban ismét kivált Allison hangja. 

– Tegyük fel, Kukac, hogy Isten névjegyét tartod a kezedben. 

Mi áll rajta? 



Magritte csak a pillanat töredékéig gondolkodott, mielőtt 

kivágta: ISTEN. Tökéletes munkavégzés az élet bármely 

területén. 

Elismerő moraj futott végig a buszon, amin át-áttörtek az 

intellektuális káosz hangjai. 

– Nem. Szerintem az hogy: ISTEN ÉS TSA. Mottó: Még a 

sziklába is életet lehelünk! 

– És az hogy hangzik, hogy: ISTENI Rt.: A misztikum 

megismerése „tudni akarom" alapon? 

– Nem! Akkor már az is jobb, hogy „ISTENI RT: 

áldozatbemutatás, kiengesztelés. 

– Á, ennek túl Ó-testamentum szaga van – kiáltotta hátulról 

egy idős tata. 

– Az egyenlőség jegyében most jöjjenek a buddhisták! –

rikkantotta el magát egy no. 

– Ha DZSINNRE van szüksége, hívja az ezernyolcszáznégyet! 

– Tárcsázza az ezernyolcszázat, és máris kapcsoljuk a 

FELVILÁGOSODÁST! 

– Az túl sok betű! 

– Ne törődjön vele! Hívja az ezernyolcszáznégyet, különben 

életem végéig ebben a rohadt lámpában rostokolhatok! – 

kiáltotta a dzsinn hangja. 

Hangos nevetés hangzott fel. mindenütt, és ismét 

felröppentek a papírgalacsinok. 

– Csináljunk e-mail címeket – jött mindent elsöprő üvöltés 

formájában az újabb javaslat. 

– Nagyszerű! – kiáltotta Magritte. – Az e-mail az, amiből a 

legkisebb energiával a legtöbb kihozható! A metafizika csúcsa! 

– Isten kukac univerzum pont com – kiáltotta valaki. 

– Pont net. 

– Pont Mo. 

– Mi a fene az a Mo? 

– Mennyek Országa, te nagyfejű! 



A buszt majdnem szétvetette a felröppenő ötletekből áradó 

frivolitás. 

Egyszer csak azt éreztem, hogy az agyam bezárkózik az 

éktelen hangzavar előtt. Túl fáradt voltam ahhoz, hogy továbbra 

is részt vegyek az ordítozássá fajult vitában, ezenkívül túlságosan 

foglalkoztatott mindaz, ami Dan Sherbrooke és George Dishey 

zűrös kapcsolatáról elhangzott. Gondolatban az új 

információdarabkákat próbáltam egymáshoz illeszteni; 

kiegészíteni azzal, amit már korábban megtudtam, és amit reggel 

az FBI-ügynök mesélt. Ha igaz, amit mondott, Dan Sherbrooke 

csak periférikusan lehetett érintett George Dishey 

meggyilkolásában. Ha érintett volt egyáltalán. Már arra 

gondoltam, hogy a bárányt vettem üldözőbe a farkas helyett. 

Hátrahajtottam a fejem, és az ablak előtt elrohanó tájat 

néztem. Az autópályáról már rég lekanyarodtunk, és most egy 

meredek falú kanyon alján robogtunk délkelet felé. Az utolsó 

helységnév, amit fel tudtam idézni, Spanis Fork volt, de azóta 

egyetlen támpontot sem láttam, ami alapján kitalálhattam volna, 

hol járunk egyáltalán. 

– Mit gondol, hová megyünk? – kérdeztem Johntól, aki 

időközben ugyancsak elhallgatott. 

– A San Rafael-csúcshoz – vágta rá habozás nélkül. 

– Honnan tudja? 

John elmosolyodott. 

– Kikövetkeztettem – mondta, és ujjai segítségével sorolni 

kezdte a támpontokat. – Egy. Ha még emlékszik, egy 

dinoszaurusz-specialista ásatási helyére igyekszünk, tehát egy 

olyan helyre, ahol valószínűleg már korábban is találtak 

dinoszaurusz-csontokat. Kettő. Salt Lake City-hez képest 

délkeleti irányban haladunk, azaz, ha a számításom nem csal, 

egyenesen a Morrison Formációként emlegetett lelőhely felé. Itt 

találták Utahban a legtöbb dinoszauruszcsontot, ezért 

Dinoszaurusz Kincsestárának is nevezik. Az elnevezés 



tulajdonképpen arra a területre vonatkozik, amely a 

Dinoszaurusz Nemzeti Park, a Colorado-i Nemzeti Emlékhely és 

a Cleveland-Lloyd kőbánya által körülzárt háromszöget felöleli. 

Három. Egynapos útról van szó, ami azt jelenti, hogy nagy 

távolságról szó sem lehet. A San Rafael-csúcs az egyetlen 

lelőhely, ami ennek a kritériumnak megfelel. 

– Önben egy detektív veszett el – mondtam lelkesen. 

– Az is vagyok – felelte John. – Csak mifelénk 

paleontológusként írják a szót. 

Most rajtam volt a mosolygás sora. 

– Mi a véleménye arról, amit Magritte barátunk mesélt 

George Dishey-ről? – kérdeztem hirtelen. 

John vonásai elernyedtek; látszott, hogy a megfelelő válaszon 

töri a fejét. 

– Hadd válaszoljak olyasvalamivel, ami miatt mindig örültem 

annak, hogy a tudomány világában dolgozom. Mindenkiről 

feltételezhető, hogy az igazat mondja, vagy legalábbis azt, amit 

igaznak gondol. Mi értelme lenne a tudomány berkeiben a 

hazudozásnak? 

Elgondolkozva néztem a busz szélvédőjén át a kerekek alatt 

eltűnő, keskeny fekete szőnyeget. John válasza pontosan azt 

foglalta szavakba, ami miatt én magam is inspirálónak találtam a 

tudományos életben való munkálkodást. Ez volt az a tér, ahol az 

igazságot a leginkább meg lehetett közelíteni. 

George Dishey azonban mégiscsak hazug volt. Hazug 

árulónak tartották a kollégái, és hazugnak tartottam magam is. 

Hazugsággal csalt el a konferenciára – ezt most már biztosan 

tudtam; hazudott Ninának a dinoszauruszok kipusztulásával 

kapcsolatban, és azáltal, hogy gúnyt űzött a paleontológusok zárt 

közösségének szabályaiból, hazudott mindenkinek, aki ezen a 

buszon utazott. Amit tett, az – Magritte szavaival élve – 

istenkáromlással is felért. 



Vajon még kinek, és mivel kapcsolatban hazudott George 

Dishey? És melyik hazugsága miatt kellett meghalnia? 
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Johnnak igaza lett. A busz Price-nál lépett ki a kanyonból és 

dél felé folytatta az útját, ahonnan már látni lehetett a San 

Rafael-csúcstól nyugatra elterülő csodálatos „kastély-országot”. 

Úgy tűnt, csendes, meleg nap előtt állunk. Az ég mély kékben 

tündökölt, és egészen a keleti égbolt peremén emelkedő Book 

Cliffs-ig el lehetett látni, déli irányba nézve pedig teljes 

pompájában feltárult alattunk a völgy. Egyetlen dolog zavarta 

csupán az összképet: egy távoli hőerőmű felszálló füstje, amely 

vékony, szúnyoghálóra emlékeztető, áttetsző fátylat vont a völgy 

és a krétakorból itt maradt mészkősziklák és a lépcsőzetesre 

töredezett palaréteg közé. A messze távolban meredező csúcsok 

felett mintha viharfelhők gyülekeztek volna. Reméltem, hogy ott 

is maradnak, vagy legalább addig várnak, míg be nem fejezzük az 

ásatáson a látogatást. Nem szívesen gondoltam arra, hogy esetleg 

ázott verébként kell megtennem a visszafelé utat. A Morrison 

Formáció nagy része, beleértve az előttünk álló utat is, agyagból 

állt, ami azt jelentette, hogy a legkisebb eső is ragacsos 

sártengerré változtatja a puha talajba vájt gyalogösvényeket. 

Az izgalom a korábbinál is magasabbra hágott, amikor a busz 

Castle Dale-hez érve befordult egy sokadrendű útra, hatalmas 

porfelhőt húzva maga után. Egy valószínűleg céltáblaként 

használt, a felismerhetetlenségig agyonlyuggatott jelzőtábla után, 

ha lehet, a korábbinál is rosszabb, zötyögősebb út következett. A 

vízmosta hepehupákon csak lépésben tudtunk haladni, de még 

ezen a tempón is lassítani kellett a tehenek védelme érdekében 

elhelyezett „fekvő pásztorok” fölött. Végül, egy alacsony 

sziklavonulat tövében megállt a busz. A sofőr behúzta a kéziféket, 

és az ajtó hangos sziszegéssel kinyílt. 

Dan Sherbrooke, aki útközben csakis és kizárólag a közvetlen 

kollégáival beszélgetett, most felállt a busz elején magasodó 



trónusáról, és szembefordult az utasokkal. Eretnek külsejét 

tovább fokozta a STAN’S BAR AND GRILL feliratú, viharvert 

horgászkalap, amelynek lapos tányérja és keskeny karimája, 

halehet, még kerekebbnek mutatta telt, pirospozsgás arcát. 

– Mindenki hozza magával a kulacsát és egy kalapot –

mondta. – Ugyan nem valószínű, hogy a hőmérséklet huszonöt 

fok fölé emelkedik ebben az évszakban, de a levegő elég száraz 

erre, és ezen a magasságon viszonylag alacsony hőmérséklet 

mellett is erősek a napsugarak. Senkit nem szeretnék elriasztani, 

de elég hosszú séta áll előttünk. Elnézést kérek mindenkitől, hogy 

a busz nem tud tovább menni, ugyanakkor hálát adok az 

Istennek ezért a pillanatnyi kellemetlenségért. Ha az ásatási 

helyszín csak néhány méterrel közelebb lenne valamelyik 

számozott úthoz, már feltúrták volna, ebben biztos vagyok. Na de 

mit beszélek annyit? Kövessenek! – azzal győzedelmesen 

megindult az izgatott tömeg előtt. 

Miközben lefelé kászálódtam a buszról, láttam, hogy Vance 

szinte levágódik a második járműről, és mint egy őrült, Dan 

Sherbrooke után veti magát. Testtartása a nagy sietség közepette 

még esetlenebbnek tűnt, mint egyébként, amihez hozzájárultak a 

hóna alatt cipelt, kicsúszással fenyegető poszterek. Arcát 

megkeményítette a már-már állandósult haragos kifejezés. Vörös 

bőrével, villogó szemével úgy nézett ki, mint egy ijesztőre faragott 

töklámpás; viselkedése semmiben nem különbözött attól a 

hároméves gyerekétől, aki arra készül, hogy jó nagyot csípjen a 

bátyjába a szülők háta mögött. Mellét most sokkal 

horpadtabbnak láttam, mint utolsó találkozásunk alkalmával, és 

miközben furcsa, ellentmondásos lényén tűnődtem, az jutott 

eszembe, hogy a haragos arckifejezés csak egy álarc Vance 

esetében. Olyan álarc, amely mögött gyötrő félelmek rejlenek. 

Csak azt nem tudtam, mi ijeszthette meg ennyire. 

Leléptem a buszról, és Vance nyomában arra a helyre 

indultam, ahol Dan körül már gyülekeztek az emberek. 



– Tisztelt kollégák! – kiáltotta Dan. – Amit most látni fognak, 

az, reményeim szerint, olyan élményben részesíti majd önöket, 

amilyenben egy paleontológusnak jó, ha munkássága során 

egyszer része van. De csak akkor, ha szerencsés! Másfél 

mérföldnyire innen olyan egyedülálló fosszília maradványai 

fekszenek, amelynek értékét csak azok képesek felfogni, akiknek 

megadatik, hogy a saját szemükkel lássák. És én pontosan ezért 

hoztam önöket ide. Nézzék meg, és utána ítélkezzenek. A mondás 

szerint a kép mindig beszédesebb, mint a szó – folytatta éneklő 

hangon, ami a vásári kikiáltókat juttatta eszembe – de a képnek, 

ne feledjék, csak két dimenziója van. Mennyivel többet el tud 

mondani a valóságról egy eredeti környezetében meghagyott, 

három dimenzióban feltárt fosszília! És ha ehhez a három 

dimenzióhoz negyedikként hozzáadjuk az időt, még több 

információhoz jutunk. Önök, paleontológusok, biztosan értékelni 

fogják az in situ bemutatást, hiszen pontosan tudják, mit jelent, 

ha ugyanabban a környezetben tekinthetnek meg egy leletet, 

amelyben évezredeken át feküdt, érintetlenül. 

Feltűnt, hogy Lew a tömeget pásztázza Dan háta mögül. 

Hüvelykujját lezseren a nadrágzsebe sarkába akasztotta, de 

ravasz szeme éberen figyelte az embereket. Miközben azon 

tűnődtem, mi okozhatja az arcára kiülő elégedettséget, olyan 

érzésem támadt, mintha mentaszagú, meleg sálat vonna valaki a 

nyakam köré. Meg sem kellett fordulnom, anélkül is tudtam, 

hogy Magritte Earthworm nyomakodott közvetlenül a hátam 

mögé. 

– Átkozott legyek – súgta a fülembe –, ha nem ugyanazt 

csinálja, amit Dishey. Pedig mennyire megvetette, amiért soha 

senkinek nem mutatta meg az ásatásait! 

Dan elhallgatott. Mellkasán összekulcsolt karokkal állt a 

tömeg előtt, mint egy tömzsi oszlop, és egész testtartásán 

látszott, hogy erősen gondolkodik valamin. Egyik keze közben 

érzéki simogatással végig-végigszaladt a másikon, a szemében 



felvillanó kapzsiság öntudatlan paródiájaként. Majd hosszú 

hallgatás után így folytatta: 

– Amikor a fosszíliákat kiemelik abból a megkövesedett 

környezetből, amelyben évmilliókon át pihent, gyakran azoktól a 

nyomoktól fosztódnak meg, amelyeket a történelem hagyott 

körülöttük, és amelyek nélkül szinte lehetetlen őket azonosítani. 

Ma azonban egy olyan példányt lesz alkalmuk látni, amely teljes 

érintetlenségben fekszik az évmilliók során rárakódott anyagban. 

Vance, lenne szíves ismertetni a sztratigráfiai jellemzőket? 

Vance annyira igyekezett Sherbrooke mellé kerülni, hogy 

közben csaknem orra bukott. Amikor végre a mentora mellé ért, 

jó erősen oldalba taszította Lew-t, és villámgyorsan elfoglalta a 

helyét. Körülnézett, aztán főnöke bólintására patetikus 

mozdulattal elkezdte széthajtogatni az összetekert posztereket. A 

nagyméretű grafikonok, illusztrációk tökéletesen látszottak még 

onnan is, ahol én álltam. Az aprócska Vance ügyetlen 

mozdulatokkal kiválasztotta az egyes számú posztert, és Dan 

méretes kezébe adta. Volt valami önkényesség abban, ahogy a 

kis, menyétszerű alak megpróbálta eltüntetni nagydarab főnökét 

a hatalmas poszter mögött, de Dan egy ügyes mozdulattal 

megoldotta a számára előnytelen helyzetet: egyszerűen kilépett a 

karton mögül, és vállmagasságban kitolta maga mellé, majd egy 

biccentéssel jelezte, hogy kotnyeles segéde megkezdheti az 

ismertetést. 

Vance megköszörülte a torkát, aztán beszélni kezdett 

– Amit itt látnak, az nem más, mint a San Rafael-csúcs 

keresztmetszete – mondta, majd a térkép közepén különböző 

színekkel berajzolt kőzetrétegekre mutatott, ahol széles kék, zöld 

és sárga csíkok jelezték azokat a sávokat, ahol az adott réteg a 

felszínnel találkozott. – Amint láthatják, a domb szerkezete 

leginkább egy kupolához hasonlítható. Középen, legalul, 

permkorszakbeli kőzet halmozódott fel; arra rakódott rá az a 

fiatalabb, késői krétakorban képződött anyag, amely a kelet-



nyugati irányban meghúzódó sziklák nagy részét alkotja. Olyan, 

mint egy hatalmas szendvics, nem igaz? Egy alig háromszázmillió 

éves, három rétegből álló földszelet. – Vance ezután egyenként 

rámutatott a térkép jellegzetességeire. Valami titáni erő 

megemelte a földkérget ezen a helyen, középső tengelyük mentén 

megtörve a sziklákat. Mintha egy hatalmas kő vízilovat nyomott 

volna ki a felszín alól, amelynek tekintélyes, kővel borított hátát 

fokozatosan letördelte, elkoptatta az erózió. Ez a megemelkedés, 

majd az erózió romboló hatása eltávolította a kupolaszerű 

kitüremkedés belső rétegeit. Vance térképén ezt elliptikus, 

bikaszemre emlékeztető vonalak jelölték, amelynek a közepe volt 

a legöregebb réteg, a szemszerű minta peremén húzódó vonal 

pedig a legfiatalabb. 

Vance hátracsúsztatta a térképet, és egy másikat tett a 

helyére. 

– Nos, ez a térkép az előbb látottak mezozoikumbeli 

folytatását ábrázolja – mondta, és a térkép közepére rajzolt 

képződményre mutatott. Ezen a rajzon a korábban vízilóformára 

emlékeztető rétegek úgy helyezkedtek el egymáson, mint a 

tortalapok. – A sajtó képviselői miatt megpróbálom hétköznapi 

nyelven megfogalmazni, amit itt látnak – folytatta Vance. – A 

rétegek az üledék lerakódásával keletkeztek. A lerakódás módját 

és időrendjét a kőzet összetételéből lehet megállapítani. A 

mezozoikum minden kétséget kizáróan a hüllők kora volt. 

Kétszáznegyvenöt-millió évvel ezelőtt kezdődött a Triász korral, 

ezután következett a Jura, végül pedig a Kréta kor, amely 65 

millió évvel ezelőtt ért véget. Ezekből a kövekből tehát 

száznyolcvanmillió év történetét lehet kiolvasni. Ez a réteg – 

mutatott a térképre – a Triász és a Jura korban alakult ki. Itt, a 

térkép alján egy Moencopi Formáció látható. Ez a formáció a 

tengeri üledékből jött létre, a nyugati fele víz alatti lerakódásból, 

a keleti szárazföldiből. Ez azt jelenti, hogy az óceán nyugati 

irányba húzódott vissza, amit az is bizonyít, hogy közvetlenül a 



Moencopi Formáció fölött egy Chinle Formáció látható. Ez 

kizárólag szárazföldi törmelékből állt össze. A folyók, tavak 

valamivel magasabban rakták le üledéküket, itt valahol, a 

tengerparttól kicsit távolabb. A Jura korban szokatlanul meleg 

időjárás volt errefelé. Jégkorszakról, ebben az időben, egyáltalán 

nem tudunk. Utah, ahol most vagyunk, tíz-tizenöt fokkal 

közelebb volt az Egyenlítőhöz, mint ma, időjárását tehát a 

passzátszél határozta meg. Száraz, lefelé áramló levegő, gyakori 

szél jellemezte, és mivel jóval a tengerszint felett vagyunk, 

akkoriban itt kiterjedt sivatagnak kellett lennie. Ez a Szaharához 

lehetett hasonló; a legközelebbi tenger is több száz mérföldre 

esett. 

Vance elhallgatott, és kutató pillantását körbejáratta a 

közönségen. Azok a paleontológusok, akik eredetileg 

geológusként kezdtek, kíváncsian hallgatták az előadást. Azok, 

akiknek biológia volt az alapszakjuk, udvarias érdeklődéssel. A 

sajtó képviselői egyre inkább a táj szépségeire figyeltek, kivéve 

azt a természettudományi szakriportert, akit előző nap is láttam a 

konferencián. Ő most is őrült módjára jegyzetelt, mintha nem lett 

volna más lehetősége, hogy megörökítse Vance szavait. 

– Nos, ebben a sivatagban homokdűnék voltak – mondta 

Vance, miközben előhúzott egy újabb illusztrációt, amely két 

részből állt: egyik oldalán egy modem homokdűnés felvétel volt, 

a másikon Utah meseországba illő, szélformálta homokkő-

szikláiról egy gyönyörű fotó. – Ezek itt – mutatott a 

homokköveket ábrázoló felvételre – ötmillió évre tekintenek 

vissza. Ennyi idő kellett a szélnek ahhoz, hogy összehordja, 

lerakja, megformálja, majd a folyók által lerakott sár és homok 

tovább vastagítsa őket, létrehozva a híres Kayenta és Carmel 

Formációt. Ezen a területen, ahol most állunk, a homokkőréteg 

vastagsága több ezer lábra becsülhető. Hatmérföldnyire innen, 

keletre, a San Rafael folyó – az a kis lusta pocsolya, amin idefelé 

jövet átkeltünk, de ami pillanatok alatt hömpölygő folyammá 



duzzad, ha azok a nagy viharfelhők – intett fejével a távoli 

hegycsúcsok felé – úgy döntenek, hogy a földre zúdítják 

tartalmukat – még ma is folyamatosan munkálja, formálja ezeket 

a homokköveket. Ennek a szűnni nem akaró, építő-romboló 

tevékenységnek az eredménye ez a festői vidék, amely, bár csak 

fele akkora, majdnem olyan szép, mint a Grand Canyon. Ami 

engem illet, szentül hiszem, hogy ennek a területnek már most 

nemzeti parknak kellene lennie. A tényen, hogy mégsem az, 

villámgyorsan változtatni kell, még mielőtt egy seggfej bele nem 

vési az egyik sziklába a nevét, olyan hagyományt teremtve, ami 

könnyen tönkreteheti ezt a felbecsülhetetlen értékű természeti 

kincset. 

A tömeg nevetve értékelte Vance tréfás megfogalmazását, sőt 

sokan tapssal jutalmazták a szavait. Amikor elült a zaj, tovább 

folytatódott az előadás. 

– Kissé magasabban, a homokdűnék felett, rövid ideig tartó 

vízbetörés nyomait őzi a Curtis és a Summerville Formáció. A 

tenger visszahúzódása után itt alakult ki a jó öreg Morrison, a 

dinók otthona. – Azzal újabb posztert nyomott Dan kezébe, egy 

jurakori táj művészi rekonstrukcióját. A háttérben vulkánok 

füstöltek, az előtérben pedig a dinoszauruszok életéből 

láthattunk képeket. A békésebbek a képet keresztülszelő, sekély 

folyó partján legelésztek, párosodtak; a harcias húsevők pedig 

lesben álltak vagy éppen üldözték a vacsorára kiszemelt, 

magányos növényevőket. – Christine Turner és Pete Peterson 

hamarosan befejezi azt a hatalmas, szintetizáló munkát, amit 

évtizedekkel ezelőtt kezdtek, és amely számos, mindeddig 

ismeretlen információt tartalmaz a Morrisonról. A szerzőpár 

ugyancsak sivatagokról beszél. Beláthatatlan, szikkadt 

rónaságról, amelyen csak elvétve csillog egy-egy tó vagy egy kis 

patak, de azok is gyorsan kiszáradnak, és az év nagy részében 

üresen, repedezetten tátongó mederrel várják, hogy egy rövidke 

időre újra megteljenek, ha az esős évszak beköszön. 



– Micsoda költői ez a Vance – lehelte a fülembe Magritte. 

Elmosolyodtam. Sohasem gondoltam volna, hogy van ember, 

aki képes ódai magasságokba emelni a hüllők korát. 

– Próbálják meg elképzelni, mekkora nyomásnak volt kitéve 

ez a környezet – folytatta Vance. – Mai nyelven szólva órákon át 

tartó közlekedési dugót okozhatott, amikor egy egész csorda 

elindult a folyóhoz vezető szűk, zöldellő fák által határolt 

folyosókon, és ebéd gyanánt, legelni kezdték a leveleket. Nem 

kevés időt vett igénybe, hogy a hatalmas bendők megteljenek, és 

a szomjoltás még csak ezután következett! Valami hasonlót 

láthatnak ezen a képen is. Nézzék csak ezeket a hatalmas 

növényevőket! Ha jobban kinyitják a fülüket, még a 

csámcsogásukat is meg lehet hallani. Amint látják, a tópartokon 

gazdag növényzet volt, és a dinók szívesen habzsolták a 

cikászpálma, a zsurló, a páfrányfenyő leveleit, sőt a tűlevelektől 

sem riadtak vissza. Néha annyira elmerültek a legelészésben, 

hogy nem vették észre – tűi messzire mentek a parttól, és 

egyszerűen beszippantotta őket a mocsár. Természetesen a 

húsevők – az Allosaurusok – csak erre vártak. Utánuk vetették 

magukat, nem törődve azzal, hogy esetleg hasonló sorsra jutnak 

maguk is. Látják a háttérben a vulkánokat? Nos, ezek időről időre 

elárasztották hamujukkal a terepet. Gondolják csak végig. A sárra 

homok rakódott, a homokra hamu. A víz krokodilokkal és 

teknősökkel volt tele. Az iszapban vízinövények vertek gyökeret. 

Tökéletes édesvizű tómeder. Mint az a hely, ahová most 

megyünk, ugye, Dan? 

Dan Sherbrooke összegzésképpen visszadobta Vance karjaiba 

a posztereket, és diadalittas mosollyal újfent magához ragadta a 

szót. 

– Amit most látni fognak az egykori sivatagban, a kiszáradt 

tómeder magas partjába ágyazva, az nem más, mint a Jura kor 

legtökéletesebben megformált ragadozója. Ugye, márki is 

találták, miről beszélek? A brutális Allosaurus fragilis-ről. Egy 



kifejlett példány testhossza elérte a harmincöt lábat. Képzeljék el, 

amint csoportba verődve vadászni indultak! Jaj volt annak a 

növényevőnek, amelyik az útjukba került. – Dan diadalmasan 

végighordozta tekintetét a hallgatóságon, ügyelve arra, hogy 

szemkontaktust teremtsen mindenkivel. – Az Allosaurus gyors 

volt, erős... A mai ragadozók közül talán csak a gepárd vehette 

volna fel vele a versenyt. 

Sherbrooke behunyta a szemét, és mélyen hátrahajtotta a 

fejét – mintha a nap sugaraival együtt mindörökre magába 

akarná szívni a pillanatot. Majd felnézett, és újból pásztázni 

kezdte tekintetével a tömeget. 

– Az Allosaurus maga volt a tökéletes vadász. Lapos fogai 

éles, csipkeszerű képződményben végződtek. Befelé hajló 

formájuknál fogva képesek voltak egyszerre harapni és a szájban 

tartani a falatot. – Sherbrooke szája elé tartott, begörbített 

ujjaival illusztrálta is az elhangzottakat. – Kifejezetten szép testű 

ragadozó volt. Karcsú, gyors, erős és tiszta. – Mondata végén 

még bólintott is egyet, mintha így akarná kifejezésre juttatni, 

hogy mennyire egyetért saját szavaival, aztán, mintegy 

előkészítendő következő mondatát, vicsorított egy nagyot. – A T-

rex, ezzel szemben, egy visszataszító, aljas dögevő volt. És 

kibírhatatlanul büdös. Talán ez a fő magyarázata annak, hogy a 

T-rexek magányosan jártak, az Allosaurusok csoportosan. Az 

Allosaurus volt a sas, a T-rex a dögkeselyű. 

A tömegben többen felnevettek. 

– Milyen kedves kislány lehetett! – kiáltott fel valaki. – Kár, 

hogy kihalt! 

Sherbrooke jóindulatúan elmosolyodott, majd kihasználva a 

pillanat hangulatát, drámai hatásszünetet tartott. 

– Mit gondol, mit fogunk látni? – súgta Magritte a fülembe. – 

Szerintem valami mesés dolgot, máskülönben a jó öreg Dan nem 

vállalna ekkora kockázatot. Ha így folytatja, hamarosan húsevő 

fenevadakká válunk, és mindannyian egymás torkának esünk. 



Sherbrooke hangjában, amikor ismét megszólalt, nyoma sem 

volt a korábbi pátosznak. 

– Mindannyian ismerjük a húsevő dinoszauruszokkal 

kapcsolatos elméleteket – mondta kellemes, társalgó stílusban. – 

De vajon melyik igaz? Lomha mozgású, lusta hüllők voltak, vagy 

melegvérű, mozgékony állatok, mint késői utódaik, a madarak? 

Lerakták a homokba a tojásaikat, mint a teknősök, sorsukra 

hagyva leendő utódaikat, vagy a madarakhoz hasonlóan őrizték 

őket, és gondoskodtak csemetéikről mindaddig, míg nem tudtak 

megállni a lábukon? Ha bármelyik kérdésre megtaláljuk a 

választ, nagy lépést teszünk a dinoszauruszok viselkedésének 

megismerése felé. – Elhallgatott, időt hagyva társainak arra, 

hogy elrágódjanak az evolúció szempontjából valóban 

alapfontosságú kérdéseken. 

Aztán, mint valami prédikátor, mennydörögni kezdett: 

– A tudomány kiéhezetten várja a bizonyítékokat. A legkisebb 

dolognak is örülünk, akár megerősíti, akár cáfolja az eddig ismert 

elméleteket. Ezért van különös jelentősége annak, amit 

hamarosan megmutatok önöknek. Mert – emelte magasba jobb 

keze mutatóujját – amit most látni fognak, az egy majdnem 

teljesen ép, jól artikulált csontváz. A legjobb állapotban lévő lelet, 

amit a dinoszauruszok kipusztulása óta kiadott magából a föld. 

A tömeg felmorajlott. 

– Szép, szép, de... – suttogta Magritte a fülembe, ám nem 

tudta folytatni. Sherbrooke hangja ugyanis elnyomta a suttogást. 

– Az artikuláltságban nincs semmi különös – mondhatják 

sokan –, hiszen elég jól artikuláltak a múzeumokban kiállított 

példányok, amelyek bármikor, bárki által megtekinthetők, és 

nem kell miattuk gyalogolni sem. Minket, kutatókat mégis 

boldoggá tesz, ha olyan csontvázat sikerül feltárnunk, amit nem 

szaggattak teljesen szét a ragadozók, és amit nem morzsolt szét 

az idő. A mi leletünk, tisztelt kollégák, még ennél is továbbmegy. 

Ezt a gyönyörűséges példányt ugyanis teljesen életszerű pózban 



őrizte meg a rárakódott anyag: a feltárt testhelyzetből ugyanis 

teljesen egyértelműen leolvasható a hirtelen vulkánkitörés okozta 

rettenet. És hogy mi ez a különleges testhelyzet? Miközben a 

kitörő láva vörösen izzó tömegben elárasztotta a földet, a mi 

Allosaurusunk féltő gondoskodással védelmezte a kicsinyeit! 

Amit önök, hölgyeim és uraim, hamarosan látni fognak, az nem 

más, mint egy fészek fölött térdelő, önfeláldozó anya. 

Ettől a pillanattól kezdve Dan ha akart volna, sem tudott 

volna többet mondani. Nem, mert a tudóstársakból, 

szakemberekből álló zsűri magához ragadta a szót: 

beszélgetésfoszlányok röppentek a magasba, és többé nem 

lehetett elhallgattatni a tömeget. Dan ordítva kiadta tehát a 

jelszót: 

– Utánam! – Azzal öles léptekkel elindult egy keskeny 

csapáson az egekig magasztalt lelőhely felé. 

Az embereknek nem kellett különösebb biztatás. 

Engedelmesen követték, amint daliásan kihúzott háttal, magasra 

tartott fővel elindult felfelé a kaptatón. Hiába, ez az ő napja volt. 

Akkor sem lepődtem volna meg, ha büszkeségtől megmerevedett 

feje felett megjelenik egy dicsfényből font glória. 

Magamban, Earthworm Magritte-hoz hasonlóan, azon 

kezdtem tűnődni, miért vállalta Sherbrooke azt a valóban 

hatalmas kockázatot, hogy ennyi embernek megmutasson egy 

ennyire egyedi lelőhelyet. Még azt is jobban megértettem volna, 

ha egy laikusokból álló, ám lelkes csoportnak mutatja be a féltett 

kincset. De Sherbrooke a paleontológia krémjének készült 

bemutatni azt, ami egy pillanat alatt új mederbe terelhette az 

őslénytani kutatásokat. Azt az érintetlenségében feltárt csodát, 

amire talán egész életében várt. És ehhez roppant nagy 

magabiztosság kellett. Mi több, vakmerőség. Hiszen gyakorlatilag 

még egyetlen vizsgálatot sem végeztek el a leleten. Mi van, ha 

beviszi a laboratóriumba, és a csontvázat körülvevő kőzet 

lefaragása után kiderül, hogy az Allosaurus mama nem is a 



kicsinyeit védelmezte, hanem éppen fészket rabolt? Vagy hogy a 

kétféle csont más-más korból való? Ennyi millió év távlatából 

számtalan lehetőséget kellett egy tudósnak számba vennie. 

Na és ha igaza van? Az már lenne valami! Egy ilyen fordulat 

olyan rangot hozna Sherbrooke-nak, mint amilyent a Vörös-

tenger szétválasztása Mózesnek hozott. 

Magritte továbbra is mögöttem kocogott. Időközben 

rózsaszínné fakult, eredetileg piros baseballsapkát nyomott a 

fejébe, és szüntelenül beszélt. 

– Ha igaz, amit Dan mondott – lihegte –, olyan élményben 

lesz részünk, ami egy szexuális aktussal is felér. 

Kopár, sivatagot idéző vidéken haladtunk, amit csak itt-ott 

tett változatosabbá egy-egy mormon teacserje és néhány más, 

jellegzetesen helyi növény. A ritka növényzetet az indokolta 

elsősorban, hogy a laza talajban nem tudott megkapaszkodni a 

gyökér. Olyan talaj volt, amelyben még lábnyomot sem nagyon 

lehetett hagyni, mert amint továbblépett az ember, máris 

feltöltődött a cipő által kialakított mélyedés. Az egy sorral 

előttem lépkedők nyomát például még ki tudtam venni, de 

azokét, akik Dannel és Vance-szel együtt a menet elején haladtak, 

már bem lehetett. Most értettem csak meg, miért ezt az ösvényt 

használták Dan és kollégái a lelőhely megközelítéséhez. Itt nem 

maradtak utánuk árulkodó nyomok, így a hely rejtve maradt az 

eladásra gyűjtő, semmitől sem visszariadó csontvadászok előtt. 

Szövetségi földön jártunk, ahol csak engedéllyel lehetett gyűjteni. 

Ez azonban nem jelentette azt, hogy az arra járók közül mindenki 

be is tartotta a szabályokat, és mivel senki nem őrizte a területet, 

ki volt téve annak a veszélynek, hogy bármikor megrohanhatják a 

keselyűk. 

– Szóval, Em Hansen – szólalt meg újfent Magritte –, még 

nem árulta el az útlevélszámát, a vércsoportját és azt sem, hogy 

milyen minőségben van itt. 

– Már megbocsásson, de hogy jön ez ide? 



– Hát, valahogy el kell kezdeni egy beszélgetést. De mint az 

ábra is mutatja, nincs érzékem hozzá. 

– Nekem pedig a folytatáshoz nincs érzékem – motyogtam 

zavartan. 

– Ezt nem állítanám – ellenkezett Magritte. – Jó ideje 

figyelem, és... 

– Észrevettem – szakítottam félbe. Azt, hogy nem értem 

egészen az okát, csak magamban állapítottam meg. Nem akartam 

egy esetleges kellemetlen válasznak kitenni magam. 

– Maga túl okosnak látszik ahhoz, hogy egy ilyen George-féle 

alak túljárjon az eszén. 

– Igyekszik az ember – mondtam közömbösen. És bár nem 

kedveltem az efféle megjegyzéseket, megpróbáltam bóknak 

tekinteni. – De attól tartok, ezúttal bekaptam a csalit. És nehogy 

most az ellenkezőjét kezdje bizonygatni, mert akkor egy szintre 

kerül a jó öreg George-dzsal, aki behízelgő hazudozásával 

elhitette velem, hogy előadó leszek egy nem létező 

szimpóziumon. És ha már itt tartunk, ön szerint miért volt olyan 

időszerű, hogy Sherbrooke meggyilkolja? Ha jól emlékszem, 

valami ilyesmit mondott tegnapelőtt. 

Magritte, hogy időt nyerjen, igazgatni kezdte a szemüvegét, 

és közben csaknem hasra esett az egyenetlen talajon. 

– Nagyon sajnálom, hogy kiszaladt a számon – nyögte végül. 

– Természetesen nem gondoltam komolyan. 

Úgy döntöttem, nem hagyom ennyiben a dolgot. Aki ekkora 

szarkeverő, az megérdemli, hogy izzadjon egy kicsit. Főleg azok 

után, amit a buszon művelt. Vajon mit akart elérni azzal az 

ostoba prédikációval? Talán így akarta elterelni magáról a 

gyanút? 

– Tréfából sem illik olyasmit mondani egy halottról, hogy 

megérdemelte, amit kapott. Hogy haragudhatott rá ennyire? 



– Én? Nem haragudtam. Csupán provokatív alaknak 

tartottam. És az is volt. Én már csak tudom, hiszen én magam is 

provokatív vagyok. 

Az első izzadságcseppek egy kiszáradt patakmederben 

jelentek meg rajtam. Mire felkapaszkodtunk az egykori partot 

jelentő homokkövön, már folyt rólam a víz. Túl sok időt töltöttem 

üldögéléssel az utóbbi időben, állapítottam meg keserű szájízzel. 

Beletemetkeztem a papírmunkába, és eltunyultam. Nem számít, 

mondta bennem egy gúnyos hang. Mire kimászol ebből a 

kátyúból, amibe itt keveredtél, bőven lesz alkalmad a 

testmozgásra. Egész Denvert bejárhatod, mire új munkahelyet 

találsz. 

A táj szépsége, szerencsére, elűzte fejemből a rossz 

gondolatokat. Arra a vidékre emlékeztetett, ahol 

gyermekkoromban a szüleimmel éltem, eltekintve az őrült 

szárazságtól, ami már fojtogatta a torkomat. Erős késztetést 

éreztem, hogy elszakadjak a tömegtől, és egymagám vágjak neki a 

gyönyörű domboknak, vagy esetleg Ray-jel, hogy 

megmutathassam a városi fiúnak eddigi életem egyik fontos 

hátterét. 

Megpróbáltam lerázni Magritte-ot, de rövidebb lábammal 

nem vehettem fel a versenyt a tagbaszakadt, erős fizikumú 

férfival. Az erőlködéstől, hogy valamiképp mégis megszabaduljak 

tőle, rám tört a szédülés. Olyan érzésem volt, mintha egy 

tüköralagútban lebegnék, és hiába keresem – nem találom a 

kifelé vezető utat. Felhagytam a próbálkozással, mi több, meg is 

álltam, hogy friss levegőhöz juttassam elcsigázott testemet. 

Amint térdemre támaszkodva megpróbáltam összeszedni 

magam, a fejembe férkőzött egy parányi gondolat. Igaza volt Ray-

nek. Ki kellett volna maradnom ebből az egészből. Túl fáradt 

vagyok, már ahhoz is, hogy az Earthworm Magritte-szerű 

alakokkal lépést tartsak, hát még, hogy megelőzzem őket! És a jó 

Isten tudja csak, mi vár rám a következő domb mögött. 



Amikor végre kiegyenesedtem, Magritte kutató tekintete 

meredt rám, olyan fájdalmas vágyakozással, hogy belesajdult a 

szívem. Szemüvege vastag lencséi két kicsi Emily-t vetítettek 

felém, aki félig nyitott szájjal, izzadtan lihegett a sivatag közepén. 

– Mit akar tőlem? – kérdeztem ziháló hangon. 

– Lehet, hogy faragatlannak tart, de a lelkem mélyén kedves 

fiú vagyok – kezdte Magritte óvatosan. 

Abban a pillanatban már nem csak a szemüvege lencséiben 

láttam magam, hanem egy sokkal mélyebb felületen – a lelke 

tükrén. Pedig sokkal szívesebben lettem volna máshol. Bárhol, 

csak ne ott. A jó öreg, pokolian félszeg Emily Hansen, aki 

mindeddig hiába kereste a helyét a világban, most megtelepedett 

egy féleszű, kificamodott gondolkodású paleontológus szívén. 

Ennél még az előző esti Katie-vel való csatározás is kellemesebb 

volt. 

Arcom körül röpdösni kezdtek a legyek. Egy szúnyog 

megtalálta a fülcimpámat, és jól belecsípett. Ez volt a 

szerencsém. A fájdalom jótékony hatással volt az izmaimra; most 

már volt erőm ahhoz, hogy folytassam az utat. Ne hagyd el 

magad, Em, nógatott egy újabb hang belülről. Azért vagy itt, hogy 

egy gyilkossági ügynek felgöngyölítsd a hátterét... 

Magritte hangja úgy ért, akár az arculcsapás. 

– Ahhoz, hogy valaki doktorátust szerezzen, és elérjen 

valamit a paleontológia területén, nem kell megszállottnak lenni, 

bár a megszállottság, kétségkívül segít. Ezzel együtt teljesen 

normális, épeszű, mondhatni okos, tehetséges emberek vagyunk. 

És lehet, hogy nehezen hiszi el, félénkek. Maga, ha jól 

emlékszem, geológus. 

– Igen. 

– Akkor pontosan érti, mire gondolok. Biztosan maga is 

szeret egyedül lenni a sivatag közepén. Semmi mást nem 

csinálni, csak nézelődni, adatokat gyűjteni, fosszíliát ásni... 

Többségünk, Dannel ellentétben, irtózik a rivaldafénytől. Vagy 



említhetném akár George Dishey-t is. Ő aztán szerette a 

nyilvánosságot, időnként mégis visszavonult, és elrejtőzött a 

nagyvilág elől. 

– Így igaz. – De vajon mi rejtegetnivalója volt, ifjú feleségén 

kívül, akiről senki nem tudott? 

Azzal voltam elfoglalva, hogy megfogalmazzak egy kérdést, 

George-dzsal kapcsolatban, amikor Magritte ismét kirántotta a 

kezemből a beszélgetés fonalát. 

– Halljam, ki az a kiscserkész? – kérdezte bárdolatlanul. 

– Tessék?! 

– Ugyan, ne tegyen úgy, mintha nem tudná... Azt a szépfiút 

kérdezem, aki árnyékként követi, bárhova megy. Ott volt 

Snowbirdben is. 

– Egy rendőr – mondtam. – Egy épeszű, normálisan 

gondolkodó zsaru. 

Magritte szemöldöke a magasba szaladt. 

– Nocsak! Ez újdonság számomra. Van hozzá valami köze? 

– Tessék?! – Éreztem, hogy hangom ingerültebb a kelleténél, 

de Magritte szókimondása az agyamra ment. 

– Szóval, van. Vagy ha még nincs, lesz. De azért talán még én 

is reménykedhetek... 

– Hogy maga meg én?! 

– Miért, mi kifogása van ellene? Ahogy elnézem, maga 

legalább olyan félénk, mint amilyen én vagyok, és okos is. Jó 

párost alkotnánk. És egyébként... milyen a fiú? Mormon? 

– Bocsásson meg, de melyik fiúról beszél? 

– Hát a kiscserkészről. De tudja mit, ne válaszoljon. Ki tudom 

találni magamtól is. Utah-ban vagyunk, tehát csak mormon 

lehet. Ami azt jelenti, hogy egy épkézláb gondolata sincs. Csak a 

vallás számít neki, semmi más. Gyorsan megunná, higgye el. 

Megálltam. Magritte szintén. És mint korábban is, szem-

befordult velem. Azoknak, akik mögöttünk jöttek, kisebb kerülőt 

kellett tenniük miattunk, mert elfoglaltuk az egész csapást. 



– Ezt bízza rám, oké? – szóltam rá élesen. – Miért ne 

adhatnék neki egy esélyt? – Aztán hirtelen elhallgattam. Olyasmi 

csúszott ki a számon, amit nem vele szerettem volna megosztani. 

– Egek, hogy keveredhettem ilyen beszélgetésbe – mondtam 

lehangoltan. 

Magritte azonban nem zavartatta magát. Nyugodtan állt 

velem szemben; várta a válaszomat. 

– Mi a valódi neve? – kérdeztem. 

Magritte nem válaszolt. 

– Rendben. Nekem a Magritte is megfelel. Akkor most 

figyeljen ide. Ebben a mai világban számtalan módja van a 

becstelenségnek. Nagyobbak és kisebbek. Az, hogy maga 

földigilisztának nevezi magát, ez utóbbiba tartozik. Az, hogy 

intim módon próbál közeledni hozzám, és meggyőződéssel hiszi, 

hogy ehhez joga van, az előbbibe. Most pedig, ha megengedi... – 

Gyors mozdulattal elléptem mellőle, és csatlakoztam a 

többiekhez, akik már a következő kiszáradt vízmosásban 

botorkáltak lefelé. 

 

* 

 

Húsz perccel később, egy kisebb kanyon bejáratánál, Dan 

Sherbrooke megállította a menetet. 

– Már csaknem ott vagyunk – mondta. – Előreküldtem 

Vance-t, hogy kezdje el leszedni a ponyvát, ami a természet 

erőivel és... a vandálokkal szemben védi a leletet. Feltétlenül le 

kellett takarni, hiszen az információ, amit az egyedülálló darab 

hordoz, felbecsülhetetlen értékű. Gondolom, meg sem kellene 

említenem, hogy a fosszília törékeny, hiszen, akik itt vannak, 

mind szakmabeliek. Van azonban néhány kívülálló, akiknek 

szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a legjobb tisztes 

távolból szemlélni egy ilyen darabot. Úgy, mintha üvegbúra 

venné körül. Nagyon nehéz üveg, ami könnyen rádőlhet bárkire, 



aki nekitámaszkodik. A laboratóriumba való szállítás 

előkészületeként már annyira aláástuk a csontvázat, amennyire 

csak lehetett. Ez azt jelenti, hogy már csak néhány pillér tartja, 

így a helyzete nem igazán stabil. Kérem, mindezt vegyék 

figyelembe, ha a lelet közvetlen közelében leszünk. Köszönöm. 

Azzal Sherbrooke elfordult, de a következő pillanatban 

meggondolta magát. 

– Még egy dolgot szeretnék mondani – kezdte érzelmektől 

elfúló hangon. – Mint azt mindannyian tudják, jeles kollégánk és 

barátunk, George Dishey két nappal ezelőtt elhunyt. Súlyos 

veszteség érte a szakmát. Voltak idők, amikor sokan, sok 

mindenben nem értettünk egyet vele. 

A tömeg nyugtalanul mocorogni kezdett; látszott, hogy 

mindenki próbálja megemészteni a hallottakat. 

– George és én szinte a megszállottjai lettünk egy 

egészségtelen versengési folyamatnak. Én azzal vádoltam, hogy 

tudománytalan dolgokra adta a fejét, és a lehető leggyorsabban 

elsütötte a dolgait a népszerű sajtóban, ahelyett, hogy 

tudományos szaklapokban publikált volna, vállalva a néha évekig 

tartó szakmai procedúrát, és a kollégák előtti megmérettetést. 

Lehet, hogy ezen oknál fogva a szakma néha a kelleténél 

erősebben bírálta George-ot, és lehet, hogy bírálatunkban nem 

voltunk mindig tisztességesek. 

– Lehet?! – suttogta Magritte, már megint közvetlenül a 

fülem mögött. 

Olyan váratlanul ért a hangja, hogy megugrottam. Mélyen 

elgondolkodtam. Azon tűnődtem, hogy Sherbrooke ellenfelét 

méltató, meleg szavai képesek lennének-e összeforrasztani az 

elhunyt testén a szörnyű sebeket, amelyeket nekem, vele 

ellentétben, volt szerencsém látni. Valóban olyan naiv 

megtestesítője volt a hiúságnak Dan Sherbrooke, mint 

amilyennek látszott? Vagy inkább dühöngő gyilkos volt, aki 

hirtelen haragjában egyszerűen lekaszabolta az ellenfelét? És ha 



valóban kitombolta magát, miért nem sikerült megszabadulnia a 

gyötrő féltékenységtől, ami még mindig ott bujkált a szavai 

mögött? 

Sherbrooke színpadias mozdulattal a szíve fölé tette a jobb 

kezét és tiszteletteljesen lehajtotta a fejét. A kalapját azonban 

nem vette le. 

– De ennek már vége, és nekünk egyetlen teendőnk maradt 

ezzel kapcsolatban: békén hagyni a holtakat – Felnézett. Szeme 

gyanúsan csillogott a vastag szemüveg mögött. – Az elmondottak 

szellemében szeretném George Dishey emlékének szentelni ezt a 

látogatást. – A szív felett tartott kéz egy surranó hang kíséretében 

lecsúszott, és élettelen himbálódzásba kezdett Sherbrooke vaskos 

törzse mellett. – Még valami – folytatta alig hallható hangon. – 

George, még ha tévedett is – mint minden alkalommal, amikor 

sajátos ötleteit közzétette a népszerű sajtóban – ellentmondást 

kavart a szakmán belül, de az ellentmondás, mint annyiszor 

megtapasztaltuk, általában jótékony hatású. Az esetek 

többségében arra kényszeríti az embert, hogy még keményebben 

dolgozzon, még erősebb kezekkel próbálja megragadni azt a 

jelenséget, amit a tudomány berkeiben igazságnak nevezünk. – 

Vállat vont. Most már tényleg csak magában beszélt. – Végül is, 

mi rossz van abban, ha valaki keményen dolgozik? Semmi, igaz? 

A hallgatóság tagjai egyik lábukról a másikra álltak, és 

figyelmeztetően köszörülni kezdték a torkukat. Többen már nem 

a szárnyaszegett szónokot figyelték, hanem a közelben köröző 

sast, vagy találtak valamit a tenyerükön, ami alapos és azonnali 

vizsgálódást követelt. 

Dan mélyen beszívta a levegőt, aztán kifújta, és a tömegre 

nézett. 

– Most pedig... Kövessenek. 

Úgy mosolygott, ahogy Hannibál mosolyoghatott, amikor 

átkelt az Alpokon, aztán vidám, határozott léptekkel elindult a 

kanyon belseje felé. A tömeg izgatottan menetelt utána. A fel-



felröppenő hangfoszlányokból nem lehetett nem kihallani a 

várakozást. 

Elég volt befordulni a kanyon száját képező szikla mellett, 

máris feltárult előttünk az ásatás színhelye. Alig 

negyedmérföldnyi távolságra volt a bejárattól, egy palás sziklafal 

tövében, egy autó nagyságú szikla mögött. Maga a fejtés nem volt 

nagy, talán tízszer harmincöt méteres lehetett. A kőtörmelékkel 

borított talajon Vance közeledett rohanva, ordítozva. 

– Mi történt, Vance? – Sherbrooke-nak, aki rosszat sejtett, 

rögtön eszébe jutott protezsáltja neve. 

– Vandálok! – jött a rémisztő felelet. – A rohadt keselyük 

megtalálták a lelőhelyünket, Dan! Mindent elvittek, mindent! – 

Vance megbotlott egy félig kiszáradt bokorban. Hasra vágódott, 

és még csak meg sem próbált felállni. Ott nyüszített a 

felforrósodott porban, de nem a testi fájdalomtól, hanem a 

lelkitől. 

Sherbrooke azonnal nekilódult, és testi felépítését 

meghazudtoló gyorsasággal rohanni kezdett a fejtés felé. A 

kollégák közül többen utána vetették magukat. A még mindig 

jajveszékelő Vance-t Allison Lee vette pártfogásba. Felemelte, de 

a fiatalember testében még annyi erő sem volt, hogy megálljon a 

lábán – visszacsúszott a porba. Allison erre mellé térdelt, és a 

karjaiba vette a félig ájult testet – akár a Sivatagi Piéta címet is 

viselhette volna a jelenet. Hirtelen olyan erő szállt meg, 

amilyenre nem is számítottam az adott pillanatban. Futni 

kezdtem a többiek után, kétségbeesett tempóban, hogy elsőként 

érjek a helyszínre, mielőtt a rohanó lábak megsemmisítik az 

esetleges bizonyítékokat. 

– Álljanak meg! – kiáltottam. – Eltapossák a nyomokat! 

Aggodalmam feleslegesnek bizonyult. Még csak különösebb 

vizsgálódás sem kellett ahhoz, hogy az északi irányba húzódó, 

súlyos szerszám szántotta mélyedéseket észrevegyem. Hogy 

pontosan mivel dolgozhattak a vandálok, azt első ránézésre nem 



tudtam megállapítani, de az volt a gyanúm, hogy markolóval vagy 

daruval. Valamivel, ami elég nagy és erős ahhoz, hogy hatalmas, 

könyörtelen harapásaival kitépje a kőből egy dinoszaurusz 

többmázsás, megkövesedett csontjait. 

 



19 

A fosszília eltűnt. Sherbrooke nagy felfedezése, Vance doktori 

disszertációja – mind odaveszett. Egy hosszú percig nem lehetett 

mást hallani, mint a levegő után kapkodó testek lihegését, a 

jelenetet megörökíteni akaró fényképezőgépek kattanásait és a 

kamerákban pörgő film berregését. A feltámadó szellő a 

homlokomba fújta a hajamat. A közelben csivitelő pacsirták 

hangja régi, kellemes időket idézett bennem; olyan pillanatokat, 

amikor a természet a szebbik oldalát mutatta felém. De ez csak 

emlék volt. Amit most láttam, az leginkább egy feldúlt, kirabolt 

sírra emlékeztetett. 

Mindent elvittek a hullarablók. Még a holttestet is. Hogy 

valamikor ott volt, azt egyértelműen bizonyították a szürkés 

agyagágyba beágyazott, letöredezett, vöröses színű csontdarabok. 

Sötét barázdák jelölték azokat a helyeket, ahol a markold a 

kőzetbe mélyesztette hatalmas vasfogait, hogy kíméletlenül 

kitépje, akár a szétzúzás árán is, az évmilliókon át békében 

nyugvó dinócsontokat. Kit érdekeltek a törékeny bordák, a 

vékony lábujjcsontok, miután a jó pénzért eladható, nagyobb 

darabokat sikerült kiemelniük? 

– Ki tehette ezt a szörnyűséget? – szólalt meg közvetlenül a 

fülem mellett egy ismerős hang. 

Felnéztem. Az a férfi állt mögöttem, akiről kiderült, hogy nem 

Tom Latimer, de az igazi nevét azóta sem mondta meg. A 

izemében tükröződő döbbenet majdnem olyan őszinte volt, mint 

az igazi paleontológusoké, ám én tudtam, hogy a kérdésre nem a 

letaglózott dinórajzoló, hanem az információra éhes FBI-ügynök 

várja a feleletet. A kérdés ráadásul akkor röppent fel az ajkairól, 

amikor a sokkhatás alatt lévő hallgatóságból még az is 

megkísérelte megkeresni a választ, aki egyébként meg sem 



mukkant volna a terepbejárás alatt. Ennél tökéletesebb időzítést 

elképzelni sem lehetett. 

– Egy profi – röppent fel az első válasz. – Egy olyan ember, 

aki tudta, hogy a munka megkezdése előtt meg kell locsolni a 

sziklákat körbeágyazó agyagot, mert akkor fellazul, és 

megkönnyíti a kiemelést. Látják? Ellapított, elmaszatolódott 

darabok szakadtak le a leletről, és nem száraz, darabos törmelék. 

Ha nem locsolták volna meg, ez a talaj úgy viselkedett volna, 

mint a vas. 

Dan nem szólt egy szót sem. Olyan ritka pillanat főszereplője 

lett, amikor mindenki őt nézte, annak ellenére, hogy még csak 

nem is beszélt. Én magam is szemügyre vettem, összeszorított 

szájától kezdve csüggedten előregörnyedő válláig, amelynek 

folytatásaként ernyedten himbálóztak a kezei. Olyan sokk érte, 

amelybe sokan beleroppantak volna. Rajta is látszott, hogy küzd, 

nehogy imbolygó lábai felmondják a szolgálatot. 

Engem legalább ennyire sokkolt az a felismerés, amelytől 

hirtelen értelmet nyertek George vasárnap hajnalban üvöltözött 

szavai. 

– Ne! Darabokra tépitek! – Nyilvánvalóvá vált, hogy erről a 

fosszíliáról beszélt. 

Lew-ra néztem. Arra számítottam, hogy rajta is döbbenetet 

látok, vagy legalább hitetlenkedést, de arca nem tükrözött mást, 

csak sunyi ravaszságot. Megpróbáltam eldönteni, hogy ez 

általános jelenség volt-e nála; egy vonás, amely oly sokszor jelent 

meg az arcán, hogy egyszer csak odafagyott, vagy a pillanat 

keltette káröröm. Észrevette, hogy figyelem, amitől rögtön 

megváltozott az arckifejezése, sőt védekezően maga elé emelte 

még a kezét is, hogy eltakarjon valamit, ami esetleg szemet 

szúrhatott volna másoknak is. 

Egy újságíró bizonytalan lépéseket tett a fosszília helyén 

tátongó mélyedés felé, de én elkaptam a karját. 



– Kérem, ne menjen közelebb – mondtam metsző hangon. – 

Így is elég nehéz dolga lesz az FBI-nak. A legkevesebb, amit 

megtehetünk, hogy nem tesszük tönkre a nyomokat. – Óvatos 

pillantást vetettem Nem-Tom Latimerre, hogy lássam, miként 

reagál, de arcáról nem olvashattam le semmit. Nem csak hogy 

kerülte a szemkontaktust – el is fordult, mintha nem is érdekelné 

az ügy. Én azonban tudtam, hogy a nyugalom és érdektelenség 

álarca mögül a paleontológia jelenlévő krémjének a reakcióját 

figyeli. 

Sherbrooke keze hol ökölbe szorult, hol elernyedt, majd, 

amikor sokadszor végezte el ugyanazt a mozdulatsort, végre 

életre kelt. Szorosan összeszorított szemekkel csak ennyit 

mondott: 

– Igen. Ezt jelentenünk kell. Van valakinél egy mobiltelefon? 

– Van – felelte az egyik riporter. – De sajnos, nincs térerő. 

Valószínűleg nincs erősítő a közelben. Sajnálom. 

– Nos, rendben – közölte síri hangon Sherbrooke, miközben 

megindult vissza, azon az ösvényen, amelyen jöttünk. – Ha nincs 

más választásunk, akkor magunk megyünk oda. Kövessenek! 

– De hát... nem hagyhatja itt ezt... – nyöszörgött Vance olyan 

hangon, amilyet, emlékezetem szerint, a csapdába csalt nyúl 

produkált. 

Sherbrooke még csak vissza sem nézett, úgy válaszolt: 

– Ha itt akar maradni, hát maradjon. De a buszok 

visszamennek Price-ba. – Majd néhány lépés után még hozzá 

tette: – Egyébként, teljesen mindegy, hogy jön, vagy marad. A 

leletet ellopták; itt már legfeljebb csak siránkozni lehet. – Léptei 

határozottabbak voltak, mint a nap folyamán bármikor. Ám a 

tömeg élén menetelő Danre már nem illett a győzedelmes jelző. 

Felszegett fejével, kidüllesztett mellkasával, ökölbe szorított 

kezével és villogó tekintetével inkább olyan volt, mint egy csatát 

vesztett, revánsra készülő hadvezér. 

 



* 

 

Price-ba érve Dan haragja alábbhagyott, illetve, csendes 

önsajnálatnak adta át a helyét. Azt remélte, ha a 

területfelügyelőségen megteszi a bejelentést, azonnal kiküldenek 

valakit, hogy elkezdje kivizsgálni az ügyet. Ám hiába 

támaszkodott kétségbeesetten az elegáns Formica pultra, a 

mögötte ülő titkárnő csak rázta a fejét. 

– Tényleg nincs itt senki, aki segíthetne? – kérdezte, ki tudja 

hányadszor. 

– Sajnálom – felelte türelmesen a titkárnő. – Házon kívül 

vannak. Még a területért felelős geológus sincs bent. De ha 

gondolja, hagyjon nekik üzenetet... 

– Hol van Shirley? – kérdezte Dan nyüszítő hangon. – Ő 

tudja, hogy ki vagyok. Ő biztosan... 

– Shirley szülési szabadságon van – mondta éles hangon a 

középkorú matróna. – Én vagyok helyette, ha tetszik magának, 

ha nem. 

Vance még ennél is durvább megközelítéssel próbálkozott. 

– Idefigyeljen, mami! Fogja szépen azt a rohadt telefont, és 

mondja meg annak a tökfej geológusának, hogy tolja ide a képét, 

különben... nem állok jót magamért. – Elhallgatott, de csak azért, 

hogy levegőhöz jusson, majd visító vércsehangon így folytatta: – 

És nehogy azzal jöjjön, hogy sok a dolga, meg hogy nem fizetik 

meg rendesen, meg hogy egyébként is hülye... Ha nem lenne az, 

már rég felfogta volna, hogy sürgős a dolog... hogy 

vészhelyzetben vagyunk. Itt az Armageddon, maga tyúkeszű! 

Az asszony előrehajtotta a fejét, és vészjósló pillantást vetett 

Vance-re a szemüvege fölött. Biztosra vettem, hogy egy „Hallgass 

ide, fiacskám” kezdetű prédikáció van készülőben, ezért gyorsan 

előre léptem. 

– Bocsásson meg, asszonyom, de a két úr azért haragszik 

ennyire, mert többhavi, értékes munkájuk ment veszendőbe. 



Nagyon bízom abban, hogy ennek tudatában mégiscsak elő tud 

keríteni valakit, aki segíthet nekünk. Van valaki a hivatalban, 

akinek elég hatalma van ahhoz, hogy a törvényes hatóság 

képviselőjét idehívja? Nézzen utána, legyen szíves. 

Az asszony tetőtől talpig végigmért, aztán felsóhajtott. 

– Rendben. Megnézem, mit tehetek. Addig azonban 

megkérem az urakat, hogy hagyják el a hivatalt. Ha gondolják, 

adjanak egy telefonszámot, és szólok, ha sikerüli intéznem 

valamit. 

– Csak nem képzeli, hogy hagyjuk lerázni magunkat? –

nyüszítette Vance. – Ha nem tudná, mi rendes adófizetők 

vagyunk. Jogunk van... 

– Elég legyen, Vance! – szólt rá Sherbrooke, majd a 

nyomaték kedvéért vállon is ragadta önmagából kikelt segédjét és 

kitaszigálta az ajtón. – A Mecca Clubban leszünk, asszonyom – 

fordult vissza, már a küszöbről, a titkárnőhöz. – Megpróbálunk 

felejteni. 

A nő rosszalló tekintettel nézett Sherbrooke távolodó háta 

után. Ebből rögtön megértettem, hogy mormon, aki sajátos 

felfogásával csak annyit értett Sherbrooke szavaiból, hogy akkor 

most jól berúgunk. 

 

* 

 

Bár Price városa egy olyan állam közepén fekszik, amelyet a 

mormon egyház hosszúra nyúló karjai igazgatnak, az, hogy 

bányászok, fizikai munkások lakják, erősen meghatározta az 

arculatát. Az itt élők „akinek nem tetszik, ahogy élünk, az 

elmehet” szemléletét bizonyítja a számtalan kocsma, amit 

egyébként a városka legnagyobb vonzerejének tartanak a helyiek. 

De akár egyetlen vonzerőnek is nevezhetnénk, tekintve, hogy 

építőit nem a szépség utáni vágy vezérelte, amikor megtervezték 

a ronda, divatja múlt házakat. A fő szempontjuk nyilvánvalóan az 



volt, hogy a lakóépületek ellássák alapvető védelmi funkciójukat. 

Hogy azt akkor is elláthatják, ha szépek és tetszetősek, nem jutott 

eszébe senkinek. A buszok eltévedt elefánt módjára vánszorogtak 

a porlepte úton, feltehetően annak a „felejtőhelynek” az irányába, 

amit Dan Sherbrooke megnevezett. Kétblokknyira a városka 

kihalt központjától megálltak, és lerakták az elcsigázott utasokat, 

akik engedelmesen követték vezetőjüket a Mecca Club ötvenes 

éveket idéző bejárata felé. Odabenn, a bárpult mögött álló férfi 

régi ismerősként köszöntötte Dant. Magas, szikár ember volt; 

már alaposan benne járt a korban, de hogy pontosan hány éves 

lehet, nem tudtam volna megmondani. Fakó arcszínéből ítélve 

nem értékelte túl sokra a városát bőséggel elárasztó 

napsugarakat. Éppen a bárpult tetejét törölgette, amikor 

beléptünk, de keze megállt a csodálkozástól, amikor észrevette a 

Dan nyomában érkező, legalább harminc paleontológusból álló 

áradatot. Ne feledjük: Utah-ban jártunk, ahol ahhoz, hogy valaki 

egy 3.2 fokos sörnél erősebb italt elfogyaszthasson, klubtagnak, 

de legalább törzsvendégnek kellett lennie. Egy tag azonban annyi 

vendéget hozhatott, amennyit csak akart. 

– Mindenki velem van – közölte Dan, miközben elmasírozott 

a pult előtt. 

A csapos bólintott, és elkezdte kirakni a poharakat. 

Dant ekkor kezdte cserbenhagyni az ereje – félő volt, hogy 

összeesik. 

– A szokásosat, de azt folyamatosan – nyögte, miközben 

leroskadt egy székre. A bárpultra dőlve felkészült a nagy 

felejtésre, amihez egyetlen eszközt látott – az alkoholt. És 

miközben a paleontológus-népség elözönlötte a kocsmát, a 

csapos barátságtalanul kiöntött egy dupla adag Jack Daniel’s-t, 

és Dan elé lökte. A pohár aranysárga tartalmát egyetlen 

hörpintésre elnyelte Dan kiszáradt torka, de addigra már ott volt 

előtte a következő. A csapos közben egy szóval sem kérdezte, 

honnan ez a rengeteg ember, Dan pedig nem adott rá 



magyarázatot. De úgy tűnt, ez így természetes a Mecca Clubban. 

Bizonyára nem először fordult elő. 

Amikor végre én kerültem sorra, a csapos alig észrevehetően 

felvonta a szemöldökét. 

– Van itt valahol egy telefon? – kérdeztem. 

– Ott, a kávézóba vezető ajtónál, rögtön jobbra – mondta 

színtelen hangon, és máris a következő vendég felé fordította 

kifejezéstelen tekintetét. 

Utat törtem magamnak a pult körül nyüzsgő tömegben, és a 

kávéházba vezető ajtótól jobbra, a mosdók közelében, valóban 

megtaláltam a fizetőtelefont. Benyomkodtam Ava Salt Lake City 

számát, és rögtön utána a hitelkártyámhoz tartozó kódot is. Ray 

mar a második kicsengésre felvette a kagylót. 

– Hol van Nina? – kérdeztem minden bevezető nélkül. 

– Itt. Miért? 

– Úgy érti, ott, a telefon mellett? 

– Nem. Anyával, a konyhában. 

– Hallja, hogy mit beszél? 

– Nem. 

– Esetleg egy másik telefonon bele tud hallgatni? 

– Nem. De várjon! Mi... 

– Price-ban vagyunk – szakítottam félbe. – Valaki feldúlta 

Sherbrooke lelőhelyét. 

– És? El is vitték a leletet? 

– El. Az egészet. Egy markolóval. 

– Honnan tudja? 

– A nyomokból gondolom. 

Ray hangjába olyan színezet vegyült, mint a zsákmányt 

felfedező vadászkutyáéba. 

– Hol van most? – kérdezte. 

Megmondtam neki. 

– Szerintem mindaddig el sem megyünk, míg a jó öreg 

paleontológusok le nem isszák magukat a sárga földig. 



Természetesen mindezt jótékony célból. Azért, hogy elfeledjék a 

bánatukat. Mindenkit letaglóztak a történtek. Tényleg. Még az 

étvágyuk is elment. Úgy tűnik, nem akarnak mást, csak felejteni. 

Olyan, mintha virrasztáson lennénk, csak itt senki nem mesél 

szívmelengető sztorikat az elhunytról. – Megfordultam, hogy 

megnézzem, nem ólálkodik-e valaki a közelemben. Nem 

akartam, hogy bárki kihallgassa a beszélgetést. – Ide tudna jönni 

valahogy? A nyomokkal talán kezdhetnénk valamit. Olyan 

szembetűnőek, mint az ujjamon a kötés – mondtam ki az első 

hasonlatot, ami az eszembe jutott. Saját, bekötözött kezem 

közben a hátam mögé dugtam. Nem volt kedvem szembenézni 

azzal a ténnyel, hogy testileg és lelkileg egyaránt sebezhető, mi 

több, sérült vagyok. 

– Mit gondol a dologról, Em? – zökkentett ki az 

önsajnálatból Ray hangja. 

– Hát, sok mindent. Van egy gyilkosság, és van egy 

lopássorozattal egybekötött csalássorozat. Az elsővel maguk 

foglalkoznak, a másodikkal az FBI. A két bűnügy azonban 

találkozik, mégpedig George Dishey személyében. A gyilkos 

tudta, hol tárolja George a csontokat. Odahívta, és megölte. 

Gondolom, mindezzel maga is egyetért. 

– Igen – lehelte Ray alig hallhatóan. 

– A kérdés most a következő: ki az a személy, akinek 

valamilyen módon, mindkét bűnügyhöz köze lehet? Nos, a 

válaszom – Nina. 

Hallgatás. 

A legszívesebben köptem volna egyet, hátha akkor távozik 

belőlem a felgyülemlett keserűség. Elegem volt abból, hogy Ray 

még mindig gyanúsítottként kezel. Úgy gondoltam, ideje 

felnyitnom a szemét. 

– Tegnap éjszaka sokat beszélgettünk. Elmesélte, hogy ő 

George legjobb csontkeresője. A legjobb jelzőből arra 

következtetek, hogy nem volt egyedül, hanem egy nagyobb 



csoport tagjaként kereste a csontot George Dishey-nek. A csoport 

Nina esetében családot jelent, Ray, a család poligámiát, a 

poligámia pedig... Szakadárokról van szó, Ray, az istenfáját. 

Útban idefelé elhaladtunk egy nagy ház mellett. Nem tűnt valami 

fényűzőnek. Lehet, hogy annak a fickónak a családja lakik benne, 

akivel George együtt katonáskodott Vietnamban. Lehet, hogy 

nem. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kapirgálással keresik 

meg a betevő falatot, és közülük legalább egy hajlamos az 

erőszakra. A csalás, az állami tulajdonú földek fosztogatása 

azonban mindnyájuknak olyan természetes, mint nekem vagy 

magának a levegő. És ki a legjobb csontkereső ebben a 

bandában? Nina. Mérget vehet rá, hogy jól megtanították 

bizonyos dolgokra. Például arra, hogyan kell elkerülni a hivatalos 

személyeket, például a rendőröket, akik, biztosra veszem, Nina 

szemében az Ördög követei. 

– Köszönöm – mondta Ray szárazon. 

– Szívesen. Máskor is. Szóval, Nina tagja annak a csoportnak, 

amely George számára keresett fosszíliákat. A kérdés már csak 

az: hol vannak Nina „munkatársai”? Lehet, hogy itt valahol, a 

közelünkben? 

Ray légzése mélyebb lett, hangosabb, mint az atlétáé, 

közvetlenül a rajt előtt. 

A hatás kedvéért még gyorsabban kezdtem beszélni. 

– És itt jön be a képbe Dan Sherbrooke lelőhelye. Dan és 

George ugyanazzal az időszakkal foglalkozott – a Jura korral. Ez 

azt jelenti, hogy azonos korú sziklák között keresték a nyavalyás 

fosszíliáikat. A pletyka szerint George soha senkinek nem 

mondta meg, hol találta a csontjait. Többek között ezért nem 

tudhatjuk azt sem, honnan bukkant elő Nina. Mindezek után ki a 

megmondhatója annak, hogy Dan, merő véletlenségből, nem 

tévedt-e be George vadászterületére? Erre már korábban is 

rájöhettem volna, persze. Morrisont a dinoszaurusz-leletek tették 

híressé. Különösen a formáció e részén élhettek nagy számban, 



ahol most vagyunk. A San Rafael-csúcs környékén. Ami kiválóan 

alkalmas bizonyos, tiltott vagy titokban tartott tevékenységek 

végzésére is. Vance a visszafelé úton egyfolytában valami 

jobboldali, bigott csoportosulásról nyikorgott. Állítja, hogy a 

környék szektásokkal, munkanélküli bányászokkal és Ku Klux 

Klánosokkal van tele. Igaz ez? 

Ray érezhetően zavarba jött. 

– Mi csak a klánosokról tudunk. 

– No és nagyon meglepődne, ha kiderülne, hogy egy 

fegyverimádó, renegát mormonokból álló, ultrafundamentalista, 

poligám őrültekből álló banda is garázdálkodik errefelé? Ez a 

Tom Latimer vagy nem tudom, hogy hívják, azt mondta ma 

reggel, hogy Dishey raktárában találtak egy csomó ujjlenyomatot, 

és közülük az egyik egy fegyverimádatáról híres túlélőbajnoké, 

aki több mint húsz évvel ezelőtt illegalitásba vonult. Miért ne 

lenne lehetséges, hogy a jó öreg George a környéken dolgozott, és 

mivel nem volt jó helyismerete, betért az egyik eldugott házba, 

hogy segítséget kérjen, és a házigazdában ugyanarra a pilótára 

ismert, aki alatta szolgált Vietnamban? Kicsit megnőtt a szakálla, 

kicsit idősebb lett, de George-nak kétsége sincs afelől, hogy az 

egykori cimborával hozta össze a sors. A szemmel láthatóan 

paranoiás fickó egy hatalmas család felett uralkodik, rájuk 

erőszakolva Bibliából kölcsönzött, ám teljesen kicsavart tanait, és 

közben mániákusan ügyel arra, hogy se kifelé, se befelé ne 

áramolhasson semmiféle információ. A sok embernek 

ugyanakkor nincs mit ennie – kővel agyondobott nyulakon és 

vadon termő mormon teán tengődnek egyik napról a másikra... 

Mondja, Ray, járt már valaha errefelé? 

Elhallgattam, hogy levegőt vegyek, és biccentsek az 

időközben mellém érkező Nem-Tom Latimernek, akinek 

megnyúlt a füle, annyira figyelt. 

– Nem – jött közben, szégyenkező hangon, Ray válasza. 

Ez szíven ütött. 



– Itt nőtt fel, alig három óra buszozásra ettől a gyönyörű 

helytől, és azt akarja mondani, hogy még csak nem is 

kempingezett errefelé? 

– Apa asztmája miatt nem jártunk kempingezni – mormogta 

rövid hallgatás után. 

– No és a cserkészcsapattal sem? 

– Amíg a cserkészek táboroztak, én sportolni szoktam. Pont 

maga jegyezte meg, hogy milyen sok sportban járatos vagyok. 

Nem emlékszik? – kérdezte erőltetetten tréfás hangon, ami azt 

jelentette, hogy sikerült érzékeny pontra tapintanom. 

– Mindegy, hagyjuk. Ha nem járt erre, akkor nekem kell 

elhinnie, hogy ennél jobb helyet keresve sem találhatna egy 

rejtőzködő életmódot folytató csoport. A buszon, idefelé jövet, 

megnéztem a térképet. Jórészt állami terület, kisebb 

kanyonokkal tele, de egészen bent, a semmi közepén, van néhány 

magánkézben lévő birtok is. – A mellettem kagylózó Ál-Tomra 

néztem. – A vidék minden szempontból alkalmas arra, hogy egy 

tartózkodó renegát a törzsével együtt kivárja a 2000-re jósolt 

világvégét, amely átröppenti őket a következő életbe, vagy nem 

tudom, mit hisznek, maguk mormonok. 

– Például azt, hogy beszélhetne kicsit halkabban is – 

figyelmeztetett Ray csendesen. 

Igaza volt. Izgalmamban észre sem vettem, mennyire 

megemelkedett a hangom ereje. 

– Ne féljen, nincs a közelben senki – nyugtattam meg 

gyorsan. – Kivéve a maga mákos hajú cimboráját, akinek nem 

Tom Latimer a neve. 

Az FBl-ügynök a telefonkagylóhoz hajolt, belelehelt egy halk 

„Szia, Ray”-t, de örökösen mozgó szeme a folyosót és a mosdók 

előtti kiszögellést pásztázta közben is. Olyan természetes pózt 

sikerült felvennie, mint aki csak arra vár, hogy a telefonon lógó, 

bőbeszédű nőszemély befejezze végre a beszélgetést. 



A vonal túlsó végén kétségbeesett sóhajtás hagyta el Ray 

ajkait. 

– Kérem, Em... 

Addigra azonban teljesen felpörögtem. Annyira magával 

ragadott a saját elméletem, hogy sem Ray, sem más nem tudott 

volna megállítani. Abban a pillanatban, az indigókék szempár 

sugarainak hatótávolságán kívül, még az sem igazán érdekelt, 

hogy mit gondol rólam. Ott, a város szürkeségében kifejezetten jó 

hatással volt rám ez a szempár, mert elterelte a gondolataimat. 

Itt azonban, a majdnem teljesen érintetlen természetben, a 

kőtörmelékes utcából nyíló, jellegtelen kávéház félhomályában, a 

telefonon csüngve is éreztem annak a vadságnak az illatát, amely 

– mivel ismerős volt születésem óta – biztos talajt vont a lábam 

alá. 

Már a testemet sem tudtam kontrollálni, szabad kezem vad 

gesztikulálásba kezdett; minden porcikám azt kívánta, hogy Ray 

megértse, amit elmondok neki. Még az sem zavart, hogy az 

erőteljes mozdulatok visszahozták ujjamba a lüktetést. 

– Vagy, mivel kiválasztottnak hiszik magukat, azt gondolják, 

hogy az állami földeken mindent szabad? Végül is, kinek 

ártanának azzal, hogy engedély nélkül kiássák néhány olyan, 

amúgy is elátkozott állat csontját, amit a Mennyei Atya, hogy 

megmentse tőlük az emberiséget, halálra ítélt? Ráadásul el is 

adhatják. Kereshetnek vele. Csakhogy, akkor ki kell lépni a 

nyilvánosság elé, ami némi problémát jelent. És ekkor a jó Isten 

közvetítőként ideküldi George-ot, aki a csontok eladása 

szempontjából, tökéletes kapcsolatokkal rendelkezik. Ráadásul 

az sem zavarja, hogy itt-ott megszegi a törvényt. A lényeg, hogy 

jól ismeri a piaci igényeket, hiszen ő maga is odavetett nekik egy-

egy morzsát az írásaival. Tud követni? Ray! 

Ray felsóhajtott. Hogy miért annyira szomorúan, azt nem 

tudtam volna megmondani. 

– Akár a nyíl. 



Arra számítottam, hogy örülni fog, hiszen, amit elmondtam 

neki, az kétségkívül előbbre vitte az ügyet. Érzéseim szerint egy 

karnyújtásnyira voltam a megoldástól, ami Ray-nek, ha tényleg 

pályázott a felügyelői posztra, csak jól jöhetett. Nem értettem, mi 

a baj. Jó úton jártunk; ha pontot akart tenni az ügy végére, akkor 

végig kellett rajta mennie. Ennek ellenére elbizonytalanodtam. 

– Akkor jó – mondtam a korábbinál jóval csendesebben. – Le 

tudja hallgattatni Ava telefonját? 

– Miért? 

Nem-Tom Latimer tekintetében hasonló kérdés tükröződött. 

– A következőre gondoltam – mondtam. – Úgy, hogy Nina is 

hallja, mondja meg Avának, hogy telefonáltam, és vázolja neki 

röviden a beszélgetés lényegét. Mondja el azt is, hogy egy egészen 

elhagyatott területen vagyunk, Dale Castle-tól délkeletre, és 

mivel segítségre van szükségem, maga is idejön. Hogy miért kell 

ez a nagy hókuszpókusz? Azért, mert, ha jól sejtem, maguknak 

házkutatási parancsra lesz szükségük, amit nem kaphatnak meg, 

ha nincs pontos címük. Érti már? Ha mindez megtörtént, üljön 

be a kocsijába, és induljon el ide. Ava közben számtalan 

lehetőséget teremthet Ninának a telefonáláshoz, aki, hogy a 

családját figyelmeztethesse, meg fogja ragadni az egyiket. A maga 

kollégái természetesen, le fogják hallgatni a kimenő beszélgetést, 

és gyorsan megállapítják, milyen számot hívott. A többi 

gyerekjáték – fejeztem be győzelmes mosollyal éleselméjűséget 

bizonyító monológomat. 

– Feltéve, hogy van telefonjuk. 

– Feltéve. 

– És hogy Nina hajlandó szóba állni velük az utolsó verés 

után. 

– Hát persze, hogy hajlandó – mondtam. – Igaz, hogy jó 

néhányszor laposra verte valamelyik testvér, sőt hogy 

méltóképpen megpecsételjenek egy üzleti egyezséget, el is adták. 

Ennek ellenére nem azért töltötte egy eresz alatt a vasárnap 



éjszakát, mert félt hazamenni. Igazi túlélőként nem is volt mitől 

félnie. Ráadásul minden büntetést egy lépcsőnek tekintett a 

Mennyei Atya birodalma felé. Annak, hogy nem ment haza, 

egyetlen oka volt. Nem teljesítette azt a célt, amiért érkezett. 

Az FBI-ügynökre néztem, hogy lássam, érti-e, amit mondok, 

és megelégedéssel nyugtáztam a szemében felvillanó, elismerő 

fényeket. Folytassa, mondta a mosolya, és én örömmel 

engedelmeskedtem neki. 

– Lehet, hogy úgy néz ki, mint egy kislány, de elmúlt 

tizennyolc éves, és ugyanolyan ösztönök hajtják, mint a többi, 

normális embert. Aznap este nagy elvárásokkal érkezett George-

hoz. Azért jött, hogy végre elhálják a házasságukat. A régóta várt 

nászéjszaka lebegett a szeme előtt, még akkor is, amikor a házhoz 

ért, erre kikkel találja magát szemben? Az ördög követeivel. De 

még ez sem riaszthatta cl. Tizennyolc évesen végre el akarta hálni 

azt a házasságot, ami tízéves korában köttetett. Nem félelemből 

bujkált hát, hanem azért, hogy megvárja George-ot. 

Az FBI-ügynök hitetlenkedve forgatta a szemét. 

– Gondoljon bele, Ray – folytattam kíméletlenül. – 

Szerencsétlenre iszonyú nyomás nehezedik. De mint mondtam, 

túlélő típus. És egy igazi túlélő akkor sem adja meg magát, ha 

minden összeomlik körülötte. Robotpilótára kapcsol... 

– Ezt meg hogy érti? 

– Tegyen poloskát a telefonra Ray, aztán üljön be a kocsijába, 

és jöjjön ide. És közben használja a visszapillantó tükröt is! 

Ray egy pillanatig hallgatott, majd így szólt. 

– Adja meg a számot, amiről beszélt. Aztán adja át... hm... 

Tomnak... Tom Latimernek a telefont. Még egy kis időre 

szükségem van ahhoz, hogy a helyére kerüljön minden 

információ. 



20 

Az FBI-ügynök azt mondta, lebonyolít néhány telefont, 

megvárja, míg Ray visszahívja, aztán csatlakozik hozzám a 

bárban. Bólintottam, és visszamentem a Mecca Clubba. 

Az Allosaurus-siratás addigra a tetőpontra hágott. A 

geológusok többsége magányos farkas típus, akinek, szakmájánál 

fogva, nincs is nagyon más választása. Munkájuk nagy része 

terepbejárásokból áll, és mivel idejük nagy részét a hivatásuknak 

szentelik, többnyire magányosan élik életüket Ezt szakítja meg 

időnként egy rövid, de annál intenzívebb, társasági eseményekkel 

telezsúfolt szakasz, amelynek során, félénkségük palástolására, 

olyan szerhez nyúlnak, ami mindig mindenkin segít, és ez nem 

más, mint a jól bevált alkohol. Még csak nagy mennyiségre sincs 

szükségük ahhoz, hogy ellazuljanak. Ha közben olyasmi történik, 

ami a félénk, habozó természetű geológusban szakmai és érzelmi 

felindultságot eredményez, egyetlen sör is elég ahhoz, hogy 

lerészegedjen. De ha olyan helyzet áll elő, mint ez a mostani, 

hogy hetven, szabadsághoz és magányhoz szokott tudóst 

beszorítanak négy, viszonylag szűk teret keretező fal közé, ahol 

szinte egymást hőmérőzik, előtérbe kerül bennük a másokhoz 

tartozás vágya, és hogy ezt kifejezésre juttassák, 

kontrollálhatatlan mulatozásba csapnak át. 

A terem visszhangzott a mind hangosabbá váló 

párbeszédektől. Mindenki azon volt, hogy lehetőség szerint 

túlharsogja a másikat. Mivel a tömegben képtelenség lett volna 

megmozdulni, az újabb rendelések is artikulálatlan üvöltések 

formájában hangzottak el, a söröskorsók pedig, szakadatlan 

láncot alkotva, kézről kézre jártak az asztalok és a bárpult között. 

Amikor a korsó megérkezett a rendeltetési helyre, 

összehajtogatott bankjegyek indultak útnak, hogy aztán újabb, 

habbal púpozott korsók vegyék át a helyüket. Azok, akik 



korábban átnéztek rajtam, most kitörő örömmel fogadták a 

visszatérésemet. Egyre azt kérdezgették, mit iszom, és hogy 

megfelel-e, ha a fejük felett juttatnak el a helyemre, bár akkor 

fizetségként énekelnem kell nekik. Mosolyogva fogadtam a 

túlzott kedvességet, és bár valóban lassan tudtam csak haladni, 

átnyomakodtam a testek között, és közben meg-megálltam, hogy 

egy-egy érdekesebb beszélgetésbe belehallgassak egy kicsit. 

Hamarosan ahhoz a csoporthoz értem, amelyik Vance borús 

gondolatait próbálta elgázosítani. Éppen egy fiatal nő próbálta 

túlkiabálni a hangzavart. 

– Nos, ha véletlenül nem vettétek volna észre, egy kritikus 

jelenségnek lehetünk szemtanúi. Egyre több látogatója van a 

dinoszaurusz-parkoknak, a mozikat elárasztó dinó-filmeknek 

pedig egyre több nézője. Főleg, hogy a jegy mellé T-rexes pólót is 

kapnak a látogatók. Aztán, amit ott látnak és hallanak... Az 

minden, csak nem tudomány. Ami azt jelenti, hogy mi lassan 

csak magunknak dolgozunk. 

Megálltam egy pillanatra. 

– Az... – kiáltott közbe egy férfi. Olyan hangja volt, mint a 

cápauszonynak, kilencven decibelre felerősítve. – Szerintem is 

katasztrofális, hogy mindenki a Jurassic Park alapján akarja 

megismerni a dinoszauruszok életét. 

– Ugyan, miért lenne az? – jött a következő reakció. –

Spielberg legalább meghívta konzulensnek Jack Hornert. Igaz, 

hogy egy kicsit csúnyábbnak mutatta be a T-rexet, mint amilyen 

a valóságban volt, de csak a hatás kedvéért. Ennyit elnézhetünk 

neki. 

– Hát persze! – vágta rá valaki. – Mit számít, hogy a T-rex 

egyébként nem is a Jura, hanem a Kréta korban élt?! 

– Kibaszott seggfejek – visította Vance. Hogy kire, mire 

vonatkozóan, az nem derült ki, mert következő mozdulatával a 

szájához emelte az időközben megérkező söröspoharat. 



– Ennyire könnyen azért nem írhatjátok le sem Spielberget, 

sem Crichtont, aki, ha emlékeztek, a könyvet írta – emelte 

magasba mutatóujját egy ostoba tekintetű férfi. – Már 

Shakespeare is tudta, hogy a közönség igényli a banalitást. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy drámái nem tartalmaztak fontos 

alapigazságokat. Ami ezeket a filmeket illeti... Ha nem is magas 

szinten, de tartalmaznak némi információt a dinoszauruszokról. 

Hogy ez nem a legjobban képzett, a tudományt legmagasabb 

szinten művelő paleontológusoktól származik? Ez így van 

rendjén. Ha ők eladnák magukat ilyen ócska filmekhez, ki 

művelné a tudományt? 

– Igaza van! – kiáltotta valaki. – Arról nem is beszélve, hogy 

a kontároknak is meg kell élniük valamiből. Nekem elég, ha olyan 

állásom van, ahol nyugodtan művelhetem a paleontológiát! 

– Mégis, mit képzeltek magatokról? – kiáltott közbe egy 

dorgáló hang. – Hogy megszabhatjátok, ki mit tanuljon és miből? 

Ezt az arroganciát! 

Úgy gondoltam, eleget hallottam, így tovább nyomakodtam a 

kijárat felé. A szabályosan elüvöltött véleményeket azonban nem 

lehetett nem meghallani. 

– Mindjárt beszarok – ordította egy köpcös, ötven körüli 

férfi, habos söröskorsót lengetve a feje fölött. – Mintha nem 

lenne elég nehéz talpon maradni ebben a szakmában; ilyen 

sületlen dumákkal hozakodtok elő! Itt van például Sherbrooke. 

Direkt örült a Dishey-vel folytatott párharcnak, mert így 

időnként rá is odafigyelt a média. No és mi lett az eredménye? 

Az, hogy még jobban felment a csontok ára. Még szerencse, hogy 

itt csak állami földek vannak. Ha a Morrison környéke 

magánkézben lenne, a tulajdonosok árverésre vinnék az egészet, 

és amilyen vastag a pénztárcánk, hozzánk még egy csontszilánk 

sem jutna el. Ilyen körülmények között hogy mászhatnánk ki 

abból a temérdek szarból, amit nap mint nap a nyakunkba 

zúdítanak? 



– Egyetértek – mennydörögte valaki a söröskorsók közül. – 

Én is istenkáromlásnak tartom, amit a fosszíliákkal művel az a 

sok pénzéhes, paleontológusból kofává lett alak. A fosszília sem 

árban, sem értékben nem mérhető, hiszen minden egyes darab 

egy unikum. Ha nem így lenne, nem érne többet, mint a kő, 

amelyben megtaláljuk. De ha ez így megy tovább, én elhagyom a 

pályát, és elmegyek biztosítási ügynöknek... 

– Úgy van! Egy doktorátus a mai világban már semmire sem 

jó! Kitörölheted vele a seggedet – visította a fülébe a mellette 

álló, csontos, sovány férfi. – Fogj inkább söprűt meg lapátot, és 

kotord össze azt a néhány csontot, ami megmaradt. A kínaiak 

talán megveszik. Ha mást nem, egypár csicsás darabot biztos 

adnak érte. 

– Miért nem gyártasz inkább dinócsont-italt? – kérdezte 

röhögve a köpcös. – Biztos növelné a potenciált. 

Továbbmentem. Nem akartam hallani, hogy a jelenlévő 

szakértők szerint hol köt majd ki a 149 millió éves anya és 

gyermeke, akiknek a csontját nem sokkal az érkezésünk előtt 

szakították ki abból a kőkoporsóból, amelybe a természet zárta 

őket, és örök szövetségese, az idő. Ugyanakkor azt sem 

engedhettem meg magamnak, hogy lerészegedjek. Túl sok 

mindent kellett elvégeznem, mielőtt a nap végleg lebukik a San 

Rafael-csúcs mögött. 

Ahhoz, hogy a kijárathoz érjek, még el kellett nyomakodnom 

néhány test között. Az egyik nő mögött azonban szabályos 

útszűkület támadt, és miközben megpróbáltam átpréselni 

magam, az asszony elveszítette az egyensúlyát, és visszanyomott. 

Pontosan Earthworm Magritte karjaiba. 

Amikor Magritte észrevette, ki az, aki érett gyümölcsként a 

lába elé hullott, elmosolyodott. Korsót markoló kezét a nyakam 

köré fonta, és arcomat a mellkasára vonva, hangosat hörpölt a 

söréből. 



Az egyensúlyát vesztett nőtől moccanni sem bírtam, de nem 

hibáztathattam, hiszen hasonló helyzetben volt ő maga is. Sem 

ahhoz nem volt elég hely, hogy felegyenesedjék, sem ahhoz, hogy 

a padlóra csúszva próbálja összeszedni magát. Magritte körém 

kulcsolódó karja alatt elfogyott a levegőm. Úgy éreztem, egy 

csepp oxigén sem maradt a tüdőmben, és biztosra vettem, hogy 

mindjárt megfulladok. Hogy mégse csússzak össze, megragadtam 

Magritte mellkasán a pólót, és megpróbáltam megtartani 

magam. 

Magritte ezt jelnek vehette, mert szabad kezével megemelte 

az államat, és húsos ajkaival elindult a szám felé. Fenyőillattal 

keveredő, sörszagú leheletétől émelyegni kezdett a gyomrom. 

Elrántottam a fejem, és ráordítottam. 

– Mi a fenét csinál? 

– Megcsókolom! – kiáltotta vissza, ám hangját szinte teljesen 

elnyelte a szűnni nem akaró ordítozás. 

– De miért? – kérdeztem esdeklő hangon. 

– Mert tetszik nekem – felelte, önmagához képest kedvesen. 

– Azonnal engedjen el! – lihegtem, és tenyeremet széles 

mellkasára támasztva, megpróbáltam ellökni magamtól. 

Még az sem érdekelt, hogy közben hatalmasat taszítok a 

hátamat lehetetlen pózban támasztó asszonyon. Ezzel 

párhuzamosan a szorítás is engedni kezdett a nyakam körül. 

Magritte keze lehanyatlott, és a vérig sértett férfiú kacskaringós 

léptekkel elindult a kijárat felé. Próbáltam megragadni a 

lehetőséget, és utána nyomulni, de mire észbe kaptam, ismét 

összezárult előttem a forró emberi testekkel bélelt kanyon 

kijárata. 

Magritte, mintha érzékelte volna a problémámat, visszanyúlt, 

és megragadta a karomat. Egy szót kiáltott felém, amit nem 

hallottam, de sikerült leolvasnom az ajkairól. 

– Sajnálom! 



Ez az egyetlen szó elég volt ahhoz, hogy eltűnődjek: mikor 

hallottam utoljára bárkitől, hogy tetszem neki. Az pedig, hogy egy 

durva megnyilvánulásért elnézést kérjenek tőlem, olyan 

ritkaságszámba ment, mint a fehér elefánt. Magritte-ra néztem. 

Tekintete egyszerre volt félénk és hívogató. Mindez, ebben a 

közelségben, inkább ijesztő volt rám nézve, mint vigasztaló. 

– Én is ugyanezt akartam mondani – kiáltottam vissza, bár 

pontosan magam sem tudtam, mit értett vele kapcsolatban 

sajnálkozás alatt. 

Magritte egy megürülő kézbe nyomta a söröspoharát, aztán 

engem is maga után húzva, öles léptekkel megindult a kijárat 

felé. 

– Hová sietett annyira? – kérdezte, még mindig 

reménykedve, már a ház előtt. 

A zaj akkora volt odabenn, hogy még mindig csak nehezen 

tudtam kivenni a szavait. Ráadásul csengeni kezdett a fülem. 

– Találkoznom kell... – Szerencsére, sikerült leállítanom 

magam, mielőtt kimondtam volna Ray nevét. Sem neki, sem 

másnak nem kell tudomást szereznie arról, hogy miért akartam 

minden áron kiverekedni magam az épület elé. 

– A kiscserkészével – fejezte be Magritte a mondatomat. 

Nem válaszoltam, de ízlelgetni kezdtem a szóban rejlő 

lehetőségeket. Ray, mint az én kiscserkészem. Igen, néha valóban 

úgy gondoltam rá, mintha az enyém lenne, holott tudtam, örökre 

eljegyezte magát, nem csak valaki mással, hanem egy életmóddal 

is, amivel én nem tudtam, és nem is akartam azonosulni, 

semmilyen körülmények közölt. 

Magritte oldalra hajtott fejjel várta a reakciómat, miközben 

megpróbálta elsimítani a ruháján esett gyűrődéseket. 

– Nos, még nem jött meg – mondta. – Miért ne használnánk 

ki az ajándékba kapott időt? Talán, ha jobban megismerjük 

egymást, nem lesz ennyire ellenséges velem. – Közben a kezemet 



fogta, olyan pózban, mintha táncra akarna perdülni velem ott, az 

utca közepén. 

Tényleg... Miért ne ismerhetném meg jobban Magritte-ot? A 

maga cöpekes módján nem is volt annyira csúnya, és hogy agyas 

volt, ahhoz kétség sem férhetett. Sajátos, szókimondó stílusa 

ártatlansággal és sebezhetőséggel párosult. És kedvességgel. És 

olyan nyitottsággal, amilyennel ritkán találkoztam férfiban. 

Vajon, jutott eszembe egy képtelen ötlet, mit szólna Ray, ha 

engednék neki? Ray, aki a Mennyei Atya templomában esküdött 

örök hűséget az asszonyának, aki a mormonok hite szerint most 

az Örök Élet országában várja. De mi van, ha azóta újjászületett 

egy másik kontinensen, és mondjuk, tibeti lámaként egy másik 

isten alattvalója lett? Vajon ő volt az egyetlen nő, akit Ray a földi 

szerelem égisze alatt megérintett? Ő volt az egyetlen, akivel 

megosztotta az ágyát, vagy voltak előtte mások is? 

Magritte ujjai reménykedve masszírozták a kézfejemet. Az 

együttérző érintés és a férfiból áradó melegség úgy hatott rám, 

mint az alkohol. Vigasztalt, simogatott, és útnak indított egy 

kérdést, amely ezernyi idegszálat hozott működésbe bennem, és 

mindegyik azt sikoltotta: Miért ne? Ha behunytam a szemem, 

Magritte alakja összeolvadt Ray-jel, létrehozva azt az erőtől 

duzzadó szuperférfit, aki meglágyította volna még a környező 

sziklákat is. Gyomrom ideges táncba kezdett. Miért ne 

történhetne meg a csoda? Miért ne fordulhatna elő, hogy a szép 

test karizmája magába szippantja a másikból áradó nyitottságot? 

Miért ne lehetne mindkettő az enyém? 

Vajon milyen lehet Ray az ágyban? Szívesen kipróbáltam 

volna, ha felajánlja a lehetőséget, ezt biztosan tudtam. Még csak 

két rövid napja ismertem, de ez a negyvennyolc óra olyan gazdag 

volt eseményekben és érzelmekben, hogy egy évvel is felért. És 

együtt csináltuk végig. Most mégis úgy éreztem, hogy vonzódom 

Magritte-hoz. Vajon mi okozta ezt a számomra is érthetetlen 

kitárulkozást? Talán menekülni akartam Ray elől? Ahogy 



Magritte vágyakozó szemébe néztem, eszembe jutott valami. 

Vajon hány nője lehetett ennek a kiéhezett férfinak? Tíz? Esetleg 

száz? Úgy váltogatta őket, mint más a zsebkendőjét? Ha igen, 

miért? Talán nem találta meg azt az egy, különleges asszonyt, 

akit keresett? Hirtelen rájöttem, miért vonz annyira Ray 

tisztasága. Mert szerettem volna én is olyan tiszta és ártatlan 

lenni, mint ő, és mindennél jobban szerettem volna, ha ez a 

tiszta, ártatlan férfi bennem találja meg azt a különleges 

asszonyt, akit a jelek szerint, Magritte mindeddig hiába keresett. 

– Értse meg, nem szakadhatok kétfelé – mondtam esdeklő 

hangon. 

– Ezt mondom én is. Egy mormonnal soha nem jönne ki. 

– Honnan tudja? – kérdeztem követelődző hangon. 

– Onnan, hogy maga mindenre saját választ keres. 

– Ugyan, ne legyen ennyire drámai. 

– Attól, hogy mindkettőjüket alaposan megnéztem, még nem 

vagyok drámai – tiltakozott Magritte. – És tudja, mit vettem 

észre? Azt, hogy mindig maga megy elöl, a kiscserkész pedig 

próbálja tartani az iramot. De az is elég, ha a foglalkozását 

vesszük kiindulópontnak. Egy geológus sohasem elégszik meg az 

érem egyik oldalával. Látni akarja a másikat is. 

Valószínűségekben, lehetőségekben, átfedésekben gondolkodik, 

nem próféciákban és jó előre megírt válaszokban. A mormon egy 

mérnöki precizitással kidolgozott vallás. Minden kérdésre 

pontosan megszerkesztett, szótagszámra meghatározott válasza 

van. Ezenkívül, azzal, hogy valaki mormon, nem csak egy vallás 

mellett kötelezi el magát, hanem egy életmód mellett is, ami 

szabályosan... ketrecbe zárja. Nem csak a testét, hanem a 

gondolatait is. Nem mintha bármi kifogásom lenne ellenük, 

miattam mindenki azt csinál, amit akar, de ha véletlenül 

sikerülne is benyomakodnia az egyik gondosan előkészített 

ketrecbe, belehalna az unalomba. Vagy pedig megszökne, mert 

nem bírná elviselni, hogy nem gondolkodhat szabadon. – Amikor 



ezt mondta, a mellére vonta a kezemet. Izzadt tenyerem 

regisztrált minden szívdobbanást. 

– Nem, nincs igaza – mondtam ábrándos hangon. – Ray-nek 

olyan kedves családja van. Árad belőlük a szeretet. És amikor 

imádkoznak.,.. Olyan, mintha ott lenne köztük az Isten... Mintha 

beszélgetnének vele... 

Magritte szomorú tekintette] nézett. 

– A hangsúly azon van, hogy olyan, mintha. Milyen 

beszélgetés az, amikor az egyik fél mond valamit, és válaszként 

nem kap mást, csak a jó előre megfogalmazott kinyilatkoztatást? 

Ha a maga kiscserkésze volt már téríteni, akkor persze vannak 

másféle tapasztalatai is. Egy misszió ugyanis kiválóan alkalmas 

arra, hogy Áron papja – aminek az egyháza tekinti – megerősítse 

a hitét. De ha jobban belegondol, én ugyanezt teszem. Itt vagyok 

ezen a terepbejáráson, mégpedig azért, hogy megerősítsem a 

tudományba vetett hitemet. A helyzet az, hogy az emberi elme – 

bármiben hisz is valaki – megpróbálja megfelelő kontextusban 

elhelyezni a vallása gyakorlása során szerzett tapasztalatokat. 

Ezzel mindannyian így vagyunk. Még Ray is. És biztosra veszem, 

hogy mindeddig sikerült is mindent a megfelelő helyre tennie. De 

aztán találkozott magával, és ez egy kicsit összegubancolta a 

szálakat. 

Rángatni kezdtem a kezem, szerettem volna kiszabadítani, de 

Magritte szorítása nem engedett. 

– Ó, ne legyen már ennyire kishitű – duruzsolta. – Maga... 

egészen kivételes. Okos, talpraesett, gyengéd és... tüzes. A 

kiscserkész már-már attól tart, hogy az övénél is nagyobb 

varázsereje van. Ezért akarja... befűzni magát. Hogy kiderítse, 

van-e alapja az aggodalmainak. 

Szinte éreztem, amint a hitetlenkedés ránca megjelent a 

homlokom közepén. 

– Nekem? Varázserőm? 



– Igen, Em Hansen. Magának. Majd ha idősebb lesz, magától 

is rájön. Most még... túl fiatal ahhoz, hogy észrevegyen bizonyos 

dolgokat. Hadd kérdezzek valamit. Gondolja, hogy Ray mellett is 

megmaradna az a gondolati és mozgásszabadsága, amihez eddig 

élete során hozzászokott? A válaszom határozott nem. Majd 

meglátja. Örökké azon lesznek, hogy megváltoztassák az 

elképzeléseit. 

– Csak azt teszik, amit helyesnek hisznek. Legalábbis, így 

gondolom. 

– Aha... Úgy gondolja. Ők meg azt hiszik. Tud valaki 

egyáltalán valamit? 

Kezem a keze alá szorítva, még mindig ott lapult fölindultan 

hullámzó mellkasán. 

Kétségtelen, új megvilágításba helyezte előttem a mormon 

vallást. Egymás után villantak fel bennem a képek: Ray 

családjának a tagjai; a derűs, nyugodt hangulatban induló, és 

hála nekem, heves vitává fajuló, majd mégis békésen végződő 

összejövetel; Salt Lake City utcáinak a burkolata, amiből mindig 

meg lehetett állapítani, hogy a Templomhoz viszonyítva hol 

vagyok; maga a Templom, ijesztően furcsa építészeti stílusával...     

– Mitől olyan furcsa a Templom, Magritte? 

– Nincsenek ablakai – mondta lágyan –, és ettől olyan, mint 

egy kripta. Mintha attól félnének a jó öreg mormonok, hogy 

valaki bekukucskál, és kilesi titkaikat. 

Hát persze. Az ablakok hiánya okozta azt a különös érzést. 

Minden más templom hosszú, kecses ablakokat nyit az ég felé, 

hogy befogadhassa az Istenből áradó fényt. A Salt Lake City-i 

templom azonban befelé néz. Megrázó felismerés volt Magritte-

ra néztem, kutatón, mintha erőnek erejével át akarnék törni 

elképesztően vastag szemüvegén, hogy még közelebbről 

láthassam teleszkópszerű szemeiben a megértő fényeket. 

– Vajon miért keltett bennem akkora rémületet? 

Magritte mindentudóan elmosolyodott. 



– Azért, mert maga közép-amerikai protestáns, mint a 

legtöbb földi halandó, köztük jómagam, akiket arra tanítottak, 

hogy az írásban minden benne van; nem kell mást tenni, csak 

elolvasni a könyvet. A könyv pedig azt mondja, hogy a világot 

Isten teremtette, aki láthatatlan, és aki vitába száll vele, azt 

csúnyán megbüntetik. Erre jönnek a mormonok, elveszik az 

asztalunkról a kártyát, jó alaposan megkeverik a lapokat, mi 

több, közben becsúsztatnak a pakliba egy jolly jokert. Elkezdenek 

beszélgetni a Mennyei Atyával, látomásaik lesznek; azt állítják, 

gyógyítani tudnak a hitükkel és megvannak a válaszaik azokra a 

kérdésekre is, amelyekre nekünk nincsenek. Egy puritán 

szemében ez bűvészkedésnek tűnik, hiszen, ha ugyanezt csinálná, 

mármint, ha gyógyítani kezdene a hit erejével, vagy látomásokról 

kezdene beszélni, az egyháza elöljárói boszorkánynak 

minősítenék és elégetnék. 

Magritte megint a fején találta a szöget, gondoltam rémülten, 

és erőtlenül a mellkasára hajtottam a fejem. Bármit gondoltam is 

magamról, puritán voltam, tetőtől talpig, és ha nem is ismertem 

be szívesen, majdnem annyira rabja voltam a belém rögzült 

hitnek, mint a mormonok. Hiába soroltam magam oly 

hangzatosán a szabadgondolkodók közé, a lelkem mélyén 

ugyanaz az elv vezérelt engem is, mint minden puritánt Ha 

erényesen élek, jutalmat kapok, ha nem büntetést. Ilyen egyszerű 

volt a dolog. A felismerés letaglózott, hiszen be kellett látnom: 

bizonyos vonatkozásban én is ugyanolyan földhözragadt vagyok, 

mint á teremtéselmélet hívei. 

Magritte kihasználta az alkalmat és mellkasán nyugvó 

fejemre hajtotta a fejét. 

– Gondolja csak végig – suttogta zúgó fülembe. – Lehet, hogy 

a maga kiscserkésze forró drót összeköttetésben áll a jó Istennel, 

de nagy valószínűséggel egyetlen eredeti gondolata sem volt, 

mióta megszületett. Mennyi ideig bírná ki egy ilyen férfi mellett? 



Válaszként megpaskoltam a mellkasát, és egy erőteljes 

mozdulattal eltoltam magamtól. 

– Jól van – mondtam. – Lehet, hogy igaza van, de nincsenek 

kézzel fogható bizonyítékai. És mint olyan találóan 

megfogalmazta az imént, a kérdéseimre én magam szeretem 

megkapni a válaszokat. Most, ha megengedi, megyek, és 

elkezdem keresni őket. 

– De... miért? – hápogta Magritte. Biztosra vette, hogy kis 

szónoklata célba ért. 

Válaszolhattam volna diplomatikusan valamilyen jól hangzó, 

bár megviselt közhellyel, de Magritte nem ezt érdemelte. Ezért 

úgy döntöttem, megmondom neki az igazat: 

– Mert olyasvalakire van szükségem, aki sokkal 

állhatatosabb, szilárdabb, mint amilyen én vagyok. 

Magritte mélyen a szemembe nézett. 

– Nekem is – suttogta szomorúan. – Nekem is. 

 

* 

 

A második busz sofőrje, egy fiatal nő, a járda szélén állt, 

csukott szemekkel, és kinyújtott keze, lassú mozdulatokkal, egy 

láthatatlan lényt simogatott. Allison Lee mellén összevont 

karokkal figyelte a jelenetet. 

– Mi folyik itt? – kérdeztem tőlük, miután 

megbizonyosodtam afelől, hogy Magritte visszament a klubba. 

– Artemis egy szunyókáló Camarasaurus testét próbálja 

megszabadítani a meridiántól – válaszolta Allison. 

– Kicsoda? És mit csinál? – kérdeztem döbbentem, mert 

sehogy sem tudtam elképzelni, mit keres egy Artemis nevű 

buszsofőr egy utah-i bár előtt. A nő minden volt, csak nem 

görögös... 



– Artemis. Egy Camarosaurus meridiánját simogatja –

magyarázta Allison. – Erre most különösen jó lehetősége van, 

mert az állat a hátára hemperedett. 

– Milyen édes! – áradozott csukott szemmel a buszsofőr. – 

Mint egy aranyszőrű vizsla. 

Az első gondolatom az volt, hogy a fülem megsérült odabenn, 

a még mindig zsibongó harci zajban. 

– Mi az a meridián, és miért kell simogatni? 

Allison türelmesen magyarázni kezdett. 

– Ez egy gyógyhatású anyag, ami lerakódik a testben. Ahhoz, 

hogy az éterben folyosó nyíljon a lélek előtt, fel kell szabadítani. 

Ezt segíti elő a simogatás. 

– Kinek a testéről beszél? – kérdeztem, még mindig 

értetlenül. Attól tartottam, én is az éteri anyag hatása alá kerülök. 

Kibillentett egyensúlyom még mindig nem állt helyre azután a 

koccanás után, amit egy MAGRITTE rendszámú úthenger 

okozott, és más sem hiányzott a lelki békém teljes felborulásához, 

mint egy láthatatlan dinoszaurusz, akinek a meridiánját egy 

utah-i kisváros főutcáján átszellemülten simogatja egy neve 

alapján görög származású buszsofőr. 

– Jaj, micsoda kérdés! – sopánkodott Allison. – Az itt fekvő 

dinoszauruszéról! – és a buszsofőr előtti üres térre mutatott. 

– De hát... itt nincs semmi – dadogtam döbbenten. –

Egyébként is... Hatvannégymillió évvel ezelőtt kihalt az utolsó 

dinoszaurusz! A Camarasaurus meg még annál is régebben. Ha 

jól emlékszem, kilencvenmillió évvel a végső kipusztulás előtt! 

– A metafizikában nem számít az idő – torkolt le szelíd 

kuncogás közepette a buszsofőr. – Én már csak tudom, hiszen 

most is egy dinoszaurusz pocakját simogatom. 

– Nem, ez nem igaz... 

– Nos, ami az állat testét illeti... valóban elpusztult már 

régen. Én is tudom. De sokan abban a tévhitben élnek, hogy a 

lelke is. Csakhogy a lélek nem hal meg, hanem tovább él a 



csillagok között, ahol mindent megkap, amire szüksége van. 

Kivéve, ha a földön reked. – Azzal a láthatatlan dinoszauruszra 

mosolygott, és becéző szavakkal tovább simogatta a levegőt. –

Szegény kicsikém! Remélem, hamarosan megtalálod a 

barátaidat. Mindjárt nyitok neked egy alagutat. – Miközben ezt 

mondta, az óramutató járásával egyező irányban nagy kört rajzolt 

a levegőbe, majd ugyanezt tette ellenkező irányban is. Aztán 

megpaskolta a levegőt, jelezve, hogy útjára bocsátotta a 

dinoszauruszt. – Oké – fordult Allisonhoz. – A hosszúnyakú már 

útban van az övéihez. Most jöhetnek a húsevők! 

– Mi az ördögről beszélnek?! – kérdeztem most már 

türelmetlenül. 

– A konferencia előtt szerveztek egy látogatást a Cleveland-

Lloyd Kőfejtőbe – válaszolta türelmesen Allison. – Ott pusztult el 

az imént útjára bocsátott Camarasaurus, és legalább 

negyvennégy Allosaurus. A hosszúnyakúval szerettek volna 

elbánni, de végül mindannyian odavesztek. Bent ragadtak az 

iszapban. Elég csúf halál. 

– Szörnyű félelemben pusztultak el – vette át a szót Artamis. 

– Annyi erejük sem maradt, hogy a föld vonzásából kiszakítsák a 

lelkűket. 

– A látogatás óta egyfolytában fáradtnak érzem magam –

folytatta Allison – és ezt elpanaszoltam Artemisnek, aki elvégzett 

rajtam egy bioenergiai vizsgálatot, és rájött, hogy valószínűleg a 

dinoszauruszok itt maradt lelke okozza a krónikus 

fáradékonyságomat. 

– Megsajnálta őket – magyarázta a buszsofőr. – Az állatok 

megérezték ezt, és megszállták a lelkét. 

– És csak úgy nyerhetem vissza az erőmet, ha megtisztulok. 

Ebben segít most Artemisz. Kicsalogatja őket a lelkemből, aztán 

csatornát nyit nekik az égen, hogy végre, ennyi év után, 

csatlakozhassanak az övéikhez. Talán most már elengedi őket a 

föld. 



– Aha... Bent ragadtak az iszapban. Ez okozta a halálukat? 

A buszsofőr megremegett. 

– Nem. Egy földrengés. 

– Óóó... Lehet, hogy tixotropikus lett a talaj? – nyögött fel 

kétségbeesetten Allison. 

Artemis kinyitotta, majd ismét behunyta a szemét. 

– Ezt a kifejezést nem ismerik – mondta feddŐ hangon. 

– A föld mozgása következtében szappanossá vált az iszap. 

Beszippantotta őket, és megfulladtak. 

– Valami ilyesmi történhetett – bólogatott Artemis. – 

Szegénykék! A nőstények között voltak vemhesek is. 

Ez már igazán sok volt. 

– De hiszen... tojásrakók voltak! – kiáltottam türelmetlenül. 

Artemis szelíden elmosolyodott. 

– Megtermékenyített tojást cipelni a testben... Bőven felér 

egy vemhességgel, nem gondolja? Hmmm... A húsevők energiája 

másképp viselkedik, mint a kis növényevőé, aki az imént 

kiszabadult. 

– A Camarasaurus nem is volt kicsi! – tiltakoztam. – 

Legalább olyan hosszú volt, mint egy futballpálya, és legkevesebb 

húsz tonnát nyomott. 

– A lélekből ez nem derül ki – búgta sziréni hangon a 

buszsofőr. 

Kétségbeesetten hátrahajtottam a fejem, és miközben a kék 

eget bámultam, azon töprengtem, miféle univerzumba 

csöppentem már megint. Először a több busznyi, tiltakozó 

mormonnal futottam össze, most meg ezzel a modernkori 

buszsofőrrel, aki mellékállásban dinólelkeket enged szabadon. 

Néztem, hogyan sötétítik él a mind sűrűbben érkező felhők a 

végtelen égboltot, és bár nem örültem neki, kénytelen voltam 

beismerni, hogy szívemet egyre jegesebb ujjakkal szorongatja a 

félelem. 

 



* 

 

Már késő délutánra járt az idő, amikor az FBI-ügynök 

elindult, hogy szerezzen valahol egy autót. Ekkorra igazi forgalmi 

dugó alakult ki a bárpult körül – a paleontológusok vagy a mosdó 

felé tartottak, kiüríteni feszülő hólyagjukat, vagy már 

megkönnyebbülten mentek a bárpulthoz egy újabb korsó sörért. 

Néhányan beültek a buszba, úgy akarták sürgetni az indulást – 

eredménytelenül. A gyomrom hirtelen korogni kezdett. Sóra és 

vízre volt szükségem, hogy ki ne száradjak, hiszen nem 

tudhattam, mikor ér véget számomra a sivatagi küldetés. 

Visszamentem a kávéházba, hamburgert és sült krumplit 

rendeltem, megittam egy feketekávét és vártam. 

Kisebb felfordulást keltett, amikor Lew és Vance egyesült 

erővel átvonszolta Dan Sherbrooke-ot a kávézóba, és nagy 

nehezen benyomták egy üres boxba. A pincérnő egy kancsó kávét 

tett az asztalukra, és a két férfi módszeresen itatni kezdte Dant. 

Sherbrooke akkor tért valamennyire magához, amikor az FBI-

ügynök megjelent a kávézó ajtajában. 

– Köszönöm, Lew – búgta. – Igazi barát vagy. Rád mindig 

számíthatok. 

– Szép kis barát! – sziszegte Vance, akinek az ital ugyancsak 

megoldotta a nyelvét. Most úgy nézett Lew-ra, mint egy 

orgyilkosra. – Te tudtad, hogy feldúlták a lelőhelyet. Szóltál? 

Nem! Eszedbe sem jutott! 

– Mi a fenéről beszélsz? – kérdezte méltatlankodva a 

technikus. 

– Láttam a lábnyomodat, te szemét! Tisztán kirajzolódott az 

egyik vájatban, amit a markoló húzott. Nem te vezetted 

véletlenül? 

Lew a sovány férfira vetette magát, és megragadta az ingét. 

Vance egy gyors mozdulattal elhajolt az arcát fenyegető ütés 

elől, és artikulálatlan hangon üvöltözni kezdett: 



– Na gyere, te faszfej, üss meg, ha mersz! 

Lew elengedte Vance horpadt mellkasán az inget, és hátrálni 

kezdett a pult felé. 

– Oké, bevallom, tényleg kint jártam a csoport előtt. De nem 

én tettem tönkre a fosszíliát! Ez a kép fogadott már engem is. 

Dan többszöri nekirugaszkodásra feltolta magát a székről, és 

ingadozó léptekkel elindult a rókaképű technikus felé. 

– Lew... Lew, te tudtad? 

Lew lezseren zsebre vágta a kezét, és vonogatni kezdte a 

vállát. Úgy viselkedett, mint egy gyufázáson kapott kisgyerek. 

– Az úgy volt – kezdte –, hogy horgászásból mentem 

hazafelé, és gondoltam, ideugrom, megnézem, minden rendben 

van-e. De akkorra már eltűnt a fosszília! Esküszöm! 

– Gondoltad, ideugrasz... Csak úgy – sziszegte Vance. – Nem 

tudtál elmenni a lelőhely mellett, ha már erre vitt az utad... 

Természetesen, véletlenül. 

Lew sértődötten összecsücsörítette a száját, és ettől kezdve 

Danhez intézte a szavait. 

– Évekig kijártam veled erre a kurva helyre, és mit kaptam 

cserébe? Semmit! Amikor végre a kiemelés fázisához értünk, ezt 

a kis szart hoztad ki helyettem. Csak látni szerettem volna... De 

már nem volt itt. Elvitte valaki... – Vadul hadonászni kezdett a 

kezével, bár ahhoz egy kicsit későn, hogy őszintének tűnjön a 

hangjába erőltetett veszteségérzet és fájdalom. – Mit tehettem 

volna? 

Az FBI-ügynökre néztem, hogy lássam, érzékeli-e a jelenet 

jelentőségét. Érzékelte. 

– Hogy mit tehettél volna? – dörmögte Dan vészjósló 

hangon, miközben imbolygó teste megindult Lew felé. – Majd én 

megmondom, te szemét! Először is, szólhattál volna! Akkor 

töröltem volna a programból a kirándulást! – A lendület egészen 

a döbbent technikusig vitte. – De te le akartál járatni, igaz? Te 



nyomorék seggdugasz! Te lócitrom! Te strici! – Magasba lendülő, 

tömör vasgolyót idéző ökle pörölyként csapott le Lew állára. 

A technikus megtántorodott, majd elvágódott. Feje hatalmas 

csattanással ért padlót, mint az érett dinnye. Egy darabig 

mozdulatlanul feküdt, majd feldagadt állához emelte a kezét, és 

megtapogatta a sajgó csontot. 

– George lopta el a fosszíliádat! – üvöltötte. – Te is tudod, 

hogy csak ő lehetett! 

– Te kreténnek nézel engem! – mennydörögte Sherbrooke. – 

George-nak fingja sem volt arról, hol a lelőhelyem! 

– De volt! – nyüszítette Lew, még mindig a padlón fekve. 

Mint tapasztalt álszent, tudta – nem tanácsos addig felállnia, míg 

a támadója felette tornyosul. – A téglája mondta el neki. Az a 

szakállas szörnyszülött, aki mindig lövöldözni akar! 

Az FBI-ügynök pontosan tudta, mit kell tennie. A padlón 

fekvő férfi válla alá csúsztatta a kezét, kényelmesebb pozíciót 

biztosítva neki – mintha nem érdekelte volna semmi más, csak 

az, hogy könnyítsen a sérült helyzetén. 

– Ez fontos lehet az ügy szempontjából, uraim – mondta 

olyan hangon, amely rögtön lecsillapította a kedélyeket, és amely 

mindig tiszteletet ébresztett a részegekben a józanok iránt. – Ki 

ez az ember, Lew? Ki az, akit az előbb George téglájaként 

emlegetett? 

– Ó, a francba... Nincs jelentősége. Mindenki tudja, hogy 

George informátorokkal vette magát körül. Agyalágyult, kretén 

alakokkal. Ezek sem voltak mások. A kurva életbe, Dan, téged is 

az a szakállas förmedvény vezetett el az Allosaurushoz. Minek 

játszod meg magad? 

Dan szeme dührommal fenyegetett. 

Vance döbbenten nézett végig imádott professzorán. 

– Akkor miért mondta, hogy maga bukkant rá? Minek kellett 

hazudnia? 



– Nos, én... – kezdte Dan, de nem tudta folytatni, mert Lew 

ülő helyzetbe tornászta magát, legfőképpen azért, hogy felrepedt 

szájából kiköpje a vért. 

– Ugyan, Vance, te is tudod, hogy a jó öreg Dan egy 

centimétert sem gyalogol, amikor mások több kilométert 

megtesznek helyette egy falat ételért... Mert azzal fizetett nekik, 

Vance! Miközben te hősként ajnároztad, ő nem tett mást, mint 

telefonon megrendelt néhány doboz élelmiszert, amit 

fizetségként át is adott a szakállasnak, miután az megmutatta 

neki a lelőhelyet. – Vihogni kezdett, magas, csúfondáros hangon, 

majd nagyot szisszent, mert a nevetéstől belényilallt a fájdalom. 

– Tartós élelmiszert? – hajoltam én is Lew fölé. 

Lew rám nézett. Nyelvét egy pillanatra megbénította a sértett 

meglepetés. Tekintete azt kérdezte; honnan tudsz te erről? Még 

csak most akartam elmondani! 

– Aha. Tízesével hordta nekik a szárított gyümölcsöket, a 

tojáskeveréket, a marhahúst. Mit szólnak hozzá? A megbecsült 

professzor szárított gyümölccsel fizetett a milliárdokat érő 

csontokért! Hihetetlen, ugye? Az utolsó, ehhez fogható üzletet 

akkor kötötték, amikor Frances Drake-nek huszonkét dollárért 

sikerült New Yorkot az indiánoktól megvennie. 

– Az Peter Minuit volt és Manhattan – javította ki 

Sherbrooke. – És nem kápéval fizetett, hanem csecsebecsével. 

Aminek az értéke huszonnégy dollárra rúgott. 

Nem-Tom és én egymásra néztünk. Szemének villanásából 

olyasmit olvastam ki, hogy „részeget kihallgatni mindig jó buli”. 

– Ha jól sejtem, Dan, George-tól vásárolta a konzerveket –

mondtam. – Aki viszonzásképpen talán még a csontkeresőit is 

bemutatta neki. Vagy tévedek? – A nyomozásnak ebben a 

fázisában már az sem lepett volna meg, ha kiderül, hogy Dan 

Sherbrooke nem az ellenfele volt George Dishey-nek, hanem a 

puszipajtása. 

Dan nem válaszolt. 



– Nem téved. Többször láttam őket ebben a kávézóban. 

Együtt – sziszegte gyűlölködve Lew. 

– Soha! – tiltakozott Dán. 

Vance keskeny homloka millió ráncba szaladt. 

– George-ot? Itt? 

Lew tekintete arcról arcra vándorolt; érezte, hogy ismét 

középpontba került, és azon volt, hogy személyisége fontosságát 

még nyilvánvalóbbá tegye. 

– Hát persze. Azt mondta, véletlenül tévedt ide, de én 

tudtam, hogy hazudik. A pincérnő a nevén szólította. Ahogy a 

törzsvendégeket szokás. 

Dan lángba borult arccal fordult Lew felé. 

– De hát... nekem azt mondtad, hogy véletlenül futottál össze 

a szakállassal. Egy szóval sem mondtad, hogy George embere! 

Te... te egy csónakban eveztél velük! 

Lew ingerülten harapdálni kezdte az ajkait 

– Melyik pincérnő volt itt? – kérdeztem. 

– Amelyik most – felelte Lew. 

Az FBI-ügynök a pult mögött álló nőhöz fordult, aki éppen 

rágyújtott – látszott, hogy élvezi az előadást. 

– Igen, én voltam – mondta, miután kifújta a füstöt. – És a 

két úr is itt járt. De nem együtt. Először a bozontos szakállú tévés 

pasi érkezett a hosszú szakállúval meg vele – intett cigarettájával 

Lew felé. – Ő – bökött most Danre – éppen akkor jött, amikor 

George a hátsó ajtón át távozott. 

A dolgot tehát George tervelte ki. Elvezette Dant a saját 

lelőhelyére, csakhogy túljárjon az eszén. 

Dan szája szétnyílt a döbbenettől. Hitetlenkedve meredt Lew-

ra, aki válaszként lezseren megvonta a vállát. 

– Hogy nézett ki a másik fickó? – kérdezte az ügynök. 

A nő megpöckölte a cigarettája végét. 

– Hát... elég gebe volt. A szakálla meg legalább akkora volt, 

mint Mózesé. Kirázott tőle a hideg. Nem kért se kávét, se sört. 



Szótlanul ült a legbelső boxban, és idegesen nézegetett jobbra-

balra, míg George meg nem érkezett. Láttam rajta, hogy nehezen 

viseli a várakozást. Aztán, amikor George megjött, 

megnyugodott. Rendes fickó volt ez a George. Mindig jó 

borravalót adott – mondta, miközben beszédes pillantást küldött 

Dan felé. Nem úgy, mint te, haver, mondta a tekintete. 

Az ügynök egy lépést tett a pult felé. Gyorsan kellett lépnem, 

hogy egy pillantást vethessek a papírra, amit a pincérnő orra alá 

dugott. A helikopter-pilóta kinagyított képe volt arról a fotóról, 

amit George nappalijában láttam, illetve egy másik, számítógép 

segítségével készített fantomkép, figyelembe véve az eltelt húsz 

esztendő során valószínűsíthető változásokat. Elképedve 

állapítottam meg, hogy a számítógépes változat tökéletes mása 

annak a férfinak, akit a kisteherautó rakodóterében láttam. 

– Igen. Ő az – mondta határozott hangon a pincérnő. 

Egy gyors mozdulattal kitéptem a képet az FBI-ügynök 

kezéből, még mielőtt visszacsúsztathatta volna a zsebébe, így 

végleg megfosztottam attól az álarctól, amelyben mint Tom 

Latimer gyerekkönyv-illusztrátor tetszeleghetett. 

– Ismeri? – toltam dühösen Dan Sherbrooke orra alá. 

Dan ostoba tekintettel meredt a fotóra, aztán megrázta a 

fejét. 

– Nem. 

– Akkor kinek mondta meg, Dan? 

– Mit? 

– A motel nevét, ahová Dishey házából költöztem. Magának 

egy rendőr kottyantotta el hétfő reggel, és hacsak nem maga volt 

az, aki rám akart törni, meg kellett mondania valakinek. Ki volt 

az, Dan? Kinek mondta meg a címemet? 

– Hová akar... – kezdte Sherbrooke, de a mondat közepén 

elhallgatott. – Á, már értem, miről beszél. Igen, valóban egy 

rendőr mondta meg, hogy hová költözött, és csak azért nem 

felejtettem el a motel nevét, mert ha agyoncsaptak volna, sem 



tudtam volna megérteni, miből gondolta a rendőr, hogy én ezt 

tudni akarom. És igen, ha jobban belegondolok, valóban 

továbbadtam az információt. 

Döbbenten néztem a fickót. Vagy fantasztikusan jó színész 

volt, vagy tényleg fogalma sem volt arról, hogy aznap este 

többször is rám lőttek, ennélfogva, bárkinek adta is ki a címemet, 

komoly veszélybe sodort. 

– Kinek? – kérdeztem fenyegető hangon. 

– Valamilyen Smeely-nek. Csontokat ad el. Sikerült 

találkozniuk? 

Hirtelen elfogott az undor. Tehetetlen dühömben az FBI-

ügynökhöz vágtam a képet, aki ügyesen elkapta, és a zsebébe 

gyömöszölte. 

– Látta őket együtt máskor is? – fordult a pincérnőhöz. 

A nő megrázta a fejét. 

– Nem. Soha. 

A kikérdezést az szakította félbe, hogy Artemis, a buszsofőr 

bedugta a fejét az ajtón. 

– Indulhatunk, fiúk? – kérdezte. – Már csak magukra 

várunk. 

Vance nagy nehezen feltápászkodott, karon fogta Dant, és 

vonszolni kezdte az ajtó felé. Dan vaskos ujjai görcsösen 

kapaszkodtak a vékonydongájú tanítvány vállába, és közben 

kásás hangon azt motyogta: 

– Ó, Verne. Mihez is kezdenék, ha maga nem lenne itt? 

– Először is, megtanulhatná a nevemet – mondta keserűen a 

fiatalember. – Másodszor, valószínűleg lekésné a buszt. 

Lew szintén álló helyzetbe küzdötte magát, és mint egy kivert 

kutya, akinek – ha nem is szívesen ismeri be – mindig a 

legkisebb, legjobban lerágott csont jut, megindult a két férfi után. 

Az FBI-ügynökre néztem. 



– Mindegyiknek van alibije – mondta olyan halkan, hogy 

csak én hallhattam. – Dannek Vance és viszont; Lew-nak a 

felesége. 

Kinyitottam a számat, hogy mondjak valamit, de nem jutott 

semmi az eszembe. Minden elképzelhetőt megkérdeztem tőlük, 

mégsem tudtam semmit kideríteni, ami – George halálával 

kapcsolatban – terhelő lehetett volna rájuk nézve. Ugyanakkor 

éreztem, hogy valamilyen szinten közük volt hozzá. Abban, hogy 

szerepet játszottak a George számára örökös veszélyforrást 

jelentő háborúban, biztos voltam. De azt, hogy milyen kapcsolat 

volt a csontok ellopása és George halála között, nem tudtam 

volna megmondani. Talán George azzal fenyegetőzött, hogy 

nyilvánosságra hozza valamelyik bűntársa nevét? Vagy esetleg 

Dannel folytatott versengése sértett valakit? És valóban azt 

akarta volna, hogy ellopják Dan Allosaurusát? 

A számtalan kérdésen kívül volt még valami, ami hiányzott a 

képből. Egy picike részletet sehogy sem tudtam beilleszteni. Volt 

valami, ami nem stimmelt George-Ninához, és általában a 

nőkhöz fűződő kapcsolatában, beleértve magamat is. És ez 

tulajdonképpen szomorú volt, mert George, akárhogy nézzük is, 

inkább kedves volt Ninához, hiszen nem használta ki a helyzetet. 

Csupán egy dologra használta a lány törékeny testét: fosszíliákat 

gyűjtetett vele. 

Az imbolygó trió már az utcán járt, amikor eszembe jutott 

valami. 

– Hé, Dan! – kiáltottam utánuk. – Ismeri Heddie-t? 

Dan nehézkesen visszafordult. 

– Heddie... – ismételte olyan hangon, mintha ízlelgetné a 

szót. 

– Nem volt valaki George barátai között, akit... 

– Pat Hedlund – mondta Dan némi tétovázás után. 

– Igen? És kit takar a név? Esetleg George feleségét? 

Dan zavartnak látszott 



– Nem – felelte tétován. – Pat Hedlund férfi. Ha jól tudom, 

még a középiskolából ismerte George. Nagyon közel álltak 

egymáshoz. Többször megjelent a kollégiumban is. Őt szólította 

George Heddie-nek. Rajta kívül azonban senki nem nevezhette 

így. Sőt... a közelébe sem engedett senkit. – Dan megvonta 

gömbölyű vállát, mintha csak azt akarta volna mondani: a fene 

tudja, hogy miért. 

Az agyamban egymást kergették a gondolatok. George, te vén 

hazug. Bár mindenkit átvertél, mégiscsak volt humorod. Igaz, 

elég kicsavart. 

– És nem tudja véletlenül, hol lakik ez a Heddie? – kérdezte 

majdhogynem baráti hangon Nem-Tom Latimer. 

Dán halkan böffentett egyet, majd megigazította lecsúszott 

szemüvegét. 

– Elesett Vietnamban. Azt hiszem, nagyon megviselte 

George-ot a halála. Két teljes évet kihagyott miatta az egyetem és 

a posztgraduális kurzus között, és ezalatt nem csinált semmit, 

csak hagyta, hogy sodorja az ár. Azt hajtogatta, el kell mennie 

Ázsiába, hogy bosszút álljon Heddie-ért. Nem tudtam megérteni. 

Amit csinált, az nagyon visszavetette szakmailag. – Dan, 

miközben beszélt, rosszallóan ingatta a fejét. – Amikor mégis 

megkezdte posztgraduális tanulmányait, már senki nem vette 

komolyan a kihagyott két év miatt. Még egy valamirevaló 

ösztöndíjat sem sikerült összehoznia. Azóta sem értem, hogy 

miért? 
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Szinte alkonyi sötét volt, amikor az FBI-ügynökkel 

elindultunk a Price-tól keletre fekvő repülőtér felé. A viharfelhők, 

amelyek korábban csak a nyugati szirtek felett tornyosultak, 

átterjedtek északra és keletre is, hideg fuvallatokba burkolva a 

Salt Laké City irányába elnyúló kanyont. 

– Egy Bell Jet Rangerrel jönnek – mondta az ügynök –, de 

addig nem szállnak fel, míg fennáll a viharveszély. Úgyhogy kis 

időbe beletelik, míg ideérnek. Körülbelül két óra alatt teszik meg 

az utat, ha közben nem kell tankolniuk. Plusz-mínusz húsz perc. 

Amikor leszállnak, elsőként üzemanyagot kell felvenniük. Maga 

ekkor csatlakozik hozzájuk. Gyorsan visszamennek a lelőhelyre, 

összeszedik a bizonyítékokat, és ha még elég világos lesz, tesznek 

néhány kört a közvetlen szomszédság felett. Mit is mondott, hogy 

néz ki az a hely, ahol Dishey ásni szokott? 

– Nina szerint közvetlenül egy szikla tövében van, és 

leginkább talán egy nagy, féltetős fészerhez hasonlítható. Amit 

szerintem, megpróbálnak álcázni, amikor George nincs a 

terepen. De hát... ha körülnéz, rengeteg szikla van errefelé, 

úgyhogy, nem lesz könnyű dolgunk. És az sem biztos, hogy 

George ezen a környéken dolgozott. Csupán feltételezés. Mint 

ahogy az is, hogy Nina valahonnan innen származik. 

– És mindennek a tetejében előfordulhat, hogy a gép nem tud 

felszállni Salt Lake-ben. Vagy ha fel is száll, vissza kell fordulnia. 

Nagyon nem tetszenek nekem ezek a fekete felhők, szinte a földig 

érnek. Még csak délután van, mégis attól kell tartanunk, hogy 

mindjárt besötétedik. 

Borúsan néztem a kanyont övező sziklafalat. Most jöttem rá, 

hogy ötletszerűen kipattant tervemben milyen sok az esetleges 

elem, és ez elbizonytalanított. 

Az FBI-ügynök összehajtott lapokat nyomott a kezembe. 



– A területfelügyelőség térképei, kiegészítve egy másikkal, 

amely elsősorban a domborzati jellegzetességeket tünteti fel. 

Minden kanyon, minden kürtő rajta van. Még a legkisebbek is. 

Nézze meg őket, és talán érdemes lenne megpróbálkozni a 

memorizálással is. 

– Nálam is van egy geológiai térkép – mondtam, és már szét 

is hajtogattam. 

– Nem ezt mutatta Vance ma délelőtt? – kérdezte 

meglepetten az ügynök, tekintete azonban azt súgta: te kis 

csirkefogó! 

– De. Kölcsönvettem. Némi időbe beletelt, mire lefejtettem a 

kartonról, de talán megérte. Egy ideig úgysem lesz szüksége rá. 

Legalább két nap, míg a mai tivornyát követő fejfájásból talpra 

áll. Látja? Az összes geológiai formáció rajta van. Ráadásul 

különböző színekkel, ami megkönnyíti az eligazodást. Jól 

láthatók rajta a kibúvások is. Ez a lilával jelölt például a Morrison 

Formáció. – Ujjamat végighúztam a San Rafael-csúcsot övező lila 

csíkon. 

Az FBI-ügynök gyors pillantást vetett a térképre, majd 

figyelmét ismét a vezetésre irányította. 

– A színcsík itt és itt – mutattam, inkább csak magamnak – 

kiszélesedik, ami azt jelenti, hogy ezen a helyen ellaposodik a 

formáció, és a felszín nem meredeken, hanem fokozatosan 

emelkedik. A valóságban úgy néz ki, mint egy rézsútosan levágott 

földszelet – a nyomatékosítás kedvéért metsző gesztust tettem a 

kezemmel ami rengeteget megmutat a felszín alatti rétegekből is. 

Próbáljon meg elképzelni egy háromrétegű tortát. Ha egyben 

van, semmit nem látunk a középső és az alsó rétegből. Ám ha 

rézsútos irányban levágunk belőle egy szeletet, bepillantást 

nyerhetünk a középső és az alsó lapba is. 

– Aha! Most már kezdem érteni. 

– Mit mondott, mennyi idő alatt ér ide Salt Lake-ből a gép? 



– Normál tempóban körülbelül két óra, de ha sietnek, talán 

egy is elég – felelte az eget kémlelve Latimer. – Nem a hajón 

múlik a dolog. 

– Miféle hajóról beszél? 

– Hát a helikopterről. Gyakran utaztam ilyen szecskavágón 

Namban. Őszintén megmondom, nem irigylem azért, ami 

magára vár. 

– Nem? – kérdeztem vigyorogva. Honnan tudhatta volna 

szegény FBI-ügynök, hogy imádom a repülést, és hogy egy ideje 

saját szárnyaim is vannak? Igaz, elég sok időt vett igénybe, mire 

sikerült megszereznem a jogosítványomat, mert az előírt órák 

teljesítése rendre elvitte a pénzemet. De végre sikerült, és igaz, 

hogy csak fix szárnyú gépekre szólt, a helikopter meg rotoros, 

hangos madár, amelyik helyből is képes felszállni; ez azonban 

nem vette el a kedvemet. Sőt kifejezetten örültem, hogy Ray 

madáron érkezik, még akkor is, ha ez azt jelentette, hogy a 

kedves Bért felügyelőt is magával hozza. Legalább lesz ideje arra, 

hogy elmondja neki a tervemet. 

Nem-Tom Latimer ezúttal nem viszonozta a mosolyomat. 

– De nem ám! A balesetem után semmiképp. 

– Meg is sérült? – kérdeztem vontatottan. Az adott 

helyzetben nem szívesen gondoltam a repülés veszélyeire. 

– Pár karcolással és porcleválással megúsztam – mondta az 

ügynök, de arcára még most is sötét árnyékot rajzolt az 

emlékezés. 

– Hogyan történt? 

– Nekimentünk valamilyen vezetéknek. Ez megbillentette a 

gépet, az orra felé. Elég csúf látvány. Még ha sikerül is 

visszakapni az elejét, és viszonylag jól letenni, a meghajolt 

rotorok egy pillanattal a landolás után ugyancsak belecsapódnak 

a földbe, az ütközés ereje leszakítja őket, és iszonyatos erővel 

elrepíti, mint cirkuszi késdobáló a kést. A tartószerkezet 

megereszkedik, maga alá gyűrve a pilótafülkét, ami úgy roppan 



össze, akár a tojás. A motor azonban még mindig jár. A bent ülők 

nem szállhatnak ki, hacsak nem katapultban ülnek, de még akkor 

se nagyon, mert ahhoz bizonyos magasságban kellene lenniük. A 

biztonságos földet éréshez ugyanis szükség van a levegő 

felhajtóerejére, meg még egy csomó mindenre – fejezte be 

Latimer. 

– Ahhoz képest, hogy utálja a repülést, elég tájékozottnak 

látszik – jegyeztem meg csúfondárosan. 

Az ügynök elmosolyodott. 

– Elképesztő, mi mindent megtud az ember, ha heteken át 

egy kórteremben fekszik egy pilótával. Visszatérve a balesethez... 

A gép előrebukott, és úgy kezdte meg a leszállást. Gondoljon csak 

bele... A géptest legnehezebb része – a turbinákkal – a feje fölé 

emelkedik, a motor ugyanúgy jár, mintha mi sem történt volna, 

és iszonyú erővel nyomja lefelé a gép elejét. A pilótaülés 

háttámlájára nehezedő nyomás hatására a támla szabályosan 

maga alá gyűri a pilótát, kiszorítva belőle a levegőt. Ha az ütést 

véletlenül túlélte volna, akkor most megfullad. 

A csúfondáros mosoly az arcomra fagyott. 

– Pontosan erre volt szükségem – mondtam szárazon. –

Köszönöm. 

Nem-Tom elvigyorodott. 

– Ugyan... Semmiség. Még mindig végig akarja csinálni? 

– Naná. Errefelé nincsenek vezetékek. Ha nem vette volna 

észre, a semmi közepén vagyunk. 

– Ez itt nem igazán számít. Itt én sem a vezetékektől 

tartanék, hanem azoktól, akik megölték George Dishey-t, és akik, 

minden jel szerint, arra várnak odalenn, hogy ugyanezt tegyék 

magával is. Ezt egy pillanatra se felejtse el! 

Az ügynöknek igaza volt. Annyira akartam, hogy 

bebizonyíthassam: igazam van, hogy közben megfeledkeztem a 

veszélyről, aminek, szándékom ellenére, kitettem magam 

 



* 

 

Néhány perc múlva Nem-Tom behajtott a kisvárosi reptér 

nyitott kapuján, és megállt a kifutópálya elején. A repülőtér 

mindössze néhány alacsony épületből, egy töltőkútból, néhány 

parkoló gépből és a kifutópálya távoli végében tátongó 

hangársorból állt. Kiszálltunk, és automatikusan kémlelni 

kezdtük az eget. 

– Mindjárt öt óra – mondta, miközben a kulcsaival babrált. – 

Ha nem érkeznek meg hamarosan, a nappali világosságról le kell 

mondaniuk. 

– Szerintem közúton előbb ideértek volna – jegyeztem meg 

mosolyogva. – De akkor nem szállhattam volna fel. Mert bármit 

mondott is, nagyon várom, hogy odafentről is körülnézhessek egy 

kicsit. 

– Nagyszerű. – Nem-Tom csak ennyit mondott, azzal zsebre 

vágta kulcsait, és dzsekije gallérját felhajtva, maga elé nézett. 

Tekintete és arca olyan volt, mint a cowboyé, aki azon tanakodik, 

visszaüljön-e a musztáng hátára, ami az imént dobta le. Egyszer 

csak, teljesen váratlanul, rám kacsintott.  

– Remélem, Ray bírja a repülést – mondta, kötekedő 

vigyorral az ajkai körül. De mivel nem viszonoztam a mosolyát, 

hamarosan az övé is lelohadt. 

– Tud valamit a mormonokról? – kérdeztem komolyan. 

– Egy keveset. Én magam nem vagyok az, de már jó néhány 

éve köztük élek, és az emberre, ilyen körülmények között, ha 

akarja, ha nem ragad valami. 

– Úgy beszél, mintha egy idegen nyelv tanulmányozása lenne 

a téma. 

– Akár az is lehetne. Ebben a vonatkozásban teljesen 

mindegy. A vallás, ha jobban belegondol, szubkultúra. 

Antropológiai megközelítésben mindenképpen az. Gyakorlói 



sajátos módon gondolkoznak bizonyos dolgokról, és 

tulajdonképpen azonos, de legalább hasonló a nyelvezetük is. 

– Látom, nem csak a gyermekkönyvek illusztrálásához ért, 

hanem az antropológiához is... Űrkutatással nem foglalkozik 

véletlenül? 

Nem-Tom savanyú képpel fogadta megjegyzésemet. 

– Először is, nem FBI-ügynökként kezdtem a pályafutásomat 

– mondta fojtott hangon. – Másodszor, egy s más ragad ránk a 

cég berkeiben is. Rengeteg emberrel találkozunk, ami nagyon 

fejleszti az emberismeretet. Aminek az én szakmámban alapvető 

fontossága van. 

– No és fejlett emberismeretére támaszkodva, milyennek 

találja a mormonokat? 

Nem-Tom elgondolkozott a kérdésemen. 

– Először is, nagyon erős bennük a családi kötődés – kezdte. 

– Nem isznak, nem dohányoznak. Azért dolgoznak, hogy a 

társadalmuk erős legyen, ugyanakkor tisztelettel tekintenek 

mindazokra, akik erősebbnek bizonyulnak náluk az élet valamely 

területén. Gondoskodnak a hozzátartozóikról. Folytassam? Csak 

jót tudok róluk mondani. 

Azt kívántam, bár képes lennék én is ilyen egyszerűen nézni 

dolgokat. Odahaza, Denverben, felépítettem magamnak egy 

világot. A mindennapjaim munkával, többnyire magányosan 

teltek, de nem is vágynám többre, kivéve azokat a pillanatokat, 

amikor megkérdeztem magamtól, mit tudok felmutatni ennyi év 

után. Aztán megérkeztem Salt Lake City-be, ahol veszélybe került 

az életem, de ennek köszönhetően olyan közel kerültem Ray-hez, 

hogy meghallhattam a szívdobogását, és ez kiszabadította a 

palackból a szellemet. A Raymond családdal eltöltött este 

szembesített igazán azzal a szomorú ténnyel, hogy mennyire 

magányos és kicsi pont vagyok, és mennyire félek abban a 

világban, amelyben mások emberi kapcsolatokra és biztonságra 

leltek, és ma, ezen a rossz végű kiránduláson azt is 



megtapasztalhattam, hogy bizonyos kiválasztottaknak örömteli 

kapcsolataik vannak még a rég kihalt dinoszauruszok léikéivé! is. 

Gondosan felépített, eddigi életem az összeomlás szélére 

sodródott. Minden összegubancolódott benne, és zavarodott 

helyzetemből nem láttam kiutat. Szúrós pillantást vetettem Nem-

Tom Latimerre. 

– És mi az, amit elhallgatott? 

Nem-Tom a cipője orrát nézte, és szórakozottan rugdosni 

kezdett egy követ. 

– Engem nem érdekel, ki milyen vallású, egészen addig, míg 

hitével nem zavarja az én személyes szabadságomat. Épp ezért 

mindent megteszek annak érdekében, hogy békét teremtsek 

magam körül, és ugyanezt várom tőlük is. 

Kétkedő tekintettel meredtem a mellettem álló, középkorú, 

abszolút tényeken alapuló foglalkozást űző férfira. Az a típus volt, 

akit észre sem vesz az ember, hacsak valamilyen ügyes 

fondorlattal fel nem hívja magára a figyelmet. Ránézésre azt 

gondoltam volna, hogy bocsánatot kér még azért is, hogy él; hogy 

megpróbál mindenen kívül maradni, és ha lehet, minél 

távolabbról szemlélni azt a cseppet sem veszélytelen játékot, amit 

életnek nevezünk. 

– Maga beszél békéről? – kérdeztem hitetlenkedő hangon. – 

Akkor mivel magyarázza azt a szellemi dzsiudzsicut, amibe 

lépten-nyomon belekeveredik? 

Az ügynök megvonta a vállát. 

– Volt idő, amikor őrült módjára próbáltam különbséget 

tenni igazság és hazugság között. Aztán egy szép napon rájöttem, 

hogy az élet nem csak ebből a két kategóriából áll. Van egy 

harmadik is, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy „nem tudom”. 

Vegyük például a tudományt. Mennyire izgatja magát egy olyan 

kérdés, amit soha nem tenne fel egyszerűen azért, mert tudja, 

hogy nincs rá felelet? 

– Hát... nem nagyon. De ezen még nem gondolkoztam el. 



– Erről van szó. Fogadni mertem volna, hogy emiatt nem 

voltak még álmatlan pillanatai. Minek olyan dologgal foglalkozni, 

amire, ha megfeszülünk se kapunk magyarázatot? De az, hogy 

érintés, szaglás, ízlelés, látás és hallás útján nem érzékelünk 

valamit, nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem is létezik. Ez a 

helyzet a metafizikával is. Honnan tudhatnánk, hogy a miénk 

mellett, alatt vagy fölött, nem létezik egy metafizikus elvek 

alapján működő világ? Sehonnan. De ha mégis létezik, az bizony 

kitágíthatja a lehetőségeket. 

– Ne jöjjön maga is az asztrológiával, meg az éteri dolgokkal, 

meg a túlvilággal, mert megőrülök. 

A kifutópálya felett lebegő szélzsák hirtelen megtelt levegővel, 

és erőteljes csapkodásba kezdett a fejünk fölött. Mindez a közelgő 

vihar biztos jele volt. Mintha csak ezt a gondolatot akarta volna 

erősíteni, az égen átcikázott egy villám. 

Az ügynök is észrevette. Tűnődve nézett abba az irányba, 

ahonnan a helikopternek kellett volna érkeznie. 

– Ha ez megnyugtatja, nem értek különösebben a 

csillagokhoz, és még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki 

fényes glóriát viselt volna a feje körül. Ez azonban nem jelenti 

azt, hogy mással sem esett meg a dolog. Magának is tudnia kell, 

hogy a világ nagy része igenis hisz az asztrológiában, és ha már a 

túlvilágnál tartunk, a középkori festők egységesen fényes kört 

festettek a szentek feje fölé. Vajon honnan jött ez az ötletük? 

– Ilyen összefüggésben még soha nem vizsgáltam a dolgokat 

– vallottam be hősiesen. 

– Gondoltam. Az én szakmámban megtanulja az ember, hogy 

egy bizonyítéknak több oldala van, és mindegyiket alaposan meg 

kell vizsgálni, mielőtt a végső döntést kimondanánk. Ha nem ezt 

tesszük, fennáll a veszély, hogy elnézünk valami felett. így az a 

lehetőség is, hogy fatális tévedés áldozatai leszünk. Mindezzel 

együtt is az a véleményem, hogy amíg a többség el tudja fogadni 

ezt a helyzetet, és a gondolataim szabadságát nem fenyegeti 



veszély, addig... nem jelenthet problémát a másság és a hozzá 

való alkalmazkodás. 

– Szóval, ha valaki azt állítja, hogy a Föld csak hatezer éves – 

ami szerintem egy nagy humbug –, ugyanakkor nem fogadja el, 

amit én hiszek: hogy a Föld ennél jóval öregebb, és a rajta 

uralkodó szisztematikus rend nem biztos, hogy isteni eredetű – 

azt hagyni kell, mert lehet, hogy igaza van. 

Nem-Tom Latimer szája szegletében megint csak megjelent a 

kötekedő vigyor. 

– Hát persze – mondta. – Mindenki azt hisz, amit akar. 

– És maga szerint lehetséges, hogy a mormonoknak igaza 

van? 

– Mivel kapcsolatban? 

– Hát... bármivel. 

Nem-Tom mosolya a szája sarkaiból átterjedt a szemébe is. 

– Egek, magát aztán jól feltüzelte valami. Vagy valaki. 

– Úgy tűnik – mondtam egyszerűen. Egy valamit 

megtanultam Magritte-tól: az őszinte szókimondásnak igenis 

megvan a maga bája. És nem utolsó sorban, felgyorsítja az 

információcsere menetét. 

Az ügynök arckifejezéséből arra a következtetésre jutottam, 

hogy ő is hasonlóképpen gondolkodik. 

– Valaki azt mondta egyszer, hogy egy civilizáció fejlettségi 

szintje abból állapítható meg legkönnyebben, hogy képes-e 

nevetni önmagán. Nos, a mormon kultúra ettől még kicsit messze 

van. De az ördögbe... Amerika nem-mormon részéről sem 

merném kijelenteni, hogy amikor nevet, akkor önmagán nevet. 

Ahogy mondtam, a mormon vallás tulajdonképpen egy 

szubkultúra. Vagy tekinthetjük „törzsi” kultúrának is. És mint azt 

maga is tudja, szinte lehetetlenre vállalkozik az, aki meg akarja 

változtatni egy törzs szokásait. 



Hirtelen zümmögő hangra lettünk figyelmesek. Mindketten 

abba az irányba néztünk, ahonnan a helikopternek kellett 

érkeznie. Már kezdett az idegeinkre menni a várakozás. 

A kifutópályáról ekkor kezdte meg a felszállást egy kisméretű 

gép. Néztem, ahogy gyorsul, majd az út aszfaltjától 

elrugaszkodva, egyre feljebb emelkedik, végül, úgy ötszázméteres 

magasságnál kelet felé fordul, mintha így akarná lerázni magáról 

a vihart. 

Hogy eltereljem a figyelmem a gyomromat marcangoló 

idegességről, tovább faggattam Latimert. 

– Oké. Maga azt állítja, hogy az önmagunkon való nevetni 

tudás fontos, mégpedig azért, mert jelzi, hogy képesek vagyunk 

meglátni a dolgok mögött rejlő iróniát. De mi van a 

hazugságokkal? Azok is megférnek a maga csodálatos világában? 

– Miféle hazugságokról beszél? 

– Azokról, amelyek e mögött a nyavalyás gyilkossági ügy 

mögött állnak. Beleértve az én ideérkezésemet. Kezdjük mindjárt 

a hazugsági versenyben nagydíjat nyerő, de közben elhalálozott 

George Dishey-vel. Hazudott nekem, hogy idecsaljon. Hazudott a 

kollégáinak is, és úgy tűnik, hazudott mindenkinek, csak hogy 

tovább döcögjön a szekér. Ninához fűződő kapcsolata ugyancsak 

hazugságokon alapult. És biztosra veszem, valamilyen hazugság 

miatt kellett meghalnia. Csak azt nem értem, hogy húzta ki eddig 

is, amikor annyit hazudott. A kollégái hosszú éveken át próbálták 

kiközösíteni. Nem sikerült nekik. Nem, mert mindig a legjobb 

pillanatban lépett a nyilvánosság elé, egy lélegzetelállítóan 

izgalmas sztorival, amit, ha hinni lehet a szóbeszédnek, többnyire 

másoktól lopott ötletek alapján sikerült csak összehoznia. 

Máskor meg azért publikált, hogy borsot törjön mások orra alá. 

Ilyen körülmények között nem fújhatott riadót a szakma. Hogy 

miért? Mert olyan látszata lett volna a dolognak, hogy 

irigységből, féltékenységből teszik. És ami ennél is rosszabb, nem 

tudhatták, hogy George népszerű írásainak melyik része igaz és 



melyik fikció. A bizonytalansággal mindenkinek meg kell 

küzdenie, aki tudományra adja a fejét. És ha valakiben nincs elég 

alázat, azzal előfordulhat, hogy a rangkórságban szenvedő Dan 

Sherbrooke sorsára jut. 

– Ó, ezért mondta hát a jó öreg Sherbrooke, hogy Dishey 

ötletei ösztönzőleg hatottak a kutatásra. Így elkerülhette a 

nyilvános megaláztatást. 

– Igen. És tudja, mi teszi ironikussá az egészet? Az, hogy ez 

valószínűleg igaz. A tudományt végül is emberek művelik, és 

ahogy maga mondta, az egyik legszembetűnőbb emberi szokás a 

törzsekbe, csoportokba való tömörülés. A baj ott kezdődik, hogy 

ezek a törzsek mind-mind másban hisznek. A hiedelmeik alapján 

akár nevet is adhatunk nekik. Lapos Föld törzs, Táguló Világ 

törzs, Hulljon a Férgese törzs, és még folytathatnám. Ilyen 

körülmények között ostobaságnak tűnik újító dolgokkal előállni, 

mikor sokkal jobban jön ki az, aki a status quo-val ért egyet. 

Ahhoz, hogy új, eredeti gondolatok születhessenek, néha valóban 

szükség van olyan kretén, önmagukból kifordult alakokra, mint 

amilyen George Dishey volt. 

– Csak nem azt akarja mondani ezzel, hogy a tudósok sem 

mindig pártatlanok? 

– Hah! Micsoda megfogalmazás! Mi ugyanúgy rabjai vagyunk 

bizonyos hiedelmeknek, mint bárki más. A különbség csak annyi 

köztünk, hogy mi, legalábbis a többségünk, megpróbálunk nem 

hazudni. Hogy is mondta John ma reggel a buszon? Megbízunk 

egymás tisztességében. Ha félreértelmezünk egy adatot, 

hibázunk. Ha ezt észrevesszük, és mégis ragaszkodunk a belőle 

levont következtetéshez, és a körmünk szakadtáig harcolunk érte, 

hazudunk. Elsősorban önmagunknak. Ez még mindig 

megbocsátható. De ha valaki tudatosan, arcátlan módon akar 

félrevezetni bennünket, akkor... megdöbbenünk. 

– Most már értem, miért volt olyan könnyű dolga George 

Dishey-nek... 



Nem messze tőlünk lecsapott egy sólyom, és éles csőrével 

felkapott egy eltévedt pockot. 

– Igen? Akkor talán azt is meg tudja mondani, hogy az ön 

„Igen”, „Nem”, „Nem tudom” kategóriákba szorított világában 

hol kapnak helyet a hazugságok? És egyáltalán... Meddig létezhet 

egymás mellett a hazug és az igaz? 

Nem-Tom idegesen rövid, őszülő hajába túrt. 

– Bár tudnám! – sóhajtotta. – Akkor nyugdíjba mehetnék, és 

horgászással tölthetném a napjaimat. 

– Ugyan, Tom. Vagyis, Nem-Tom... A maga munkája jórészt 

abból áll, hogy hazug emberekkel foglalkozik. Maga szerint van 

különbség hazug és hazug között? 

Nem-Tom elgondolkozva bólintott 

– Igen. Van, amelyik notórius hazudozó. Ilyen volt, például, 

George Dishey. Ez a típus kifejezetten veszélyes a társadalomra 

nézve. – Tekintete a horizontot pásztázta, hátha megérkezik a 

helikopter, és kimenti a válaszadás terhe alól. 

Tudtam, hogy kihasználom a jelenlétét. De volt egy fontos, 

ugyanakkor tünékeny eleme a George Dishey-rejtvénynek, amit 

nagyon szerettem volna a helyére rakni, de minduntalan 

kicsusszant az ujjaim közül. És amint a nap kezdett alábukni a 

nyugati égbolton, olyan érzésem támadt, hogy muszáj 

megragadnom, mielőtt megérkezik a helikopter, mert ha nem 

sikerül, végleg elveszik. Márpedig, mielőtt elindultam az 

ismeretlenbe, tudni szereltem volna, ki vár rám, és miért. 

– Azt hiszem, akkor sem tudnék hazudni, ha az életem volna 

a tét. Leszoktam róla még serdülő koromban, egészen egyszerű 

oknál fogva. Rájöttem, hogy egy hazugság mindig újabbat szül, és 

egy idő után nagyon nehéz kézben tartani a szálakat. Az 

igazsággal egész más a helyzet. Ha valaki az igazat mondja, 

annak nem kell kézben tartani semmit, hiszen nem szólhatja el 

magát. Vajon hogy csinálják a bűnözők, hogy nem zavarodnak 



bele a hazugságaikba? Nem tanult erről valamit az FBI-

iskolában? 

Nem-Tom a sarkán hintáztatta magát, miközben továbbra is 

az égboltot figyelte. 

– De. Azt tanítják, hogy a hazugságot egy módon lehet kézben 

tartani. Úgy, hogy összekapcsolják az igazsággal. 

– És ez hogyan működik? 

– Nos, tegyük fel, hogy hazudni akar. Ha van benne 

gyakorlata, akkor a hazugságot igazságba burkolva adja elő. Így, 

ha kiderül, csak annyit kell mondania, hogy „oké, ebben az 

egyben tévedtem, de a többi igaz”. Máris úgy fog tűnni, hogy ha 

hazudott is, jó szándékból tette, és ezzel megtévesztheti az 

embereket. Ha sikerül őket összezavarnia, nyert. 

– Aha... Ezt tette George is. A szekció, amit azért talált ki, 

hogy idecsaljon, hazugság volt. Az igazságot, amihez kapcsolta, a 

paleontológus konferencia jelentette. És én lépre mentem... 

– Pontosan – bólogatott Latimer. Hogy a mondat melyik 

felére gondolt, azt nem tudtam volna megmondani. 

– Már csak azt nem értem, miért volt szüksége erre a 

csalafintaságra? 

Nem-Tom végre felém fordult, de csak azért, hogy alaposan 

végigmérjen. 

– Azért, hogy egy becsületes arcot tudhasson maga mellett. A 

maguk kis kettősében ő képviselte volna a hazugságot, maga meg 

az igazságot. Meg kell mondjam, jól választott. Maga igazán 

helyes gyerek. Ráadásul, jó szándékú, amit az is bizonyít, hogy 

nem fogott gyanút. Ám ha mégis szimatot kap... Nos, a jó öreg 

George biztosan kitalált volna valamilyen elfogadható 

magyarázatot. Például, hogy a kevés jelentkező miatt törölték a 

szekciót. 

Hallgattam. Próbáltam a „becsületes” és „helyes” jelzőket 

bóknak tekinteni, és bár nehezemre esett, némi vigaszt nyújtott, 

hogy a különös kettősben én képviseltem volna a jót. 



Nem-Tom megérezte, hogy megkaptam a keresett választ, 

mert témát váltott. 

– Ha jól értelmezte Nina szavait, George már jó pár évvel 

ezelőtt felfedezhette magának ezt a területet. 

– Hát nem figyelték? – kérdeztem döbbenten. 

– Régebben nem. Pár hónappal ezelőtt lett gyanús, egy másik 

ügy kapcsán. – Vállat vont. – Tulajdonképpen ez a gyilkosság 

gyorsította fel az eseményeket. 

– És ez jó? 

– Nem. Inkább rossz. A rendőrség épp hogy ki tudta emelni a 

számítógépéből a merevlemezt, mielőtt a maga puskás embere 

odaért, aminek tulajdonképpen örülnöm kellene. De sajnos, nem 

biztos, hogy a rajta lévő információ elég lesz az ügy 

felgöngyölítéséhez. Az már biztos, hogy nem George volt a 

hálózat központi embere. Lehet, hogy ő csak azokhoz vezet el, 

akik alatta álltak, és közben a felette elhelyezkedők kereket 

oldanak. Márpedig nekem azokra van inkább szükségem, akik az 

irányítással állnak kapcsolatban, mert csali általuk tudok 

bizonyítani. 

– Ezek szerint tudják, ki áll az ügy hátterében? – kérdeztem 

döbbentem. Minek a nagy felhajtás, ha megvan, akit el kell 

kapniuk? 

– Persze. Azok, akik illegalitásban dolgoznak, itt, a 

sivatagban. Az ő esetükben a garázdaságot tekinthetjük 

hazugságnak. Az igazságot, amibe beburkolják, azok a 

tranzakciók képezik, amit valamilyen törvényes céggel, teljesen 

szabályos keretek között, bonyolítanak. És ehhez feltétlenül 

szükségük van egy összekötőre. George, bár kétségkívül benne 

volt a buliban, nem volt alkalmas erre a feladatra, a 

közismertsége miatt. De ő maga is sokkal nagyobbra tartotta 

magát, semmint hogy ilyen alantas tevékenységekben részt 

vegyen. 

– Hová akar kilyukadni? 



– Ahhoz a siralmas versengéshez, amit a nagy Dishey örökké 

alulmaradó vetélytársával, Sherbrooke-kal folytatott. Egy profi 

szélhámos nem vesztegeti ilyesmire az idejét, mert akkor nem 

marad másra. George, megítélésem szerint, bőven megelégedett 

azzal, hogy benn van a csapatban. Egyébként is, túl nagy 

szarkeverő volt ahhoz, hogy a show irányítója legyen. 

– És arra nem gondolt, hogy szándékosan vezette el 

Sherbrooke-ot a lelőhelyeire? Azzal, hogy valaki talál egy 

fosszíliát, egy hosszú munkafolyamat kezdődik, amelynek a 

legnehezebb szakasza az ásás. És Dishey ezt rendre Dannel 

végeztette el. 

Az FBI-ügynök elgondolkozott azon, amit mondtam, de aztán 

megrázta a fejét.    

– Nem valószínű. Maga is azt mondta, hogy feldühítette a 

vasárnap reggeli telefon... 

– Ez igaz. Ó... már értem, hová akar kilyukadni. Maga szerint, 

bárki dúlta fel Sherbrooke lelőhelyét, felhívta George-ot, és 

mindenről beszámolt neki. Milyen pontosan kitervelte! Oda 

csalta George-ot a bérelt raktárhoz, és meggyilkolta. És még csak 

oda sem vitte a csontokat! 

– Hm-hm... Ennél pontosabban én sem fogalmazhattam 

volna meg, pedig már azóta foglalkoztat a dolog, hogy megláttam 

Sherbrooke lelőhelyét. Rögtön eszembe jutott, hogyan gyilkolták 

meg Dishey-t. 

– Mire gondol? 

– Ha valaki ekkora előkészületeket tesz annak érdekében, 

hogy valakit meggyilkoljon, aztán az utolsó cseppig kifolyassa 

belőle a vért egy olyan helyen, ahol felszívhatja a föld, az már 

jelent valamit. 

– Mit? 

– Valakinek annyira nem tetszett George szarkeverése, hogy 

úgy döntött, nem tűri tovább – megfizettet vele mindenért. Azzal, 



hogy a földbe folyatták a vérét, a lehető legmagasabb árat szabták 

neki. 

– Megmagyarázná? 

– Egy engesztelő véráldozathoz használták fel a testét. 

Kegyetlen, csúf mormon szokás. 

Nem értettem, mit jelentenek pontosan az ügynök szavai, és 

igazából azt sem, hogy miért kellett George-nak meghalnia. 

Miközben ezen tanakodtam, az eget néztem, mint ahogy ő is – 

mintha attól függött volna az életünk, hogy megérkezik-e a gép. 

– Szóval, maga is arra gondolt, amire én. Miért nem hívta hát 

fel a Salt Lake City-i rendőrséget? 

– Akartam, de megelőzött. És meg kell mondjam, egyedülálló 

ötlettel hozakodott elő. Nekem, például, biztos nem jutott volna 

eszembe csalétekként felhasználni Ninát. 

– Ezt tekinthetem bóknak? 

Az ügynök hunyorogva nézett egy darabig, aztán megrázta a 

fejét. 

– Nem. Nem annak szántam. Azzal, hogy bevonta a játékba, 

elszabadított egy láncszemet. Ezenkívül jó esély van arra, hogy 

komoly veszélybe sodort egy ártatlan kívülállót. Akiről könnyen 

kiderülhet, hogy kiskorú. 

– A rendőrség kapott az ötleten – védekeztem. 

– De csak Bert. Ray ellenezte. Ami engem illet... nos, ebből a 

körből kimaradtam. Senki nem kérdezte a véleményemet. 

Próbáltam úgy fogadni a kritikát, mint egy katona, de a 

lelkem mélyén elszomorított. Ráadásul azon kaptam magam, 

hogy egyre szimpatikusabbnak találom azt az embert, aki ilyen 

keményen fogalmazott. Szívesen dolgoztam vele, és szerettem 

volna, ha megfelelőnek, mi több, csodálatra méltónak találja a 

módszereimet. 

– Igaza van – mondtam végül. – Nem kellett volna bevonni 

Ninát. 



Latimer bólintott. Láttam rajta, érzékeli, hogy komolyan 

gondolom a bűnbánatot. 

– Egy valami szól a terve mellett. Az, hogy tökéletesen 

megérti ezt a szerencsétlent. Ezért fogadták el a rendőrök is. A 

megértés és a megfelelő motiváció már fél győzelem. Ha bejön, 

amit gondolt, akkor Nina egyenesen iderohan, hogy értesítse az 

övéit, ezáltal elvezet minket azokhoz, akikhez évek óta hiába 

szeretnénk eljutni. És akkor lezárhatjuk szépen az ügyet. Ennél 

kicsit nehezebb feladat az, hogy közben magát életben kell 

tartanunk. Maga az egyetlen, aki látta Willis Teague-et a 

barátunkkal, Smeely-vel. 

– De miért olyan fontos magának ez az egész? És egyébként 

is, miért kellett az FBl-nak beavatkoznia? 

Az ügynök a falnak támaszkodott, talán, hogy csökkentse a 

gerincében felgyülemlett feszültséget. 

– Állami földeken gyűjtik a fosszíliákat, engedély nélkül. 

Meghamisítják a csontokkal kapcsolatos adatokat; hamisan 

tüntetik fel a lelőhelyet, a földtörténeti időszakot, amelyből a 

csont származik. Aztán kicsinosítják a leletet; legalábbis ők így 

gondolják, mert néha borzalmas giccsek kerülnek ki a kezeik 

közül. Képzeljen el egy nagy dinót támadó pózban, amelyről 

messziről lerí, hogy mesterséges beállítás eredményezte az ijesztő 

testhelyzetet, és sorolhatnám még tovább. De a gyűjtőket csak az 

érdekli, hogy minél rémisztőbb példányokhoz juthassanak, és 

ezért bármennyi pénzt képesek megadni. Árveréseket szerveznek 

beépített emberekkel, akik felsrófolják az árakat; úgy 

játszadoznak az emberi kapzsisággal és hiúsággal, mint a 

legkörmönfontabb régiségkereskedők. A történelmet idéző 

fosszíliákból dísztárgyak lesznek; hát nem kificamodott ízlésre 

vall? Nem járt a denveri fosszíliabemutatón? Majdnem rosszul 

lettem. Egy csarnoknyi csontváz, állat- és növénymaradványok... 

ölre mentek értük az emberek. Minden volt, a hűtőmágnesként 

használható cápafogtól kezdve az óriás Edmontosaurusig, amely 



teljes életnagyságban uralta a kiállítást, és potom 

háromszázharmincezer dollárért megvásárolhatta volna akár 

maga is. Pedig az csak egy teljesen hétköznapi, minden erotikától 

mentes dinoszaurusz. A Sue nevű, rendkívül szexisnek tartott T-

Rex már nyolcmillióért kelt el, hála a Sotheby’s gyakorlott 

árverezőinek. 

– De hát miféle emberek ezek? – kérdeztem, miközben 

megpróbáltam felidézni a konferencián látott, teljesen 

hétköznapi embernek tűnő csontvadászt. 

– Profik. A legtöbbjük törvényes keretek között ténykedik. 

Magánföldeken, indián rezervátumokban, és ha találnak valamit, 

fizetnek a tulajdonosnak. Annak, amit csinálnak, így sincs túl sok 

köze a földtörténethez, de legalább legitim. Velük nincs is 

különösebb bajunk. A problémát azok okozzák, akik sportot 

űznek a törvények kijátszásából. Azt hiszik, okosabbak, mint a 

törvényalkotók, és hogy kivételes adottságaiknál fogva 

kibújhatnak bizonyos kötelezettségek alól. 

Vagy, ha ki nem is bújhatnak, úgy gondolják, előbb-utóbb 

elérik, hogy megváltoztassák a törvényt, és ha már úgyis 

megváltoztatják – érvelnek – nincs értelme a még érvényben 

lévőt betartani. 

– Az engedélyek kiadását szabályozó törvényre gondol? 

– Igen. Meg a történelmi relikviákra vonatkozó rendeletekre. 

Hatályon kívül akarják helyeztetni. A baj az, hogy rendkívül erős 

a lobbijuk. Ha nem kapják meg fair játékkal, amit szeretnének, 

akkor simlizni kezdenek. Meg lenne lepve, ha tudná, hogy mire 

nem képesek! Írásos bizonyítékaink vannak arról, hogy már a 

szövetségi ügynökségekbe is bevonultak, és ott vannak az 

embereik a Szövetségi Erdőkerülőségben és az Amerikai Egyesült 

Államok nemzeti parkjaiban is. Jól beépített tégláiknak 

köszönhetően mindig pontosan tudják, mikor és mely területen 

lehet ellenőrzésre számítani, így azt is, hogy mikor vihetik el 

biztonságosan az egyes területeken begyűjtött csontokat. 



– De hát... a többségüknek tisztes szakmájuk van. Miért nem 

azt űzik? Miért jobb nekik, ha a szervezett bűnözés szövevényes 

hálózatában alkotnak egy picike láncszemet? 

– Nem biztos, hogy jó nekik, de nem tudnak leszokni róla. A 

legtöbbjük ugyanis ebbe az életformába született bele, és az idő 

múlásával a szenvedélyükké vált, mint kaszinóba járó embernek 

a szerencsejáték, a sebesség szerelmesének a gyors, drága autó, 

azaz csupa olyan dolog, amit állami fizetésből megvenni nem 

lehet. 

– Tehát, össze-vissza hazudoznak. 

– Hogy érti ezt? – kérdezte éles hangon az ügynök. 

– Úgy, hogy a szavaiból ítélve megrögzöttségből, belső 

kényszer hatására cselekszenek. Orvosilag bizonyított, hogy az 

ilyen típusú emberek notórius hazudozók. Legjobban önmagukat 

csapják be, amikor nem hajlandók beismerni, hogy a 

játékszenvedély, vagy a vérdíjon vásárolt, átkozott holmik nem 

teszik őket boldogabbá, nem tömik be a lelkükön tátongó réseket. 

– Nagyon jó dolgokat mond – jutalmazott meg egy váratlan 

mosollyal Nem-Tom Latimer. – Nem akar csatlakozni? 

Visszamosolyogtam. 

– Kihez? Magához? De hát, maga is hazudik! 

Nem-Tom tréfásan a szívére szorította a kezét. 

– Én?! 

– Igen. Nem Tom Latimernek hívják, és nem is illusztrátor. 

Tovább nem sorolom. 

Az ügynök megvonta a vállát. 

– Természetesen, ebben is igaza van. Az igazság érdekében 

hazudni olyan, mint a békéért ölni. De... – Elhalt a hangja, 

mielőtt befejezte volna a mondatot. Egy darabig hallgatott, aztán, 

ki tudja hányadszor, az órájára nézett. 

– Na és mivel vádolja a rosszul viselkedő csontvadászokat? 

Engedély nélküli gyűjtéssel? – tereltem vissza az eredeti mederbe 

a beszélgetést. 



– Á... Akkor legfeljebb a helyi magisztrátusig jutnának csak 

el, azok meg némi pénzbüntetés fejében ejtenék az ügyet. Maga 

szerint egy százdolcsis büntetéssel rendezhető egy 

százötvenmillió éves lelőhely feldúlása? Ugye, nem? Pedig, ennyit 

szabna ki az a helyi fickó, akinek a leghőbb vágya, hogy mielőbb 

visszamenjek Washingtonba, és hagyjam, hogy a helybéliek a 

nekik leginkább tetsző módon keressék meg a kenyerüket. Ez 

egyébként elég általános gyakorlat errefelé: a lopás nem számít 

bűnnek, ha azért lopunk, hogy meglegyen a betevő falat. Érti, 

ugye? A „szükségünk van élelemre” rész igaz, de a módszer, 

amellyel megszerzik, hazug. 

– Azért, mert törvényellenes? 

Nem-Tom a zsebébe süllyesztette ökölbe szorított kezét, a 

vállát pedig a füléig húzta – a beszélgetés során először 

nyilvánult meg rajta belülről fakadó érzelem. 

– Ugyan, mi a törvény? – kérdezte tűnődő hangon. – Az 

emberi akarat egyik sajátos megnyilvánulása, legalábbis, ha jó. 

De még a legjobb törvények is ingatagok, könnyen meg-

kerülhetőek. Mindebben rendkívül fontos szerepet játszik, hogy 

ki kinek az oldalán áll. A helyi magisztrátus képviselője nyilván 

nem az enyémen, hanem azén, akivel, bár megszegi a törvényt, 

nap mint nap találkozik De akár magamat is felhozhatnám 

példaként. Ha megkérdezné, hányszor hamisítottam meg az 

adóbevallásomat, nem tudnám megmondani. Nem, a törvény 

önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy akarata ellenére 

felerőltesse magát egy repülő szecskavágóra, amit helikopternek 

hívnak, és ahhoz sem, hogy ideküldje a sivatagba, olyan emberek 

után szimatolni, akik veszélyeztetik az életét, mert bár még nem 

találkozott velük, tudja, hogy felkoncoltak egy embert, akit 

egyébként a hazugságai miatt maga sem kedvelt igazán. 

Semmilyen törvény nem írhatná elő, hogy idejöjjön, ha nem akar, 

mint ahogy nem is törvénynek engedelmeskedett, amikor ma 



reggel felült a buszra, hanem annak az olthatatlan vágynak, 

amellyel érvényt szeretne szerezni az igazának. Így van? 

Egy darabig csak álltunk; némán néztük az eget. 

– És a maga igaza miből áll? – kérdeztem alig hallhatóan. 

– Az enyém? Abból, hogy jobb helyzetet hagyjak magam 

mögött, mint amilyent érkezésemkor itt találtam. – Felnevetett, 

de olyan röviden, hogy inkább horkantásnak hatott. – Elég 

sovány, ugye? Joggal merül fel a kérdés: érdekelnek egyáltalán 

valakit a dinoszaurusz-csontok? Ugyan! Az emberek többsége 

leszarja őket, hiszen annyi van belőlük, mint a szemét. Nekem 

azonban az a véleményem, hogy az élet értékes. Minden pillanata 

az. És minden élőlény, akár kicsi, akár nagy; azok is, amelyek 

előttem éltek, és azok is, amelyek, remélhetőleg, akkor fognak 

élni, amikor én már nem leszek. 

– Hát igen – mondtam révetegen. – Mi vagyunk a föld. 

– Ha engem kérdez, a válaszom egyértelmű igen. Azok a 

csontok, amelyek itt veszélyben vannak, a történelmünk részét 

képezik. Ezek alkotják az örökségünket, és legalább szövetségi 

földeken kötelességünk az emberiség számára megmenteni. Az 

én szememben ez maga a cselekvő demokrácia. Ha tanár lenne, 

megengedné, hogy valaki besétáljon csak úgy az osztályába, és 

elkezdje kitépkedni a történelemkönyvekből a lapokat? Ugye, 

nem? Akkor miért kellene elnéznünk, hogy bizonyos, önmagukat 

a törvények fölé helyező személyek, tönkretegyék mindazt, 

amiről a könyveink írnak? Ideje lenne úgy kezelni a természeti 

értékeinket, mint életünk bármely más, látszólag fontosabb 

vetületét. 

Én a kifutópályát néztem elmélyültem a mellettem álló férfi 

az eget. A vége felé közeledett a nap. Az idő, amely alkalmas lett 

volna a terep felderítésére, percekre szűkült. 

– Köszönöm, bármi legyen is a neve – mondtam halkan. 

Közben azon tűnődtem, hogy az FBI talán azért Nem-Tom 

Latimert küldte ebbe az utah-i sivatagba, mert túl emberi. 



– A lopás ellentétes a demokráciával – mondta az égnek, 

aztán vidáman rám kacsintott: – Itt jön a taxija! 

 

* 

 

A helikopter méltóságteljesen közeledett a sárgás fényekben 

pompázó égbolton, egyre erősödő zúgással, amely szinte 

elviselhetetlenné vált, amikor a gép lebegni kezdett a fejünk 

felett. A kavargó levegő az arcomba fújta a hajamat, ingem a 

mellemre lapult. Még néhány pillanat, és Ray madara puhán 

földet ért. A rotorok, egyre lassabban ugyan, de még mindig 

forogtak, a lapátok által keltett forgószél is gyengülni látszott, 

végül elcsitult. Elsőként a pilóta pattant ki a fülkéjéből, egy 

meglepően törékeny, alacsony ember, és rögtön, elindult, hogy 

üzemanyag után nézzen. Meglepetésemben még a szám is kinyílt, 

amikor a szélben megdöntött test lágy domborulataiból kiderült, 

hogy a könnyű járású, karcsú alak nem férfi, ahogy vártam, 

hanem nő. A lélegzetem is elállt. Ez nem szerepelt a terveimben. 

Próbáltam megérteni, miért zavar annyira a pilóta neme. Lehet, 

hogy tudat alatt azért dolgoztam ki ennyire pontosan a tervet, 

hogy életem legdrámaibb pillanataiban, kettesben lehessek Ray-

jel, vagy, ha nem is kettesben, ne legyen körülötte no, csak én? 

Nem, hasított belém a felismerés. Attól félek, hogy baja esik. 

Miközben megpróbáltam elhessegetni magamtól a zavaró 

gondolatot, két újabb ajtó pattant fel a helikopteren. Először az 

én oldalamon kiszálló Bertet láttam meg, majd a gép másik 

oldaláról előbukkanó Ray-t is. A helikopter orránál találkoztak, 

és élénk beszélgetés közepette elindultak felém. Bert a kezében 

tartott papíron mutogatott valamit; Ray elgondolkozva 

bólogatott. 

Izgatottan vártam, hogy Ray végre észrevegyen. Egyre azon 

törtem a fejem, hogy mit gondolhat rólam, és egyáltalán, táplál-e 

valamilyen érzelmeket felém. Vajon még mindig érdekesnek 



talál, tépelődtem, vagy a fejlemények hatására inkább besorolt a 

bajkeverők közé? 

Ray kivette Bert kezéből a lapot, és teljesen belemélyedt. 

Ebben a pillanatban hatalmas villám cikázott át felettünk, és 

nyomban utána megdördült az égbolt. A vihar megérkezett Price 

fölé. 

Bert a már ismerős, ostoba vigyorral üdvözölt. 

– Nocsak, a főfelügyelő asszony, személyesen! – kiáltotta már 

messziről. – Ha így folytatja, hamarosan a helyemre kerül! 

Öles lépteivel pillanatok alatt maga mögé gyűrte a köztünk 

lévő métereket. Megpróbáltam közömbös maradni, és elhitetni 

magammal, hogy a világoszöld szempár és a harsány természet 

egy emberi lényt takar. 

Bert, anélkül, hogy még egy pillantást vetett volna rám, Nem-

Tom Latimerhez lépett. 

– Van valami hír a járőröktől? 

– Az utolsó dolog, amit hallottam, hogy Nina, negyvenöt 

perccel ezelőtt megszökött Ray anyjától. Egyszerűen átmászott a 

hátsó kerítésen, és kiállt stoppolni. Az egyik jeltelen kocsink vette 

fel. Olyan gyors az a lány, mint a gyík. Tíz perc alatt kiért az 

autópályára. Majdnem elvesztettük. Sikerült rátenni egy 

lehallgatót, de nincs belőle túl sok hasznunk. Alig beszél. 

Ingerülten fordultam az FBI-ügynökhöz. Felelősségre 

akartam vonni, amiért nem mondta meg, hogy Nina megszökött, 

de leállítottam magam. Még mindig nem bíznak bennem 

teljesen, állapítottam meg szomorúan. 

– Hát jó – mormogta Bert. – A diszpécserünk szerint Mrs. 

Raymond házából nem ment ki hívás, ami azt jelenti, hogy Ray-

nek igaza volt. A mumusainknak nincs telefonjuk. Szép kis 

banda, mi, a millennium küszöbén... Nem maradt más választás, 

nekünk kell megkeresni őket. Csak azt tudnám, milyen csúzlikra 

számíthatunk... 

– Ezzel most ne foglalkozzunk – javasolta az FBI-ügynök. 



– Ez az Alkohol, Dohány és Tűzfegyver Kommandóra 

tartozik. Már úton vannak, ha jól tudom. 

Bert egyébként is fénylő szeme még jobban felragyogott. Attól 

tartottam, az izgalomtól kicsordul még a nyála is. 

– Nagyszerű! – kiáltotta. – Ha érzéseim nem csalnak, jó kis 

buli lesz! – Világoszöld szemét az égre emelte; hol keletre, hol 

nyugatra nézett, végül szakértő hangon, csak ennyit mondott: 

– Úgy néz ki, gyorsan átvonul felettünk a vihar. Már 

oszladoznak a felhők, így még láthatunk valamit. Ha gyorsan 

átrepülünk felettük a szecskavágóval, talán fel sem figyelnek 

ránk; és ha a kis gyíkocska elvezet bennünket a címre, gyorsan 

lecsapunk. Ami magát illeti – fordult most felém – nos... 

magának az lesz a dolga, hogy odavezessen bennünket a 

lelőhelyre. Amint a pilóta felvette az üzemanyagot, indulunk. Ne 

feledje, hogy villámlátogatásról van szó. Gyorsan föléjük 

repülünk, maga megmutatja az ásatási helyszínt és mindazt, amit 

geológiai szempontból fontosnak tart, és ami bizonyítja, hogy az 

itt történteknek van némi közük a Salt Lake-i raktárnál elkövetett 

gyilkossághoz. A legkisebb információ is fontos lehet. 

– Például az is, hogy a csontok esetleg radioaktívak voltak? – 

kérdeztem, mintegy mellékesen. 

Bert szemöldöke a magasba szaladt. 

– Nahát! – mondta elismerő hangon. – Ezt meg honnan 

veszi? 

– A buszon hallottam. A földben, illetve a kőzetekben 

található szerves anyagok gyakran tartalmaznak urániumot. Ez 

persze teljesen logikus. Gondolja csak végig. A talajvízben oldott 

állapotban lévő radioaktív anyagok békésen csordogálnak a 

felszín alatt. A víz mindenhová beférkőzik, még a legkisebb 

repedésekbe is, és kimos mindent, ami az útjába kerül. így a 

felszín alatti rétegekben pihenő fosszíliákat, csontokat is. Az 

uránium úgy reagál a szerves anyag jelenlétére, hogy kiválik a 

vízből, és beépül a csontba, illetve a fosszíliába. A folyamatos 



lerakódás következtében egyre nagyobb lesz a koncentrációja. 

Nem véletlen, hogy a dinoszaurusz-csontok jelentős hányadát 

uránbányászok találták ezen a területen. Némelyiknek olyan 

magas az urániumtartalma, hogy a paleontológusoknak 

szcintillátort kell használniuk ásás közben. Szerintem, nem lenne 

haszontalan, ha összevetnék a lelőhelyen maradt csontszilánkok 

urániumtartalmát a raktárban talált csempészáruéval. De az is 

lehetséges, hogy a csontok urániumkoncentrációjának 

ismeretében könnyebben megtalálnák a fosszíliát kiemelő 

markolót, illetve a szállításhoz használt teherautót. Egyúttal 

kielégítő magyarázatot kapnának arra is, miért nem a házában 

tartotta George Dishey a kiásott csontokat. Maguk is 

vigyázzanak. Az lesz a legjobb, ha szól az embereinek. A 

radioaktív-sugárzás, ha hosszú ideig van neki kitéve valaki, rákot 

okoz. 

– Azt a mindenit! – mondta Bert. – Talán mégiscsak meg 

kellene tartanunk, mint oktatót. A srácok élveznék az előadásait. 

No de komolyra fordítva a szót... Ha teljesítette a feladatát, 

megvárhat bennünket a reptéren. Amint végeztünk a meló ránk 

eső részével, jövünk mi is. De ha nincs kedve várni, nem 

tartóztatom. Visszamehet Salt Lake-be a saját szakállára is. – 

Elhallgatott, és színpadias mozdulattal a szívére tette a kezét. – 

Mint a törvény hű szolgája, felesküdtem, hogy minden erőmmel 

védelmezni fogom az ilyen törékeny, ártatlan kívülállókat, mint 

maga. Ezért, ha véletlenül úgy döntene, hogy bevár minket, 

nagyon kérem, ne hagyja el a repülőteret, míg a móka tart. 

Rendben? 

Bólintottam. Pattanásig feszülő idegeim olyan vad táncot 

jártak, hogy elfogott a remegés, és nem jött ki hang a torkomon. 

Ekkor ért vissza a pilóta. Hozzánk lépett, és udvariasan 

bemutatkozott. Először Nem-Tom Latimernek, azután nekem. 



– Joan Howe vagyok – mondta. Kedvesnek és nagyon, de 

nagyon lelkesnek látszott. Ez csak tovább fokozta az 

idegességemet. Annyira, hogy már a gyomrom is remegett. 

Ennek ellenére kíváncsian vártam Nem-Tom válaszát, abban 

bízva, hogy végre, megtudhatom az igazi nevét Az ügynök 

azonban nem szólt, csak elmosolyodott, és megrázta a felé 

nyújtott kezet. Ugyanezt tettem én is. Csapongó érzéseim 

közepette egyszerűen nem jutott eszembe az ilyenkor használatos 

társalgási formula. 

Arra gondoltam, felhívom Carlost, amíg lehetőségem van rá, 

hiszen, az is előfordulhat, hogy meghalok. 

– Rögtön jövök – motyogtam, és elindultam a repülőtér 

kiszolgálóegysége felé. 

– Hova megy? – kiáltott utánam Bert. 

– A mosdóba – feleltem, de hátra sem néztem. Oda gyere 

utánam, te okostojás! 

Carlost nem értem el sem a rendőrségen, sem odahaza, de az 

üzenetrögzítőjére azért rámondtam néhány mondatot Dol-ga 

végezetlenül, lehajtott fejjel indultam vissza a többiekhez, így 

későn vettem észre a sarkon beforduló alakot. Ray volt. 

– Helló – mondta, miközben megfogta a vállamat, hogy 

elveszített egyensúlyomat könnyebben visszanyerjem. 

– Helló – feleltem kissé bágyadtan. 

Legnagyobb meglepetésemre Ray a tekintetemet kereste. 

Olyasmi után kutatott bennem, amit általában nem szoktam 

megosztani senkivel. 

– Nem kell velünk jönnie – suttogta szelíden. 

– Tudom. 

Hogy a másik keze mikor került a vállamra, nem tudtam 

volna megmondani. Egyszer csak éreztem, hogy mindkettő ott 

van, és bíztató erőt sugároz felém. 

– Nem... nem akarlak elveszíteni – mondta lágyan, és 

magához húzott. 



Diadalmasan a szemébe néztem, aztán gyengéden 

végighúztam az arcán a kezemet. 

– Nem fogsz – suttogtam. Aztán határozott léptekkel 

elindultam a helikopter felé. 

 

* 

 

A helikopter kiért a felhők közül, és a nap elhaló sugarait 

kergetve befordult a sivatag fölé. Megigézve figyeltem a 

mellettem ülő. Joan Howe kicsi, törékeny kezének minden 

mozdulatát, és meg kellett állapítanom, hogy érti, amit csinál. A 

védősisakja alól előbukkanó szőke hajszálakon megcsillant a 

sápadt napfény, majd továbbvándorolt az ujján szolidan 

megbúvó jegygyűrűre. Tekintetem szinte magától találta meg a 

műszerfalra felragasztott fényképet, amelyen egy elképesztően 

jóképű, kalózkülsejű fiú emelt a magasba egy hatalmas 

pisztrángot, diadalmas vigyort villantva a kamera felé. Talán 

megérezte, hogy róla gondolkodom, mert a védősisakomba 

épített fejhallgatóban felhangzott a hangja. Olyan érzésem volt, 

mintha két, parányi lélek tört volna utat a fülem felé. 

– Az FBI-ügynöknek nem maradt hely – magyarázta. – Már 

így is túlsúlyosak vagyunk a gép hasára erősített reflektor miatt. 

Legalább harminc kiló. Ahhoz, hogy velünk jöhessen, az 

üzemanyag egy részéről kellett volna lemondanunk. 

Mosolyogva hallgattam, de magamban még mindig azzal 

voltam elfoglalva, hogy kiderítsem, miért okozott akkora 

meglepetést a neme. Én magam is pilóta vagyok, érveltem, és a 

terület, amelyen dolgozom, ugyancsak férfiak által dominált. 

Eddig mindig Örültem, ha velem egynemű is akadt a közvetlen 

munkatársaim között. Miért zavar akkor most, hogy a pilóta nő? 

– Azt hiszem, nem is nagyon kapálódzott, hogy eljöhessen – 

– feleltem. Arról, hogy egy baleset miatt ódzkodott a repülésről, 

hallgattam. Nem akartam felesleges aggodalmat kelteni. 



– Maga rendőr? – kérdeztem. 

– Nem, dehogy. Egyszerű pilóta vagyok. Én akartam így. Ha 

rendőr lennék, akkor egy csomó mindennel kellene 

foglalkoznom, és könnyen előfordulhatna, hogy veszélyes akciók 

közepén találnám magam. így viszont... nincs más dolgom, mint 

biztonságban elvezetni ezt a gépet. Bevallom, néha ez is 

bőségesen elég. 

– Elhiszem – bólogattam megértően, és izgatott pillantást 

vetettem a plexiüveg alatt feltáruló táj felé. 

A sivatag szinte repült a lábaim alatt. A látványtól meg is 

szédültem egy kicsit. A gép eleje szinte teljes egészében 

plexiüvegből készült, amitől olyan érzésem volt, mintha egy 

hatalmas buborékban ülnék, ami, ha összeütközik valamivel, 

semmivé foszlik egy pillanat alatt. 

– Úgy hallottam, néha problémát okoznak a vezetékek –

jegyeztem meg közömbös hangon. 

– Így igaz. Az a legnagyobb baj, hogy nem lehet látni őket. A 

mi esetünkben azonban nincs ok az aggodalomra. A gép törzsén 

alul is és felül is van egy-egy speciális harapófogó, ami érzékeli, 

és el is vágja a gép épségét veszélyeztető vezetékeket. Ez 

körülbelül kilencven százalékos védettséget jelent, ami az 

átlagosnál sokkal jobbnak mondható. Úgyhogy, nem kell félnie. A 

biztonsági berendezések szinte vadonatújak, és mindegyik 

tökéletesen működik. 

– Ezt örömmel hallom. – A hangomba izgatottság és némi 

bizalmatlanság vegyült. Ez a két érzés váltakozott bennem, mióta 

a gép a magasba emelkedett. És néha, amikor mindkettő 

elcsitult, közéjük lopakodott egy harmadik – a félelem. – Én 

magam is vezetek – mondtam – de fix szárnyú gépeket. 

Viszonylag könnyű volt megtanulni, a kormánykerék miatt. Maga 

viszont... joysticket használ. 

– Ne használja ezt a szót, mert a helikopter-pilóták kinevetik 

– mondta Joan, miközben szeretetteljesen megpaskolta a két 



térde között elhelyezkedő rudat. – Jobban kedveljük a 

botkormány elnevezést. Az valahogy... komolyabb. Egyébként is, 

ez csak a törzset irányítja. Abban is a fogaskereket meg a 

hengereket. A rotorok mozgásáért és az emelkedésért ő a felelős 

– paskolt meg egy másik, sebességváltóhoz hasonló kart a két 

első ülés között. – Az irányváltoztatáshoz pedig megnyomom 

valamelyik pedált – mutatott a lábai alá. Ezután rövid bemutató 

következett. A botkormány alig érzékelhető mozdítására elfordult 

a törzs; a sebességváltó-szerű kar előretolása nyomán megdőlt a 

forgás közben korongra emlékeztető rotor, amely most tényleg 

úgy nézett ki, mint egy hatalmas Frisbee. A legfurcsább az volt, 

hogy a szembetűnő mozgások ellenére semmit nem érzékeltünk 

odabenn – a gép olyan simán siklott a levegőben, mint a vízben a 

halak. Rövid szemlélődés után erre is megtaláltam a 

magyarázatot. Rájöttem, hogy a fix szárnyú gépektől eltérően, a 

helikopter szabályos légörvényt alakít ki maga körül, amit 

bizonyos fokig, irányítani tud. Hogy akkor mi történik, ha 

természetes légörvénybe kerül, nem tudtam elképzelni sem. 

Hirtelen mindennél jobban akartam, hogy elkerüljön bennünket 

a vihar. 

A nyugati égbolton gyülekező felhők közül előbukkanó hold 

keskeny sarlója azt jelezte, hogy mindenképpen sötét éjszaka 

lesz. Ráadásul olyan helyre tartottunk, ahol az utcai lámpák fénye 

még nem zavarta meg a természet harmóniáját; a csillagok 

pislogó fényétől pedig a felhők fosztották meg a kis expedíciót. 

Csak vonulna el a vihar, könyörögtem némán. Erre azonban nem 

volt nagy esély. 

Jobb híján szétteregettem a térképet a térdemen. Most 

örültem csak igazán, hogy Vance színezett domborzati térképét 

hoztam magammal, mert ezen jobban látszottak a formációkat 

jelölő kitüremkedések, mint a másikon. 

– Ezt a vonulatot kövesse, legyen szíves – mutattam az 

alattunk elnyúló hegygerincre. 



Nem láthattam Ray-t és Bertet, mert a pilótafülkét az 

utastértől elválasztó fal mögött ültek, ezért a kelleténél jobban 

megriasztott, amikor Bert kellemetlen hangja benyomakodott a 

sisakomra szerelt fejhallgatóba, azon keresztül pedig a fülembe. 

Olyan érzésem volt, mintha beköltözött volna a koponyámba, 

ami még jobban felszította iránta érzett ellenszenvemet. 

Szerencsére, nem hozzám szólt, hanem a pilótához. 

– Tegye lejjebb a gépet – mondta. – Nem akarom, hogy idő 

előtt észrevegyenek minket a mumusok. 

– Oké, de sokkal alacsonyabbra nem repülhetek – felelte a 

pilóta. – Csak ha fokozom a sebességet. A lebegést viszont csak 

bizonyos magasság felett vállalom, hiszen bármikor előfordulhat, 

hogy autorotációra kell állítanom a masinát. 

Autorotáció. Nem volt olyan terepre gyakran kijáró geológus, 

akit ne töltött volna el félelemmel a szó. És nem véletlenül. 

Autorotációra ugyanis akkor volt szükség, amikor elromlott a 

motor, és a gép, igazi szárnyak hiányában, nem tudott leszállni. 

Ilyenkor esetlenül bukdácsolni kezdett a levegőben, mígnem a 

pilóta, a sebességváltóhoz hasonló kar hátrahúzásával, 

működésbe hozta a rotorokat, és a levegő felhajtóerejére 

támaszkodva letette a gépet. 

– Ez a gép nem igazán alkalmas a lopakodásra – folytatta 

Joan. 

– Ennek ellenére megpróbálkozunk vele – felelte Bert. – 

Maga csak arra ügyeljen, hogy a repülés kényelmes, sétaszerű 

legyen. Mintha nem rendőrök ülnének a gépen, hanem turisták, 

akik azért szállnak alacsonyan, hogy kigyönyörködhessék 

magukat a táj szépségeiben. Csak így férkőzhetünk közel azokhoz 

a nyomokhoz, amiket a kis Emmy talált nekünk. Mégiscsak 

meghozta a szerencsénket, kislány. Úgy érzem, szorul a hurok 

Mr. Rossz nyaka körül, és ez csak magának köszönhető. – 

Döcögve elnevette magát. A fülhallgatón keresztül érkező hang 



azonban nem nevetésre, hanem egy undok bogár döngicsélésére 

emlékeztetett. 

Nagy nehezen sikerült ismét az alattunk rohanó tájra 

irányítani a figyelmemet. Most már értettem, hogy – minden 

félelmük ellenére – miért szeretnek helikopterről dolgozni a 

geológusok. Mert innen semmi máshoz nem fogható összképet 

kaphattak a föld felszínéről. Rengeteg időt lehetett megspórolni 

azzal, hogy valaki a levegőbe emelkedett, majd időről időre 

aláereszkedett, begyűjtött egy-két adatot, aztán visszaugrott a 

gépre, és megpróbálta kinézni a legközelebbi, vizsgálódásra 

érdemes helyet. Élvezettel néztem az alattam szétterülő sziklás 

vidék egymásra csúszott rétegeit. Életemben először vehettem 

szemügyre teljes életnagyságban a Morrison Formáció lágy, 

gyorsan kopó gyomrát, amely sajnos, túl gyorsan eltűnt a 

ránehezedő, jóval fiatalabb és jóval keményebb réteg alatt. A 

Morrison lágy agyagkövei egy ősrégi tenger fenekén formálódtak 

valamikor. Több mint 100 millió évig feküdtek elrejtve a világ 

szeme elől, abban a hatalmas temetőben, amelynek titkaiból 

legfeljebb csak morzsákat ismerhetett meg a tudomány. A felette 

elterpeszkedő réteget azonban megemelte a Föld kiismerhetetlen 

ereje, és a formációt betemető sziklák egy részét lemosta az 

erózió. A ritkán hulló sivatagi eső és a száraz szél további 

tisztogatást végzett a formáció palával borított felszínén; lassú, 

de biztos harapásokkal ette a sziklákat, és kitartó tevékenysége 

eredményeként kialakult az a hatalmas, terméketlen réteg, 

amelynek egyhangúságát legfeljebb egy-egy mészkő vagy 

homokkő-képződmény töri meg imitt-amott. Hirtelen az jutott 

eszembe, hogy a hatalmas kiterjedésű formációból milyen 

kevésnek sikerült csak a felszínre törnie; egy icipici felületnek két 

réteg között, amelyik közül az egyiket kíméletlenül megkoptatta a 

természet vad ereje, ám a másik érintetlenül marad még hosszú 

ideig. Még azt is el tudtam képzelni, hogy emberi szem számára 

soha nem lesz látható, mert a fajunk előbb kipusztul, minthogy a 



legalsó rétegről lekopjon a Morrison Formáció. És ebben a 

viszonylag keskeny sávban, a két réteg közötti kitüremkedésben 

feküdtek azok a csontok, amelyeket a természetnek köszönhetően 

visszakapott az emberiség. Az egykor itt élő dinoszauruszok 

megkövesedett vázának maradványai, amelyek úgy vonzották a 

csontvadászokat, mint méhet az illatozó virág. Amelyeknek egy 

része akkor porladt el, amikor az ember legfeljebb még csak a 

Teremtő gondolataiban létezett; valamikor nagyon régen, még a 

törzsfejlődés hajnalán. Amelynek sziklával, kővel borított részei 

rejtve maradnak talán mindörökre, mert nincs ember, aki meg 

tudná fizetni egy ilyen gigantikus méretű ásatás költségeit. Ez 

volt a legfőbb oka annak, hogy a csontvadászat sikere, kilencven 

százalékban, a szerencsén múlott, míg a fennmaradó tíz 

százalékban a kitartásé volt a főszerep. A csontkeresőknek 

százszor és ezerszer be kellett járniuk ugyanazt a terepet, de így is 

csak halvány reményük volt arra, hogy a két látogatás között 

legalább néhány millimétert elkoptatott a felszínből a szél, 

megadva az esélyt arra, hogy a képlékeny homokkőbe ágyazva 

végre megtalálják a keresett kincset. De még így is sokakat kizárt 

a felfedezés öröméből az a gigantikus erő, amit természetnek 

nevezünk. 

Elmélkedésemet ismerős képek szakították félbe – már 

annak a völgynek a bejáratánál jártunk, ahol délelőtt kitettek 

bennünket a buszok. Feltűntek alattunk a gömbölyűre koptatott, 

kietlen hegyoldalak, a töredezett homokkőszirtek, amelyeket az 

idő és a szakadatlanul munkáló természet hordott össze a 

Morrison felszínén. A pilóta az utasításaim alapján a délelőtt 

megtett útvonal fölé ereszkedett. Most a levegőben jártuk végig, 

lépésről lépésre, azokat a jellegzetességeket követve, amelyeket a 

földi séta során memorizáltam, hogy az akkor még csak remélt 

visszatérés során legyenek megfelelő támpontjaink, és a lehető 

leggyorsabban megtaláljuk az ásatás színhelyét. Tőlünk balra 

most is ott magasodott a Dakota-szikla, az a homokkő-



képződmény, amelyről viszonylag könnyen be lehetett 

azonosítani már nagy távolságból is a Morrisont. Láttam a 

csapást, amit reggel tapostunk a lábunkkal a gyéren hajtó 

mormon teacserjék között, bár inkább az eszemmel, mint a 

szememmel, mert a gyorsan mélyülő szürkület addigra áttetsző 

takarót vont fölé. Joan biztos kézzel vezette a helikoptert a 

sziklák és a sivatag találkozását jelölő vonal felett, és én ámulva 

állapítottam meg, hogy pár másodperc alatt tettük meg azt az 

utat, amely délelőtt a terepbejáráshoz szokott 

paleontológusoknak több mint félórába került. Most már javában 

a terep fölött jártunk, a Dakota-szikla fölött, ott, ahol a védett, 

medenceszerű bemélyedésben, ha hinni lehet Dannek, néhány 

nappal korábban még a kicsinyeit védelmező dinoszaurusz mama 

csücsült. A pilóta félve nézett körül a lebegő gépből, mert, bár 

nem láttunk oszlopokat, sosem lehetett tudni, hogy mikor 

bukkan elő a semmiből egy, a szürkületben alig kivehető vezeték. 

Joan óvatos mozdulatokkal erre-arra forgatta a törzset, keresve 

azt a helyet, ahol a lehető legnagyobb biztonsággal leteheti a 

helikopterét. 

– Leállítsam? – kérdezte a fejhallgatókon át. 

– Ne – felelte Bert recsegő hangja. – Hagyja csak járni a 

motort. Egyébként sem azért vagyok itt, hogy természetrajz-órát 

vegyek, hanem azért, hogy megvizsgáljak néhány nyomot. 

– Akkor, ha sikerült kinyitni az ajtót, már mehet is – nézett 

rám Joan, – De vigyázzon, húzza be a nyakát, és eszébe ne jusson 

sétára indulni a gép körül, mert hátul is van egy kisebb rotor. – 

Elmosolyodott. A sisak által övezett rózsás, egészséges, ifjú arc 

jóval fiatalabbnak tűnt, mint az enyém. Ettől még nagyobb 

felelősséget éreztem iránta, mint addig. Ez volt az a pillanat, 

amikor Ninával kapcsolatos tervem teljes súlyával nyomni kezdte 

a vállamat. Lehet, hogy veszélybe sodortam őt is? Legszívesebben 

felpofoztam volna magam, amiért hirtelen támadt ötletem 



világgá kürtölése előtt nem gondoltam végig legalább egyszer a 

dolgokat. 

– Köszönöm – mondtam, miközben az ajtó, egy szisszenés 

után, felpattant, mint egy ötajtós kocsi távirányítású hátsó ajtaja. 

Levettem a védősisakot, és kikukkantottam a szürkületbe. Aztán 

átléptem a küszöböt, és behúzott nyakkal futni kezdtem az ásatás 

felé. Ray és Bert már ott volt. – Ez az a hely – kiáltottam. – Még 

ilyen sötétben is jól ki lehet venni a markoló által szántott 

nyomokat. Itt, itt, itt meg itt – mutattam rá azokra az árokszerű 

mélyedésekre, melyeket, minden kétséget kizáróan, egy markoló 

kosarának hosszú, egyenes fogazata hagyott a kemény talajon. 

Dan és stábjának tagjai felszedték a sátraikat, de a nyomok jól 

láthatóan jelezték, miként helyezkedtek el a lelet körül. – Itt 

rögzítették a védősátor sarkait – mutattam, – és itt tartották az 

ásáshoz szükséges szerszámokat. Azt mondják, mindig dél felől 

közelítették meg a kanyont. A markoló ezzel szemben, északi 

irányból érkezett. 

– Némi keresgélés után előhúztam azt a térképet, amit Nem-

Tom adott kissé hosszúra nyúlt várakozásunk kezdetén. – Csak 

azt nem tudom, hol csatlakozik a nyom az úthoz – mondtam. – 

Ezen a térképen az összes jelzett útvonal fel van tüntetve, de a 

földutakat és a tanyákhoz vezető bekötő utakat nem jelöli. De ha 

jobban megnézik, túl messze nem mehettek, hacsak nem akartak 

átúszni a San Rafael folyón. 

– Tanyákhoz vezető bekötő utak? – kérdezte hitetlenkedve 

Ray. – Itt? – Hófehér, patyolat tiszta futócipőjében akkor sem 

lóghatott volna ki jobban közölünk, ha elefántnak álcázva 

érkezik. Legszívesebben a föld felett járt volna, jó húsz centivel, 

hogy tisztára súrolt talpának ne kelljen a ragacsos-agyagos 

talajhoz érnie. 

– Igen, a területfelügyelőség kimutatása szerint több farm is 

van errefelé, többnyire tartós bérletbe kiadva. Hogy milyen 

sikeres gazdálkodást folytatnak a bérlők, azt nem tudom, de ha 



jobban körülnéz, a gyér növényzet aljában észre fogja venni a 

tehénlepényeket. – Ray, nem kis megelégedésemre, éppen egy 

kiszáradt, de félreismerhetetlen példány mellett topogott. – Úgy 

nézem, az egyik gazda tavasszal errefelé legeltette a marháit, 

aztán, amikor mindent lekopasztottak, tovább terelte őket. 

Ahhoz, hogy a fű újra kinőjön, csapadékra van szükség, ami azt 

jelenti, hogy tavaszig már nem érdemes visszatérniük. 

Szegények, kisméretű földjeik miatt kényszerülnek erre a hosszú 

vándorlásra. Ha ott legeltetnék a teheneiket, nem tudnák 

megtermelni télre a takarmányt. Ezért kényszerülnek arra, hogy 

a nyári legeltetéshez az államtól béreljenek földeket. Ugyanakkor 

nem véletlen, hogy ők találják a legtöbb csontot. Miközben 

legeltetnek, vagy az elveszett marhákat keresik. – Ezután 

következnek a gyereklány feleségek, gondoltam magamban. 

Szinte láttam, ahogy George körülvezeti Ninát a lelőhelyen, hogy 

megtanítsa neki a csontvadászai nevű játék szabályait. 

Bert körberajzolta a markoló nyomait, aztán drámai sóhajjal 

felegyenesedett. 

– Indulás, gyermekeim! Vár a szecskavágó. – Majd még 

morogva hozzátette:    Az orromig sem látok el, nemhogy a 

nyomokig... 

 

* 

 

A helikopter hangos berregéssel Vance völgye fölé 

emelkedett. Magam sem tudtam, mióta, de így neveztem a helyet, 

ahol szegény fiú búcsút mondhatott a doktorival kapcsolatos 

álmainak. A pilótának nem volt könnyű dolga, hiszen a nyomok 

egyre halványabban látszottak a sötétedő ég alatt, de mindent 

megtett annak érdekében, hogy ne veszítse el őket. Nem sokkal 

később azonban mégiscsak elhaltak egy kopár mészkőmezőn. 

– Tegye lejjebb azt a nyavalyás gépet, Joany, és lebegjünk egy 

kicsit! – szólt előre Bert. 



– Ha annyira akarja, lejjebb megyek, de akkor felejtse el a 

lebegést – felelte ingerülten Joan. – Már így is túl alacsonyan 

vagyunk. Ha ebben a magasságban akar lebegni, akkor másik 

pilótát kellett volna hoznia. 

– Ettől féltem, Joany baba. Úgy viselkedik, mint egy óvodás. 

Tényleg azt gondolta, hogy sétarepülésre megyünk? – Bert 

dorgáló hangja olyan volt a fülhallgatóban, mint a varjúkárogás. 

Már épp kinyitottam a számat, hogy szóljak valamit a pilóta 

védelmében, aki miattam került ebbe a cseppet sem veszélytelen 

szituációba, amikor ismét felhangzott a károgás: 

– Hé, Emmy cica, mi a véleménye azokról a sötét foltokról 

odalenn? 

Rögtön észrevettem, amit Bert már korábban meglátott. 

– Gumiabroncsról leszakadt sárdarabok – feleltem habozás 

nélkül. 

A helikopter ment tovább, de a sötétség egyébként is elnyelte 

volna a nyomokat. 

– Semmit nem látni ebben a nagy feketeségben – 

panaszkodott a pilóta. – Ha gondolják, szálljunk le, de ennek így 

nem sok értelme van. Vagy – támadt egy újabb ötlete – 

bekapcsolhatom a reflektort, az talán... 

– Ne! – kiáltotta Bert. – Nem akarok árulkodó fényeket. 

Ebben a magasságban olyanok lennénk, mint egy égi fáklya. 

Elvilágítanánk Salt Lake City-ig. 

– És az nem jutott eszébe, hogy a rotorok berregésére is 

felfigyelhetnek? – kérdezte gúnyosan Joan. 

– De. De az ellen semmit nem tehetünk. A reflektor ellen 

viszont igen. Egyébként is az egyensúly a legfontosabb, bébi. 

Feleslegesen nem kockáztatunk. Tudja mit? Fordítsa meg ezt a 

nyavalyás verdát, és tegyen úgy, mintha elindulnánk vissza, Price 

felé. De ne ilyen meredeken, a francba! Legyen már nagyobb az a 

kör, látni is szeretnék valamit. 



– Ahogy parancsolja, cowboy – mondta Joan, és a 

sebességváltóhoz hasonló rúdra támaszkodott. Mozdulata 

nyomán emelkedni kezdett a helikopter. A botkormány 

előretolásával ráfordultunk arra az ívre, amelynek bejárásával 

feltérképezhettük az alattunk elterülő kanyont. A gép közben 

gyorsulni kezdett, majd beállt egy harminc-negyven mérföld per 

órás sebességre, ami lehetővé tette, hogy alaposan körülnézzünk 

odalent, ugyanakkor nem keltett gyanút. A nyugati égboltot 

mélykékre festette a közelgő éjszaka sötétje, az alattunk elterülő 

árnyékokat pedig koromfeketére. Már a Morrison keleti oldala 

felett repültünk, és egy pillanatra sem vettük le szemünket az 

alattunk sötétlő tájról, hátha felfedezünk odalenn egy épületet, de 

minden erőlködésünk hiábavalónak bizonyult. Végső 

elkeseredésemben kiterítettem a térképemet, hátha jelöl 

néhányat a környéken található farmok közül. 

Látva, hogy mit csinálok, Joan átnyúlt hozzám, és 

megérintett a sisakomon egy kapcsolót. Abban a pillanatban 

kigyulladt a sisakra erősített miniatűr lámpa, amelynek vörös 

fényben táncold sugara az ölemig ért. 

– Irányfény – mondta. – Ha nem tetszik a vörös, a kapcsoló 

forgatásával zöldre vagy fehérre változtathatja a színét. – 

Elvigyorodott. Minden megnyilvánulása arról vallott, hogy 

imádja a helikopterét. 

Miközben privát földek után kutattam a térképen, a perifériás 

látómezőmben megjelent valami különös dolog. A plexiüvegre 

meredtem. 

– Odanézzenek! – kiáltottam. – Látják maguk is? – A 

Morrisont jelentő kitüremkedés nyugati pereme felett repültünk, 

ki tudja, hányadszor, ott, ahol a Dakota-szikla távolról is jól 

látható, kissé nyugat felé dőlő csúcsa feketéllet. Közvetlenül a 

szikla tövébe felfedeztem egy keskeny, meredek falú kanyont, 

amelynek mélyén, meg mertem volna esküdni, egy markoló 

bólogatott. 



Joan lelassította a gépet és forogni kezdett; a gép törzse úgy 

himbálódzott a rotor alatt, mint egy lengőkalapács. Azon 

tűnődtem, vajon Ray hogy viseli mindezt. Reméltem, a gyomra 

ugyanolyan edzett, mint a teste többi része, és nem lesz semmi 

baja. 

Újra a kanyon fölé értünk. 

– Azt hiszem, megtaláltuk a markolót – mondtam. – Valami 

parkol odalenn, abban a keskeny kanyonban – mutattam a lábam 

elé, – Csak akkor lehet észrevenni, ha lóháton megyünk el felette, 

vagy ha pontosan fölérepülünk. – A szívem izgatottan dobogott. 

– Hát ez óriási! Maga úgy forgatja ezt a szecskavágót, mint egy 

búgócsigát! Remek! 

Hallottam, hogy Bert kuncogni kezd a védősisak mögött. 

– Ereszkedjen lejjebb velünk, cicababa, és egy percre 

kapcsolja be a reflektorát! 

Láttam, hogy Joan ujjai összekulcsolódnak a botkormány 

körül. A gép szinte teljesen lelassult. 

– Sötét van, és nagyon szűk a hely – mormogta Joan. – Nem 

tetszik ez nekem. Ahogy elnézem, harminc lábnál is mélyebb 

lehet. 

– Nem érdekel, mit gondol, vagy mit néz! – recsegte Bert. – 

Csinálja, amit mondtam! Parancs! Vigyen bennünket a kanyon 

fölé, és kapcsolja be azt a rohadt reflektort, különben kihajítom! 

– A felszín állandóan emelkedik! – panaszkodott Joan. – 

Nem lesz elég a magasság a lebegéshez. Maga is tudja, hogy néz 

ki egy magasság-sebesség diagram, Bert. Ahhoz, hogy 

megcsináljam, amit mond, szabályosan meg kell erőszakolnom 

ezt a kis masinát. 

– Akkor erőszakolja meg! Látni akarom azt az istenverte 

markolót! 

A pilóta habozott egy pillanatig. 

– Oké, néhány perc lebegés talán megoldható, de csak a 

kanyon pereme felett. Ott felkattintom a fényszórót, de a perem 



alá akkor sem megyünk le, ha maga feldarabol. És le sem 

szállunk – jelentette ki ellentmondást nem tűrő hangon Joan. 

– Ennyi pontosan elég lesz, drágám. 

Joan leállította a sebességet és rám nézett. 

– A kapcsolót a maga kezébe adom. Jól gondolja meg, mikor 

nyomja be. A gyártó az Éjszakai Nap fantázianevet adta a 

reflektornak, és egyáltalán nem esett túlzásokba, amikor ezt tette. 

Akkora ereje van, mint harmincmillió gyertyának. Ha eddig 

véletlenül sikerült volna megtéveszteni a környékbelieket, attól a 

pillanattól, hogy bekapcsolja, többé nem fogják azt gondolni, 

hogy kirándulók vagyunk. Ha csak néhány méterrel a perem fölé 

emelkedünk, úgy fogunk világítani, mint Rudolf orra karácsony 

este. Érti? Ezért csak annyit engedhetünk meg magunknak, hogy 

bevilágítunk a kanyonba, maguk lenéznek, aztán, amilyen 

gyorsan csak lehet, elhúzzuk a csíkot. Normális esetben én 

kezelnék mindent, de most nagyón kell figyelnem, nehogy 

fennakadjunk egy szikla peremén. – Azzal a kezembe nyomott 

egy kicsike dobozt, maga pedig megmarkolta a botkormányt, és 

fordított rajta egy kicsit. – Nézze meg alaposan. Azzal a kis 

pecekkel állíthatja be a fénycsóva irányát. Négy állása van: bal, 

jobb, előre, hátra. A másik kis gombbal a fókuszon állíthat; ha 

akarja, meg is sütheti vele a mumusát. A harmadik gomb pedig a 

tulajdonképpeni kapcsoló. Próbálja ki, működnek-e a gombok, 

de amíg nem szólok, ne kapcsolja be. Nem szívesen vállalok 

céltábla szerepet egy bizonytalan kimenetelű lőgyakorlaton. 

Az első gondom az volt, hogy bekötött ujjammal fogást 

találjak a dobozon. Amikor sikerült, megmozgattam a 

kapcsolókat, közben Joan a kanyon fölé kormányozta a gépet. 

Odalenn épp hogy ki tudtam venni a vízmosta meredély alján 

összehordott szikladarabok körvonalát, majd, kicsit beljebb, a 

kanyon legmélyén, egy olyan tekintélyes méretű dolog 

körvonalait, amit csak emberi kéz készíthetett. Már a számon 

volt, hogy amit látok, az minden kétséget kizáróan egy markoló, 



hogy nincs szükség reflektorra, de Joan kiadta a jelszót, és az 

ujjam automatikusan megnyomta a kapcsolót. 

A kanyont elárasztó fény ereje teljesen elvakított. Ujjam 

szinte magától nyomta meg a „fókusz” jelzésű gombot, és a 

fényár egy keskeny, de annál erősebb fénynyalábra szűkült, amit 

forgatni kezdtem a kanyon felett. A következő pillanatban az 

Éjszakai Nap perzselő sugara megpihent egy markolón. Aztán, 

ahogy tovább mozdítottam, egy durva faragású létrán. Aztán egy 

platós teherautón. Végül egy férfi görnyedő alakján, amely 

kísértetiesen hasonlított ahhoz a szakállas emberhez, aki két 

nappal korábban követett Salt Lake Cityben. Épp kinyitottam a 

számat, hogy ezt közöljem Berttel, amikor észrevettem a férfi 

kezében a puskát, és azt is, hogy szép lassan ránk emeli. 

– Kotródjunk innen! – kiáltottam, és remegő ujjammal 

kikapcsoltam a reflektort. 

Joan ujjai rögtön megragadták a két ülés közölt elhelyezkedő 

rudat, de már késő volt. A kanyonban, ahol akkor már ismét 

sötétség uralkodott, torkolattűz villant. Hogy jobban lássak, 

pislogni kezdtem, aztán egy pillanatra behunytam a szemem. De 

amikor kinyitottam, még kevesebbet láttam, mint azelőtt. A 

szemem elé ereszkedő sötétkék fátyol mindent eltakart. 

Az első, amit a sötét fátyol felett sikerült meglátnom, a 

vörösen villogó műszerfal volt. Fülemben elviselhetetlen 

szirénahang zúgott, de ezen át is hallottam, amint nyöszörögve 

leállnak a turbinák, és magatehetetlenül néztem, ahogy szép 

sorjában nullára állnak a mutatók. Joan keze elfehéredett, olyan 

erővel markolta a két ülés között elhelyezkedő kormányrudat, 

miközben halkan számolt, egy, kettő, aztán csak annyit mondott, 

ó, a francba, és a következő pillanatban, tompa csattanással, 

megpihentünk a kanyon peremén. Fejem, mint ostor végén a 

nehezék, előre-hátra billent a nyakamon, de a szemem sarkából 

így is láttam, hogy a rotor, szegett szárnyú pillangó módjára, még 

mindig forogva, alábukik, magával rántva az imbolygó gépet. 



Végül az egyik lapát megakadt a gép farkán elhelyezett kisebb 

rotorban, és mintha menekülni próbálna, leszakította magát, 

nagyot dobva a törzsön, amely bizonyára messzire repült volna, 

ha fel nem fogja az ijesztő közelségben meredező sziklafal. 

Aztán minden elcsendesedett. Tájékozódni próbáltam, de 

csak nehezen tudtam összeszedni magam. A rádiót tartó konzol 

fényei még mindig vörösen világítottak a géppisztoly által 

hasított, sötétkék folt felett. Láttam, hogy Joan keze megragadja 

a keresőgombot, beállítja rajta a 121.5-öt, a nemzetközi 

segélyhívás frekvenciáját, és nyöszörgő hangon beszélni kezd: 

– Itt a... – Hangját azonban elnémította a plexiüvegen 

átsüvöltő, következő lövedék. 

Nagy nehezen kiszabadítottam magam a biztonsági öv 

szorításából, és a gép aljára kuporodva megfogtam a pilóta 

ernyedten lecsüngő kezét. Nem találtam rajta pulzust. Meghalt, 

hasított belém a felismerés. Sikítani, toporzékolni szerettem 

volna, de a hang a torkomra fagyott. Én öltem meg! Az én 

ötletem volt ez az egész! Én... Gondolataimat apró robbanások 

szakították félbe. Fülelni kezdtem, és a sisakomra erősített 

mikrofon gyér fényében megpróbáltam kinyomozni, mi okozza a 

kereplőhangra emlékeztető ropogást. Géppisztoly, cikázott végig 

az agyamon, de mire a fülemmel is megbizonyosodhattam volna 

róla, felpattant az ajtó a hátam mögött. 

Egy rémisztő pillanatig azt hittem, egyedül maradtam a 

fegyveressel. Nem mertem hátranézni. Két erős kéz megragadott 

a csípőmnél fogva, és húzni kezdett kifelé. A védősisakomra 

erősített zsinórok megfeszültek; már-már azt hittem, leszakad a 

fejem, de aztán egy kéz lebillentette rólam a sisakot, majd 

ernyedt ujjaim köré kulcsolódott és húzni kezdett maga után egy 

közeli szikla felé. Az utolsó, amit észrevettem, mielőtt 

magatehetetlenül kizuhantam a gép belsejéből, Bert 

megüvegesedett tekintete volt. A kép örökre beivódott az 

emlékezetembe. Biztosra vettem, ha száz évig élek sem leszek 



képes elfelejteni a dermedt szempár utolsó üzenetét: Jól sejtette, 

drágám. A nyers, magabiztos modor csak álca volt. Valójában én 

is ugyanúgy tévelyegtem, mint maga, bár bíztam abban, hogy 

sikerülni fog. Most már magának kell végigcsinálni, amibe 

belekezdtünk. Sok szerencsét, Emmy baba. 

Még egy utolsót fordult a testem, aztán megpihent egy lihegő 

mellkason. Valahonnan ismerősnek tűntek a keménységtől 

duzzadd izmok és a belőlük áradó melegség. 

– Ray! – kiáltotta bennem egy ujjongó hang. 

– Bert meghalt – suttogta rekedten egy másik. – A pilóta? 

– Ő is – feleltem tompán, és hagytam, hogy kicsorduljanak a 

könnyeim. 

Az igazsághoz hozzátartozott, hogy a szememet elborító 

könnyekhez nagyban hozzájárult az a homokkő is, amit 

közvetlenül a fejem mellett zúzott porrá egy becsapódó lövedék. 

A parányi szilánkok megtelepedtek a szemgolyómon, és bárhogy 

pislogtam is, nem sikerült őket eltávolítanom. 

– Tudsz járni? – kérdezte Ray. 

– Azt hiszem. 

– Futni? 

– Ühüm... 

– Akkor gyerünk. 

Gyengéd, de határozott mozdulattal felemelt a földről, aztán 

átfogta a derekamat és húzni kezdett maga után. Csak nehezen 

sikerült lépést tartanom vele. Felfelé tartottunk, a közelben 

magasodó sziklák irányába. Azon tűnődtem, miért látom őket 

hirtelen annyira tisztán, aztán rájöttem, hogy a mögöttünk cikázó 

fény miatt. Ray azon volt, hogy elkerüljük a fényforrást tápláló 

torkolattüzet, és ez egyelőre sikerült is. 

A következő pillanatban újabb golyó süvített el a fejem 

mellett. Durr! Gyorsan bekuporodtunk a hozzánk legközelebb 

eső szikla mögé, amelyről hamarosan kiderült, hogy egy befelé 

mélyülő üreget takar. A kőtömbök között megszoruló hideg 



levegőnek hamisítatlan földszaga volt. Négykézlábra ereszkedve 

araszoltam sziklától szikláig, beszimatoltam minden hasadékba, 

és közben megpróbáltam úrrá lenni ideiglenes vakságomból 

táplálkozó félelmemen. 

– Erre – suttogtam a Rayt jelentő, sötét árnyék felé. – Ha az 

orrom nem csal, ez itt egy barlang bejárata. 

Benyomakodtunk a szűk hasadékon, ügyelve arra, hogy 

lábunk be ne szoruljon az egymásnak támaszkodó kőtömbök 

közé. A szűk falak szorítása néhány lépés után engedett, és bár a 

hasadék nem szélesedett teremmé, ahhoz elég tágasnak tűnt, 

hogy négykézláb folytathassuk benne az utat. 

– Nem maradhatunk itt – súgta Ray. – Itt van mögöttünk. 

Még a lihegését is hallani. 

– Épp ezért nem fordulhatunk vissza – feleltem. – Csak előre 

mehetünk. Gyere! 

– De olyan szűk... – Ray elvékonyuló hangjában félelem 

bujkált. 

– Tudom. Ne törődj vele, csak gyere. Tudod mit? Kapaszkodj 

a bokámba, akkor nem veszítelek el. 

Tovább vonszoltam magam, újabb és újabb fogásokat keresve 

a sziklafalon, közben akkorákat szippantottam, mint egy elefánt, 

az orromba rakódó dohos por miatt. Néhány méter múlva, egy 

tágulatnál valamivel frissebb levegő váltotta fel az addigi 

áporodottat, ami nyílást jelzett a sziklafalon. Erre utaltak a 

külvilág hirtelen felerősödő hangjai is. Eltoltam magam a 

láthatatlan repedéstől, és tovább araszoltam az ismeretlen felé. 

Hamarosan olyan szakaszhoz értem, ahol az alagút feneke és 

teteje közötti távolság kisebb volt, mint a combom hossza. Mivel 

négykézláb nem mehettem tovább, elfeküdtem, és a lábujjaimra 

támaszkodva, hason csúszva folytattam az utat. Az ösztönöm azt 

súgta – mi több, kiáltotta – nem szabadna ennyire szűk helyre 

bemászni, de nem volt más választásom. Vakon araszoltam előre, 

és közben nem hagyatkozhattam másra, csak a tapintásomra és a 



szimatomra. Az egymásra halmozott sziklákon egyetlen repedés 

sem tátongott, hogy felfrissítette volna a dohos levegőt. De most 

ez tűnt a legkisebb problémának. Magamban azon imádkoztam, 

hogy ne szabaduljon el egy kődarab, mert az ránk zúdította volna 

jóval súlyosabb társait. 

Miközben minden erőmet megfeszítve vonszoltam magam 

előre, nem vettem észre, hogy Ray elengedte a lábamat. Csak 

néhány perc múlva tudatosult bennem, és a felismeréstől szinte 

letaglózott a félelem. Szerencsére, ez csak a pillanat töredékéig 

tartott. Merev karjaim új életre keltek, és fokozott erőbedobással 

elhúztam magam egy olyan helyig, ahol végre visszafordulhattam 

megnézni, mi történhetett. Tapogatózva elindultam vissza, a 

sötétbe. Óriási kő gördült le a szívemről, amikor kezem 

megérezte a kezét. Ujjai hidegek és nyirkosak voltak a félelemtől. 

– Nem tudom megcsinálni – súgta olyan halkan, hogy alig 

hallottam meg. Csak remélni mertem, hogy nem hallucináció volt 

a rövid, erőtlen megnyilvánulás. A fülem azonban még mindig 

csengett a puskalövésektől, és ha mindez nem lett volna elég, 

éktelen dübörgésbe kezdett a pulzusom is. 

– Muszáj – súgtam vissza. – Ez az egyetlen út. 

A fejem felett, a kövek között megbúvó keskeny réseken, 

sárgás fény játszadozott. A ránk vadászó férfi elemlámpája 

cikázott ide-oda, keresve a zsákmányt, amely kicsúszni látszott a 

kezei közül. Két lábamat megakasztottam egy földbeágyazott 

szikla peremében, majd mindkét kezemmel megragadtam Ray 

csuklóját, és minden erőmmel húzni kezdtem magam felé. 

Megérezhette, hogy fogytán az energiám, mert hirtelen ő is tolni 

kezdte magát, és néhány pillanat múlva ott lihegett velem 

szemben, mint egy frissen született, magatehetetlen csecsemő. 

Csak feküdt, maga alá húzva hosszú lábait, merev combomra 

hajtva a fejét. Megérintettem az arcát. Kutató ujjaim csukott 

szemhéjakat tapintottak. Csak az ajkai mozogtak alig 

érzékelhetően. Imádkozott. 



Fejünk felett ismét táncolni kezdett az elemlámpa fénye, 

jelezve, hogy tovább kell mennünk. Megpróbáltam kiszámítani, 

milyen magasra juthattunk a sziklafalban. Huszonöt, vagy 

negyvenlábnyira? Olyan sok kanyart kellett megtennünk, hogy 

nem tudtam megállapítani. Alig egy pillanat múlva újabb forduló 

következett, ezúttal jobbra, de amint meg akartam kapaszkodni 

egy kiálló kőben, megálltam, és gyorsan visszahúztam a kezem. 

De még akkor is égette a bőrömön végigtáncoló fénysugár. A 

torkomat, ugyanekkor, jeges rémület szorongatta. Nemcsak a 

felettünk cikázó fénycsóva miatt. A helikopter lezuhanása óta 

mindent feketében láttam. A kezemet, Ray arcát, némán mozgó 

ajkait. A lámpafényben felvillanó bőr színe megtörte ugyan a 

sötét egyhangúságot, de ez nem jelentett megkönnyebbülést. 

Mert a kéz, amely felvillant előttem, nem fehér volt, de még csak 

nem is barna, hanem vörös. Rájöttem, hogy Joan vére festette 

meg, amely szétszaggatott testéből patakokban spriccelt minden 

felé. És most úgy éreztem, hogy a különös emlékeztető a saját 

sorsomat vetíti elém. 

Moccanni sem mertem. Még a légzésemet is megállítottam 

egy percre, és hagytam, hogy gondolataimban összeálljon egy 

néma ima. Mennyei Atya, vagy bárhogy is hívnak, most az 

egyszer hallgass meg engem. Nem akarok meghalni. Legalábbis, 

nem így... 

A fény továbbcikázott, és a távolodó zajokból arra 

következtettem, hogy a lámpát tartó kezek tulajdonosa is 

megelégelte az egy helyben topogást. Végre kifújhattam a bent 

tartott levegőt. Halk köszönetet mormoltam magamban, és 

ernyedten átadtam magam a föld hűvösen puha simogatásának. 

Ray keze rövid tapogatózás után megtalálta a fejemet, és 

magához húzta. Még félelme közepette is ott munkált benne az a 

mindennél erősebb ösztön, amellyel azt akarta a tudtomra adni: 

itt vagyok veled, és megvédelek. És ez megnyugtatott. Most már 

mertem lélegezni is. 



A férfi azonban hamarosan visszatért. Botladozó léptei 

vészjóslóan közeledtek ahhoz a helyhez, ahol alig néhány perccel 

korábban rebegtem hálaimát. Most már a hangját is hallottuk. 

Félelemmel teli, ziháló hang volt, amely rémisztő közelségben, 

álig tízlábnyira tőlünk, azt suttogta: 

– Lelőttem egy helikoptert! 

A válasz halk recsegés-ropogás közepette egy adóvevőből 

érkezett, és bárhogy füleltem, sehogy sem tudtam kihámozni a 

lényegét. 

– Nem tehettem mást – nyöszörögte a férfi, majd 

elkeseredett hangon hozzátette: – Sarokba szorított. 

Az adóvevő másik végén beszélő férfi hangja ezúttal tisztán, 

jól érthetően tört át az éteren. 

– Manti, te ostoba faszfej! Hogy lehettél ekkora barom? – A 

harag, a hangban bujkáló fenyegetés nem sok jót ígért, 

ugyanakkor érezni lehetett benne azt a közelséget, intimitást, ami 

feltehetően egymáshoz kapcsolta a férfiakat. 

– Mégis, mit csináltam volna? – suttogta szenvedélyesen a 

felettünk topogó fegyveres. – Hagytam volna, hogy meglássanak? 

Ott álltam, közvetlenül a markoló mellett. Meg kellett tennem, 

Nephi! 

Meg kellett tenned! – gurgulázta a másik hang. – Ugyanezt 

mondtad akkor is, amikor megölted George-ot. Nekem meg fel 

kellett takarítanom a véres nyomaidat, és keresnem kellett 

valakit, aki George helyébe lép. Még a mannát is kockára tetted, 

te istenverte nyomorék! Erre most újabb vérfürdőt rendezel, én 

meg megint mehetek takarítani! Mikor még az elsőt se 

magyaráztad meg rendesen. Azt hiszed, megúszhatsz egy 

gyilkosságot? Itt a földön esetleg. De az Úr megbüntet érte, arra 

mérget vehetsz! 

– Ne beszélj gyilkosságról! – visította fölöttünk a rémülettel 

teli hang. ~ George istenkáromlást követett el. Te is tudod, hogy 

ez véráldozatot kíván! 



– Istenkáromlás! Véráldozat! Hah! Láttam, hogy mi maradt 

belőle! Szarrá tépted! Apró cafatokra! Ezt nevezed véráldozatnak, 

te húgyagyú? Egy T-Rex sem végezhetett volna alaposabb 

munkát! És az legalább fölnyalta volna a nyomokat. De 

leszarnám az egészet, ha nem azt az embert marcangoltad volna 

szét, aki a mannát szállította nekünk. Mondd, mit vétett ellened? 

A felettünk felhangzó vinnyogás olyan patetikus volt, amilyet 

a gyerekek szoktak rendezni, ha véletlenül leejtik a fagyijukat.    ; 

– Évekig csak dolgoztatta... Magához láncolta... És egyetlen 

egyszer nem feküdt le vele. 

– Kivel? 

– Hát Ninával! 

– Aztán? Úgyis meddő! Az meg, hogy nem akart baszni, nem 

istenkáromlás, te barom! 

– De akkor is... hazudott nekünk! Elvette Isten 

kiválasztottját, és még csak hozzá sem ért! Egyetlen ujjal sem! 

Soha! 

– Ezt meg honnan tudod? – kérdezte némi hallgatás után 

Nephi. 

– Attól a férfitól – vinnyogta Manti. – Aki az egyetemen 

dolgozik. 

– Arra a sunyira gondolsz, aki mindig a kulcsait zörgeti? 

Rejtekhelyem sötétjében átcikázott rajtam egy gondolat, 

Lew... 

– Nem. A potrohosra, aki mindig damilt teker a feje köré. 

Sherbrooke! Mégiscsak találkoztak a sivatagban! A Yale-en 

végzett tudós, aki évmilliós rejtélyek hiányzó darabkáit 

rakosgatja össze, és a csontok után kutató, azokat mannára 

cserélő, féleszű renegát közösen akart kifőzni valamit! De mit? 

– Megmondtam, hogy ne állj szóba vele! Kívülálló, aki 

legfeljebb csak arra jó, hogy lebonyolítson nekünk bizonyos üzleti 

ügyeket. Az meg, ha nem tévedek, csakis és kizárólag rám 

tartozik! 



Manti azonban, ügyet sem vetve Nephi dorgáló szavaira, 

tovább siránkozott: 

– Azt mondta, George azzal szórakozott, hogy zűrzavart 

keltsen az emberek fejében, és soha, senkivel nem feküdt le, se 

nővel, se férfival, legfeljebb... magával. És hogy, amit velünk 

csinál, az neki csak szórakozás... És hogy kinevet minket a hátunk 

mögött! Ezek után megkérdeztem Ninát. Igaz, úgy kellett 

kivernem belőle, de végül bevallotta... 

Nephi hangja haragtól remegően tért vissza a rádióba. 

– Az a rohadt, számító, gusztustalan buzi... – Úgy tűnt, 

folytatni sem tudja, annyira eluralkodott rajta az indulat. Ám a 

következő minutumban felszabadult nevetés rezegtette meg az 

adóvevő membránjait. – Várj! – hahotázott. – Te Nina miatt 

ölted meg Dishey-t? Egy ilyen kis senki miatt? A legsatnyább 

ivadék miatt, aki a farkamból kijött? 

Behunytam a szemein. Egek, George-nak egy féleszű 

vadember féltékenysége miatt kellett meghalnia? Nem, súgta egy 

hang. A legféltékenyebb mormon sem minősítette volna 

istenkáromlásnak azt, hogy George nem vitte ágyba a gyereklány 

Ninát. Sőt, örült volna neki. A féltékenység, bár megnyomorítja a 

lelket, semmiképpen sem követel véráldozatot. Az azonban, hogy 

valakit nap mint nap porig aláznak emberi mivoltában, és aztán a 

háta mögött kinevetik, már igen. Az már nemcsak istenkáromlás, 

hanem egyenesen árulás. Főleg, ha valaki a szemedbe mondja, 

hogy egy szívedhez közelálló lény egy útszéli szélhámosnak adta 

el a lelkét. Aki nemcsak őt alázta meg, hanem rajta keresztül 

mindenkit, aki hozzá tartozott. 

Most már teljes egészében el tudtam képzelni, miként történt 

a dolog. Ez a Manti nevű férfi követte fivérét a sivatagba, és a 

szolgálatába állt. Meghajolt a karizmatikus egyéniség előtt, 

hagyta, hogy elnyomja, feláldozta emberi méltóságát, 

önbecsülését, és behunyta szemét a realitások előtt. De azt 

gondolta, megéri, mert a végén busás jutalomban részesül. Még 



azt is eltűrte, hogy a díjat, amit eredetileg neki ajánlottak, 

másnak adják. Egy szava sem volt, amikor a neki legdrágább 

kincset egy üzleti alku megpecsételéseként eladták egy 

idegennek. Nephi testvér akkor már Isten volt abban a 

királyságban, amit ő maga kreált, és tudta, hogy a királyságban 

élőket etetni kell. Kétségbeesett, éhező emberek vették körül, 

amikor George Dishey, mintha csak a Mennyei Atya küldte volna, 

megjelent a színen. Amikor kiderült, hogy a régi cimbora 

dinoszaurusz-csontokat keres, megköttetett a szövetség. Nephi 

tudta, hogy Manti és a többiek kézben tartására nincs szükség 

másra, csak élelemre. A problémát George jelentette. Őt sokkal 

nehezebb volt kézben tartani. Ám erre is gyorsan megszületett az 

ördögi terv. A jó öreg Nephi azt gondolta, ha rá tudja venni 

George-ot egy kiskorú szexuális megrontására, akkor a bűnös 

szövetség révén élete végéig a hatalma alatt tarthatja, és 

klánjának nem kell többé éheznie. George azonban sokkal 

okosabb volt annál, mintsem hogy kötélnek álljon. Egyszer sem 

érintette meg Ninát. Lehet, hogy csak ravaszságból? Vagy 

önmagából kifordult lelke valójában érző szívet takart, aminek a 

létezéséről egyetlen ember tudott csak az egész világon: Nina. 

A fejünk felett vinnyogó ember szinte önkívületbe esve 

folytatta a siránkozást: 

– Úgy volt, hogy Nina az enyém lesz. 

– De hát... friss vérre volt szükség. Már ezerszer 

elmagyaráztam, hogy miért. 

Manti fájdalmasan felzokogott. 

– De nem lehettek gyerekei, és nem miatta, ahogy te 

mondtad, hanem George miatt. Aki imp.... – Nem jutott eszébe a 

megfelelő szó, így inkább elhallgatott, majd még keserűbb 

szavakat intézett a nagy Nephihez. – Te is hazudtál nekem! 

– Ez most lényegtelen! – recsegte durván az adóvevő. –

Inkább azt mondd meg, hogy mindenkit kinyírtál-e a 

helikopteren? 



Megint elakadt a lélegzetem. Rémülettel töltött el, hogy 

ennek a két satnya, fejlődésben elmaradt alaknak a szemében 

csak ennyit számít az életem. 

Hallgatás. 

– Nem. Csak kettőt. A másik kettő itt van valahol a sziklák 

között. 

A rádió recsegése ezúttal elnyomta a másik renegát válaszát. 

– De Neph, te magad mondtad, hogy... 

– Most aztán nehéz feladatot bízott rád az Úr, mi, Manti? – 

kérdezte, ismét tisztán hallhatóan, Nephi. – Felkötheted a 

gatyádat! Na, mindegy... Ha megtörtént, hát megtörtént. Most 

lássuk, mit tehetünk, hogy megmenthessük azt a patetikus kis 

seggedet! Volt valamilyen felirat a helikopteren? 

– Hát... csak pár betű. P-0-L-I-... A többire nem emlékszem. 

– Mit zagyválsz te itt össze?! – dörrent újfent Nephi testvér 

hangja. – Csak nem azt akarod mondani, hogy egy rendőrségi 

helikoptert lőttél ki? Mert ha igen, akkor most 

megtapasztalhatod, milyen érzés, amikor a sátán rászáll valakire! 

Ráadásul azt mondod, hogy kettő elszelelt... 

– Aha. 

Ezúttal Ray volt az, aki beszívta a levegőt, de kifújni már nem 

merte, mert attól félt, hogy a Mantinak nevezett 

inkubátorszökevény meghallja odafenn. 

– Nem láttad, beszéltek valakivel, mielőtt elhagyták a 

fedélzetet? 

– Ezt meg hogy érted? 

– Rádión, te ostoba! – Az adóvevő túlsó végén egyre 

türelmetlenebb, ingerültebb lett a hang. És... magam sem nagyon 

hittem, de félelmet véltem belőle kihallani. 

– Én... nem is tudom. De nem. Az egyik csávónak a sisakján 

volt ugyan egy mikrofon, de azt lelőttem. 

Azon tűnődtem, másképp beszélne-e, ha tudná, hogy akit 

meggyilkolt, nem férfi volt, hanem egy fiatal nő. Majdnem olyan 



fiatal, mint Nina. Hirtelen remegni kezdtem. A halál közelsége 

most még jobban tudatosult bennem, mint akkor, amikor 

megláttam a kezemen a vért. Az én ötletem, az- én hiúságom 

csalt ebbe a halálos csapdába minket. Miattam halt meg Joan, és 

miattam kellett Bertnek is meghalnia. Bertnek, akiről az utolsó 

pillanatban derült csak ki, hogy épp olyan őrült szerelmese volt 

az igazságnak, mint Ray, vagy én magam. 

– Na jó. Odamegyek. Mit mondtál, hol vannak? 

A fölöttünk toporgó férfi már magánkívül volt a félelemtől. Ez 

azt jelentette, hogy sokkal jobban tart Nephitől, mint tőlünk. 

– A kanyon déli oldalán lévő sziklaomlásban. Egy 

hasadékban. Olyanban, amilyenben Nina is el szokott bújni. A 

markomban vannak. Ahhoz, hogy kijussanak, visszafelé kellene 

jönniük. Nem mehetnek el mellettem semmiképp. 

– Jól van – dörmögte Nephi. 

Az állam a földet verte szomorúságomban. Vajon tényleg 

igazuk van? Valóban zsákutcában vagyunk? 

– Felgyújtsam a helikoptert? – kérdezte megújult erővel 

Manti. 

– Eszedbe ne jusson! – rikkantott rá Nephi. – Ennyi erővel 

máglyát is rakhatnál, és akkor odacsődíthetnéd fél Salt Lake City-

t. Az egész nem ér annyit! Inkább menj vissza. A műszerfalon kell 

lennie egy kicsi doboznak, ami arra jó, hogy segélykérő jeleket 

adjanak le vele. A pilótafülke bal első sarkában keresd. Ha 

megtalálod, eressz bele egy golyót, oké? 

– Oké – dörmögte felettünk a némileg megnyugodott 

fegyveres. Ugyanakkor érezhető volt, hogy a sarokba szorított 

bikához hasonlóan, leszegett szarvakkal csak arra vár, hogy 

kitörhessen a kelepcéből, és ennek érdekében hajlandó bármire. 

Bármire. Csusszanó lépteiből arra következtettem, hogy elindul 

teljesíteni bűnös feladatát. A vele együtt távolodó rádióban 

vigasztalóra váltott a hang: – Ne izgulj, öcsi, és ne is hibáztasd 

magad. Ami történt, azzal csak a hitedet állította újabb próba elé 



a Mindenható. Hagyd hát abba a siránkozást, és töltsd újra a 

puskát! A Mennyei Atya a te oldaladon áll. 

 

A lövés, amely elhallgattatta a helikopter vészjelzőjét, 

percekkel azután dördült el, hogy a másik férfi egy ütött-kopott 

teherautóval megérkezett. Mindezt azon a résen keresztül láttam, 

amelyen át, nem sokkal korábban, Manti lámpája megvilágította 

véres kezemet. Egy mélyedésbe kapaszkodva tornásztam fel 

magam a sziklaomlás tetejét jelentő nyílásig, ahonnan most, 

dolgom végeztével, visszaereszkedtem az őrhelyemre, miközben 

Ray tekintete ide-oda szaladgált a sziklafalon, kiutat keresve a 

halálos kelepcéből. Manti tévedett. Nem az volt az egyetlen 

kijárat, amelyen elindultunk a kőomlás gyomra felé. Nina 

általában csak búvóhelyet keresett a sziklák alatt, nem kiutat, így 

Manti, ha meg is találta a lányt, soha nem fedezhette fel azt az 

alagútszerű nyílást, amelyen Ray kutató szeme egyszer csak 

megpihent. Ninát egyébként sem igen érdekelte, hány út 

keresztezi egymást az omladék alatt. Bármelyiken hagyta is el a 

rejtekét, ugyanazok közé került vissza, akik elől elbujdosott. 

Ray csikorgó fogakkal, és olyan félelemmel, amit csak 

elképzelni tudtam, végigverekedte magát a labirintuson. A 

viszonylag vastagon felpúpozott omladék egyre vékonyabb lett, 

végül elfogyott a fejünk fölül. Szerencsére, itt-ott megmaradt egy-

egy kőoszlop, amely biztos fedezéket nyújtott, miközben, 

előregörnyedt testtel, megpróbáltunk mind messzebbre jutni a 

két férfitól. Amikor visszanéztem, megállapítottam, hogy a felfelé 

vezető út kétharmadánál járhatunk, a helikoptertől pedig jó 

százlábnyira. Egy bálaszalma nagyságú kőtömb mögé kuporodva 

figyeltük, mire készül odalenn a két renegát. Hogy arcunk ne 

világítson a sötétben, sarat és piszkot kentünk rá, de közben 

továbbra is azon törtük a fejünket, milyen útvonalon folytassuk a 

menekülést. 



– Manti, te debil! – kiáltott fel hirtelen Nephi testvér. – A 

hátsó ülésen utazó faszií él! 

Ray addig felfelé néző arca most villámként fordult a mély 

felé. Én magam kapaszkodót kerestem, annyira letaglózott a 

döbbenet. Ugyanakkor tudtam: nincs semmi, amivel 

megmenthetnénk Bért életét. 

A pilótafülkébe bemászó Nephi testvér arcán halványan 

visszatükröződtek a műszerfal még mindig világító fényei. 

Eszembe jutott, milyen lenyűgözőnek találtam, amikor utoljára 

láttam, a kisteherautó rakodóterében kuporogva, mégis büszkén. 

Most, ahogy a roncsban hajladozott, nem láttam belőle mást, 

csak ide-oda mozgó, csontos fenekét és a bozontos, gondozatlan 

szakállt. Mindez a legkevésbé sem emlékeztetett az 

ördögiségében is érzéki, egyszerre vonzó és taszító férfira. 

Mélyen ülő, villogó szeme most azt a benyomást keltette bennem, 

mintha egy koponya tekintetébe költözött volna vissza valamiféle 

élet, bár kétségtelen, hogy a műszerfal fényeit felfogó, sötét 

golyókban tükröződött némi intelligencia. Szisztematikusan 

átvizsgálta a pilótafülkét; kiemelt belőle mindent, amiről úgy 

gondolta, hogy a jövőben jó lehet valamire. Minden mozdulatán 

látszott: ismeri a gépet, még akkor is, ha hosszú ideje nem volt 

alkalma a magasba emelkedni vele. Tudta azt is, hogy mi ott 

vagyunk, és esetleg figyeljük a mozdulatait, de mindez nem 

zavarta – még csak nem is sietett. És éppen ez tette annyira 

félelmetessé a szememben. És még valami. Nyilvánvalóan tudott 

valamit, amit mi nem. 

– A pokolba veled! – üvöltötte, majd golyót repített abba, ami 

a haldokló felügyelő testéből még megmaradt. Aztán hátravetette 

a fejét, és diadalmas, farkasüvöltéshez hasonló hangot adott ki, 

amely betöltötte az egész kanyont. Végül, teljesen hétköznapi 

hangon, csak ennyit mondott: – És most eltakarítjuk a 

nyomokat. 



Ray keze abban a pillanatban ragadta meg a vállamat, amikor 

előrebuktam a rám törő hányinger miatt. Magához húzott, és 

mindaddig átölelve tartott, míg ziháló légzésem el nem csitult. 

Amikor felnéztem, láttam, hogy Nephi testvér már az 

utastérben pakolt. Valahonnan előhúzott két pisztolyt, egy 

elemlámpát, néhány golyóstollat, és más apróságokat. Aztán az 

elasztikus biztonsági övék körül kezdett matatni. Amint megfogta 

a pilótát, hogy a beszorult övét kiszabadíthassa, visszahőkölt, 

majd a gép mellett őgyelgő Manti felé fordította fenyegető 

tekintetét. 

– Szép munkát végeztél, Manti – mondta keserűen. –

Tönkretettél egy teljesen jó helikoptert. Ezenkívül, lelőttél egy 

asszonyt. – Valamivel halkabban még hozzá tette: – Pedig a 

hasznunkra lehetett volna. Tudod, hogy mennyire jól jönne egy 

kis vérfrissítés. 

– Egy asszonyt? – hápogott Manti. – De hát... honnan 

tudtam volna, hogy... 

– Fogd be a pofádat végre, és folytasd a keresést! – 

hallgattatta el Nephi egy pillanat alatt. 

– Már mindenütt megnéztem őket – siránkozott Manti. –

Nincsenek sehol. Elnyelte őket a föld. 

– Várj, Manti – szólt rá szelídebben Nephi. – Türelem! 

Próbáld meg használni a fejed. Fogd be a szád, és figyelj. Itt kell 

lenniük valahol. Érzem a jelenlétüket. De ha nem találod meg 

őket, akkor sincs semmi baj. Mama bármelyik pillanatban 

megérkezhet a kutyákkal. Emlékszel? Ninát is azok találták meg, 

amikor egyszer hiába kerestük 

Kutyák? Hát ezért ilyen magabiztos ez a rusnya alak! Még ha 

ki is szabadulunk a sziklaomladékból, utolér minket a kutyáival. 

Arról nem is beszélve, hogy sokkal, de sokkal jobban ismeri 

nálunk a terepet. Éreztem, hogy Ray teste megfeszül mögöttem. 

A füléhez nyomtam a számat és belesúgtam: 

– Van valamilyen fegyvered? 



Sustorgása keserű volt és haragos. 

– Nincs – mondták az ajkai. 

Odalenn ismét felhangzott Nephi testvér hangja. 

– Jól megnézted őket legalább? 

– Az egyik az a nő, akit kocsival követtem. 

Nephi széles vigyora feltárta hófehér fogsorát. 

– Ó, a kis Emily! Gyere csak elő, csillagvirág! – Hátravetette 

fejét, és hangosan felkacagott. – Nephi testvér meglepetést 

tartogat neked! 

Összeszorítottam az ajkaimat, nehogy véletlenül elhányjam 

magam. 

A sápadt fények hirtelen kihunytak a pilótafülkében; Nephi 

testvér alakját így ismét sötétség vette körül. A hullarablás 

eredményével elégedetten, kitépte a műszerfalból a főkapcsolót, 

és elhajította a sziklák közé. Többé nem érdekelte a helikopter. 

Most már árra összpontosított, hogy elvégezze másik, sokkal 

fontosabb feladatát. Nagyot nyújtózott, majd szemügyre vette a 

kanyon falait. 

– Gyújtsd fel a markolót, Manti – mondta végül. 

– Az előbb még azt mondtad, keressem meg azt a kettőt... 

– Majd én megkeresem őket. Te addig eltünteted a helikopter 

maradványait meg a markolót. Használd már a fejed, te ostoba! 

Takarítsd el a nyomokat, mert különben minden eddigi munkánk 

kárba vész. Csak nem képzeled, hogy hagyom, mert becsúszott ez 

a kis galiba? – Csúnyán felröhögött. – Az egyetemi fickó kiásta 

nekünk a csontokat, ahogy George megjósolta. Szépen, 

szakszerűen. Rengeteg munkát és energiát megspórolt nekünk. – 

Hangja hirtelen haragosra váltott. – Naná, hogy szét kellett 

tépned a kurva markolóddal! Nem is te lettél volna, ha nem 

szarod el a dolgokat! – Indulata azonban gyorsan csitulni 

látszott, aminek az volt a fő oka, hogy ezúttal magához beszélt. – 

No, de nem baj. Még így is elég sok megmaradt. Egy ideig kitart. 



És úgy látom, Smeely-vel sem lesz semmi baj. Szépen átveszi 

George helyét. Minden rendben lesz, Nephi... 

A kirakósjáték utolsó kockája is a helyére került. Nephi 

testvér nem azért kutatta át George házát, hogy engem 

megtaláljon, hanem azért, mert ki kellett derítenie, ki volt George 

kapcsolata a manna felé. Sajnos, akkorra már én is eleget tudtam 

ahhoz, hogy veszélyessé váljak. Szerencsére, elhagytam a 

motelszobát, mielőtt rám találtak volna, de aztán megtörtént a 

következő baj: együtt láttam Smeely-vel. Ezek után tényleg nincs 

más választása: el kell hallgattatnia. És ostoba hiúságom miatt 

Ray is hasonló sorsra jut! 

– Mi a fenére vársz, Manti? – süvöltött fel újra Nephi hangja. 

– Csak nem gondolod, hogy itt hagyhatod ezt a mészárszéket? 

Vagy azt akarod, hogy a zsaruk megtalálják a roncsot, meg a 

hullákat? Ásd csak el őket, rendben? A roncsot meg gyújtsd fel, a 

markolóval együtt! 

– De mi lesz, ha megint helikopterrel jönnek? – kérdezte 

tanácstalanul Manti. – Meglátják a hamut. – Ez volt az első 

épkézláb gondolat, amit aznap este megfogalmazott. 

– Nem lesz itt hamu, öcsikém. Te szépen összetöröd azt a 

szecskavágót, és a sziklák tövébe húzod a darabjait. Aztán 

kezdődhet a szórakozás! Tudod, hogy egy kis C-négyes mindig 

felvidít... 

Robbanóanyag! Nephi a roncsra akarja dönteni a sziklát! 

Mozdulnunk kellett, mégpedig gyorsan. Mindjárt beindítják a 

markolót, gondoltam magamban. A nagy zajban talán kereket 

oldhatunk. 

Nephi kisebb dobozt vett elő a pickup hátuljából, és öles 

léptekkel elindul t a sziklafal felé. Ahogy közelebb ért, ismét 

kivehetővé váltak az arcvonásai. Úgy tűnt, egyenesen bennünket 

néz a sziklafal tövéből. Két szeme úgy ragyogott, akár a 

borostyán. Kezét védelmezőén emelte a meggyújtott gyufa köré, 

nehogy a kanyonon keresztüllebbenő lágy szellő kioltsa a tüzét. 



Azt reméltem, hogy az éjszakai lehűléssel felerősödik a szél, és 

némi szerencsével, messzire viszi még a szagunkat is. Mint ahogy 

most is lágy, puha szárnyára vette és a magasba emelte a 

marihuána jellegzetes, édeskés illatát. Nephi testvér mégsem volt 

hát olyan rendíthetetlen, mint amilyennek látszott. Néha neki is 

szüksége volt egy kis bátorításra, és kárörömmel állapítottam 

meg, hogy ez egy olyan pillanat. 

– Nephi! – hangzott fel odalenn egy új, valószerűtlenül mély 

női hang. – Még nem jött el a víziók ideje! 

Lepillantottam a mélybe. A kanyon bejáratában épp akkor 

bukkant fel egy cingár asszony. Két kis testű kutyát vezetett. 

Nyugtalanítóan csendes volt az érkezésük, és nagyon, de nagyon 

gyors. Rövid időt hagytak nekünk. 

– Csendben légy, asszony! – intette le Nephi. – A Mennyei 

Atya épp most súgta meg, hogy eljött a dohányzás ideje. Talán 

kétségbe vonod a szavát? 

– Nem... 

Nephi durván felnevetett. 

– Nem beszélve arról, hogy a füst az angyalok erejével itatja 

át a testemet. 

Angyalpor. Csendesen érkező kutyák. Gyilkos fegyverek. 

Emberek, akik úgy mozognak a sötétben, mint a vakond. 

Véletlenül sem tévednek el. Szabályosan a porból és a szemétből 

éltek, ahogy Nem-Tom Latimer mondta. Fogalmuk sem volt 

arról, hogy az elektromossággal világítani is lehet. Épp ezért 

intim barátságban voltak a sötétséggel, otthon érezték magukat a 

legfeketébb hasadékokban is. Már a gyufa fénye is olyan fényes 

volt a szemükben, mint az ég legfényesebb csillaga. Elég volt, 

hogy megtapogassák a horgas kövek hátát – máris pontosan meg 

tudták határozni a helyzetüket. Úgy olvastak a sötétségből, mint 

vakok a braille-ből. 

Ray először megszorította a kezem, aztán alig érzékelhetően 

megrántotta. Megpördültem, és a felettünk terpeszkedő sziklán 



tátongó hasadék felé intettem a fejemmel. Úgy gondoltam, ott 

meghúzhatjuk magunkat, míg kigondoljuk, hogy merre tovább, 

és imádkozhatunk azért, hogy ne érjen el hozzánk a robbanás 

következtében fellépő detonáció. 

Csúszva, mint a kígyók, elindultunk felfelé a meredeken. 

Levegőt sem nagyon vettünk, nehogy meghallják odalenn, ahol 

már szimatoltak a kutyák. Az egyik elvakkantotta magát. 

Visszanéztem egy kőtömb mögül. A csaholó eb épp akkor 

szaglászta körül elhagyott védősisakomat. Láttam, hogy szagot 

fog, és kacsázó léptekkel elindul a szikla-omladék felé. 

Ray bevágódott a hasadékba. Odabenn, az omladék felső 

kijárata alatt, egy nagy kőhalom volt. Ha sikerül felmásznunk rá, 

alig hatlábnyira leszünk a kijárattól. Kijuthatunk! Ray közben 

felmászott a kőhalom tetejére, erős karjaival megkapaszkodott a 

hasadék peremében, és egy atlétikus mozdulattal feltornászta 

magát. Intett, hogy kövessem, én azonban tudtam, hogy a 

látszólag könnyed mozdulathoz jóval több erőre van szükség, 

mint amennyit én mozgósítani tudtam abban a pillanatban. 

Végigfuttattam kihűlt ujjaimat a sziklafalon, kapaszkodót 

keresve, vagy kiugrásokat, ahol megvethettem volna a lábamat, 

de egyet sem találtam. Pedig a kutyák már ott lihegtek a 

közelben; még azt is hallottam, hogy körmük meg-megcsúszik a 

sima sziklafalon. A fejem fölé emeltem a kezem, és közben 

némán imádkoztam, hogy a Mennyei Atya vagy legalább 

valamelyik angyala emelje meg erőtlen testemet. 

A Mennyei Atya úgy döntött, hogy Ray-nek kell felhúznia. 

Ujjai megragadták a csuklómat, és három, pici szorítással 

jelezték, hogy a harmadik húzásra kell ugranom. Felnéztem. Ray 

ott guggolt a nyílás fölött, álla majdnem a sziklát verte, de csak 

így tudta áthidalni hosszú kezeivel azt a távolságot, amit én nem 

bírtam megtenni fölfelé. Két lábamat megtámasztottam a 

sziklafal legmagasabb, kitámasztásra még alkalmas pontján, 

hármat rugóztam, és a harmadikra – hopp, elrugaszkodtam. Ray, 



bár nem kis erőt kellett kifejtenie, könnyedén kiemelt, aztán egy 

hátra bukfenccel eltűnt a következő szikla mögött. 

Úgy látszik, a labdajátékok mellett jutott ideje a tornára is, 

regisztrálta az agyam, miközben, botladozva,, megindultam 

labdává gömbölyödött teste után. 

– Merre tovább? – kérdezte suttogva Ray, amikor mellé 

értem. Hangja alig volt erősebb, mint az éjszakai szellő, és 

legalább olyan lágyan simogatott. 

– Nyugat felé – súgtam vissza. 

– Az meg merre van? 

– Arra... – kezdtem automatikusan a választ, de hirtelen az 

ajkamra fagyott a szó. Alig akartam elhinni, hogy Ray eltévedt, 

hogy fogalma sincs, hol vagyunk. Távol a városától, a gondosan 

megtervezett utcáktól, az általa olyan jól ismert univerzumtól 

elveszettnek érezte magát abban a világban, amelyben én egy 

pillanat alatt megtaláltam a helyemet. – Hogy az ördögben tudtál 

követni Salt Lake City-ben? – kérdeztem végül, 

– Éreztelek – felelte, de az arcát beárnyékoló fájdalmas 

kifejezésből megértettem: nagyon is tudta, miért tettem fel neki a 

helyzethez nem illő kérdést. – Amint kibocsátottál egy jelet, 

azonnal lecsaptak rá a receptoraim. 

Arra, hogy a szavait értelmezzem, most nem volt idő. Ennél 

fontosabb problémát kellett megoldanom. Élve ki kellett 

juttatnom Ray-t a kutyaszorítóból, mégpedig azért, mert én 

rángattam bele. 

– A felhőket figyeld, meg a vihart – súgtam neki. – Nyugat 

felől fenyeget. – A szél egyre erősebben csapkodta a hajamat az 

arcom körül. Hideg levegőt hozott, olyat, amely rendszerint 

megnyitja az ég csatornáit a felhőkben felgyülemlett csapadék 

előtt. Az égre néztem; próbáltam felmérni, mikor ér fölénk a 

hidegzuhany. Villám cikázott át az égen. Számolni kezdtem. Egy, 

kettő, három... tizennégy másodpercet kellett várnunk a 



dörrenésre, ami azt jelentette, hogy tőlünk kétmérföldnyire már 

tombolt a vihar. 

Alattunk fémes csörömpölés jelezte, hogy a markoló kanala 

megtalálta a helikopter roncsát. Aztán még egy, majd még egy, és 

ez így ment egészen addig, míg feltételezésem szerint, 

bádogdobozzá nem lapult a gépmadár. Csak remélni mertem, 

hogy előtte kivették belőle a holttesteket. 

Megrángattam Ray kezét, jelezvén, hogy indulni kell. 

Felálltunk, és görnyedten futni kezdtünk az egyenetlen 

sziklaháton. A távolban a civilizáció fényeit láttam fel-felvillanni 

egy-egy villámlás nyomán, és ez reményt adott. 

Egy újabb villámlás következtében tisztán kirajzolódott a 

sziklarengeteg. 

Ray volt a gyorsabb. Magával rántott a földre, aztán köréin 

fonta karjait, és velem együtt begurult a legközelebbi szikla mögé. 

Gyorsan becsuktam a szemem, aztán kinyitottam, hátha a 

retinám úgy gyorsabban alkalmazkodik az újra beálló 

sötétséghez. Amikor ez megtörtént, észrevettem, amit Ray már 

korábban meglátott: a sziklaperem és az ég találkozásánál 

felsorakozó fegyvereseket Egymástól karnyújtásnyira álltak, 

tőlünk alig százlábnyira, és csatárláncot alkotva, lassú, fenyegető 

léptekkel megindultak felénk. Vékonydongájú, görnyedt tartású 

fiúk és suhogó szoknyás, cingár kislányok. Rémisztő csendben 

lépegettek; még egy kavics sem mozdult el a talpuk alatt. Azon 

tűnődtem, hányan lehetnek még odalenn, és hogy minden 

irányból támadnak-e. 

Jól bebiztosította magát ez a Nephi testvér, gondoltam 

keserűen. A fegyveres csapat teljesen elbarikádozta a kanyon 

nyugati oldalát, így arra nem mehettünk tovább. 

Megragadtam Ray kezét, és húzni kezdtem magam után, 

északi irányba, ahol még több szikla magasodott. Úgy másztunk, 

akár a rákok, csak néha emelve fel arcunkat a porból, azon 

imádkozva, hogy ne áruljon el bennünket egy újabb villám. A 



szikla tetején felfedeztem egy mélyedést, abban kúsztam tovább. 

Ray szorosan a nyomomban lihegett. A mélyedés alján 

felgyülemlett por csípte a szememet, de nem törődtem vele. 

összeszorított fogakkal vonszoltam magam előre, és hálaimát 

rebegtem magamban, amikor elcsigázott testem alatt mélyülni 

kezdett a hasadék. Halvány örömöm gyorsan elszállt, amikor 

kiderült, hogy az alja éles kövekkel és alacsony növésű, szúrós 

kaktuszokkal van tele. Ennek ellenére elszántam rakosgattam 

egymás elé a két tenyeremet, de erőlködnöm kellett, nehogy 

sikoltozni kezdjek, annyira eluralkodott rajtam a kétségbeesés és 

a félelem. 

A hasadék pereme egyre magasabb lett körülöttünk, így 

viszonylag biztonságos fedezéket jelentett a nyomunkban 

lopakodó üldözőkkel szemben. Egy idő után már azt is 

megengedhettük magunknak, hogy testünket derékban 

megdöntve haladjunk tovább, így az éles kövekkel nem a tenyér 

és térd viszonylag érzékeny bőre, hanem a cipőbe bújtatott 

talpunk érintkezett. A kaktuszok tüskéjének azonban a 

tornacipőm vékony talpa sem jelentett különösebb akadályt. 

Hirtelen megmozdult valami a lábam alatt. Kígyó? Vagy gyík? 

Szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre egyik sem – egy kő 

billent meg alattam, fájdalmasan megcsavarva a bokám. 

Megmerevedtem, és miközben stabilizáltam, a beszűrődő zajok 

alapján megpróbáltam megállapítani, merre járnak az üldözők. 

Ezután az útirányt ellenőriztem. A hasadék a kanyon keleti 

pereme felé vezetett, vissza a Morrison nagy kiterjedésű 

medencéje felé. Mivel a helikopter az északi peremen zuhant le, 

jobban örültem volna, ha a hasadék is északi irányban folytatódik 

tovább, de a szívem mélyén tudtam, hogy erre nincs sok esély. Az 

én kívánságomnál sokkal többet nyomott a latban a föld 

felszínformáló ereje, amely úgy döntött, hogy a hasadéknak 

nyílegyenesen kell haladnia. De így legalább találkozhatott azzal 

a három-négy láb széles kürtővel, amely az utunkat keresztezte. 



Beleszimatoltam. A felfelé áramló levegőnek minden kétséget 

kizáróan agyagszaga volt. Megvártam, hogy Ray is odaérjen. 

– Kijuthatunk – súgtam neki, amikor megéreztem forró 

leheletét az arcomon. 

– Hogyan? – kérdezték Ray némán mozgó ajkai. Mindketten 

láttuk, hogy a kürtő túl mély. Ugrásról tehát szó sem lehetett, 

hiszen a szűk falak között elég kicsi esély volt arra, hogy puhán 

érjünk talajt. 

– Támaszd a hátadat a falnak, vele szemben pedig támaszd ki 

a lábadat. Így ni – azzal már be is préseltem magam a kürtőbe, és 

hátamat az egyik, lábamat a másik falnak vetve, araszolni 

kezdtem lefelé. Az ing pillanatok alatt felgyűrődött a hátamon, 

így a rücskös sziklafallal a puszta bőröm érintkezett. Olyan 

érzésem volt, mintha egy láthatatlan kéz hideg, vasfogú fésűt 

húzogatott volna a bőrömön. 

Akkor néztem fel először, amikor jó harminc láb mélyen, a 

kürtő aljára értem. Ray alakját kerestem a sötétben, de nem 

láttam mást, csak a kürtő felett támaszkodó vállait és a fejét. 

Tétova várakozásából arra következtettem, hogy fél. Gondolatban 

sürgetni kezdtem. Teljes szívemből kívántam, bármi tartja is 

vissza, sikerüljön legyőznie. 

Láttam, hogy visszafordítja a fejét, figyel, aztán megint lenéz, 

majd fel az égre, mintha csak ellenőrizni akarná, ott vannak-e 

még a csillagok. Nem voltak. Nagy részüket felzabálták a felhők, 

amelyiket mégsem, az sápadtan pislogott. Egyszer csak láttam, 

hogy megfeszül a válla. Először az egyik lábát lógatta be a 

kürtőbe, majd némi habozás után a másikat is. Könyökét 

megtámasztotta a peremen, kicsit lejjebb ereszkedett, aztán, 

ahogy tőlem látta, megtámasztotta a hátát és a lábait, és 

megadóan mászni kezdett lefelé. 

Egész teste verejtékben úszott, mire földet ért. Sűrű, jéghideg 

izzadságban, olyanban, amilyent csak a félelem produkál. 

Tekintetében már-már rettegés lobogott. Felnyúltam, hogy 



letöröljem a homlokát, Ray azonban reflexszerűen elkapta a 

csuklómat, és hullámzó mellkasára vonta a kezem. Bordái mögött 

úgy vert a szíve, mint a légkalapács. Alig kapott levegőt. Az igazi 

meglepetés azonban akkor ért, amikor szívéről az ajkához emelte 

a kezemet, és megcsókolta. 

– És most? Merre? – kérdezte remegő hangon. 

– Erre – intettem a fejemmel észak felé. – Innen úgy 

félmérföldnyire van egy folyó – mondtam. – Ha odaérsz, fordulj 

balra. Újabb fél mérföld után háromfelé ágazik a víz. A középső 

ág mentén menj tovább, mert az egyenesen Casde Dale-be vezet. 

– És ha ők is erre számítanak? Lehet, hogy ott is lesben áll 

néhány felfegyverzett kölyök. 

– Akkor fordulj jobbra. A lényeg, hogy mindig a folyó mellett 

maradj. Hogy melyik utat választod, azt ott kell eldöntened, 

egyedül. Te gyorsabban futsz, mint én – folytattam, látva kérdő 

tekintetét. – Neked kell elöl menned. A kutyák egyébként is az én 

szagomat követik. Ha külön megyünk, van esélyed akkor is, ha 

engem sikerül utolérniük. 

Ray a mellére vonta a fejem. 

– Nem – súgta. – Együtt maradunk. 

Viszonzásul megszorítottam a kezét. 

A sziklákkal bélelt alagútból gyorsan eljutottunk a Morrison 

palával borított platójára. A lapos, sima felület megkönnyítette a 

haladást, ugyanakkor nem bővelkedett fedezékben. A sziklafal 

tövében osontunk, a legkisebb árnyékot is kihasználva, nehogy 

egy csillag sápadt fénye felfedje hollétünket a sötétben oly 

otthonosan mozgó sivatagi emberek előtt. Egyszer csak 

kutyaugatás törte meg az éjszaka csendjét. Vagyis inkább csak 

vakkan tás. Az erejéből ítélve üldözőink még percekre voltak attól 

a sziklától, amelynek hasadékán keresztül a kürtőhöz értünk. 

Abban bíztam, hogy a hasadéknál késlekedni fognak. Kértem az 

Istent, hogy így legyen, mert csak így volt esélyünk arra, hogy 

még a kutyák előtt elérjük a San Rafael folyót. A víz egyrészt 



elmosta volna a szagunkat, másrészt a partnövényzet biztosabb 

fedezéket nyújtott volna, mint a kopár plató. 

A sziklák között mindvégig magamon éreztem a felfegyverzett 

gyerekek tekintetét. Pillantásuk – amit lehet, hogy képzeltem 

csak – szinte égette a nyakamat, és kétségbeeséssel töltött el az a 

tudat, hogy a sihederek, akik nap mint nap szembetalálkoztak a 

gyűlölet őrült arcával, valószínűleg nem rettentek vissza 

semmitől. Nem, hiszen tudták, ha dolgavégezetlenül térnek 

vissza, nagy lesz a büntetés. Nagyobb, mint eddig bármikor, 

pedig Nephi testvér, vagy első számú segédje, Manti, korábban 

sem ismerte azt a jelzőt, hogy kíméletes. Nem véletlen, hogy őket 

küldték a nyomunkba. A veréstől rettegő gyerekek nagyobb erőt 

képviseltek az adott körülmények között, mint egy jól kiképzett 

hadsereg. Ha kell, darabokra szednek minket, csak ne ők 

legyenek azok, akiknek Nephi vagy Manti, a Mennyei Atya 

jóváhagyásával, hátracsavarja a kezüket, és addig ütlegeli őket, 

míg állni tudnak a lábukon, de lehet, hogy folytatja még a porban 

is, addig rugdosva megkínzott, vérző testüket, amíg mozdulni 

tud. És mindezt azért, mert nem sikerült kézre keríteniük a Sátán 

követeit. Akik közül az egyik pontosan olyan ruhát visel, mint én, 

és Emily a neve. Nephi a felnőtteket is a markában tartotta. 

Akkor miért ne tudott volna megtéveszteni egy maroknyi, 

szándékosan tudatlanságban tartott gyereket? 

Megpróbáltam száműzni gondolataim közül a félelmet, és 

inkább felidézni azt a térképet, amelyet az FBI-ügynök a 

környékről mutatott. Emlékezetem mélyéről elővarázsoltam 

minden egyes sziklát, ami fontos lehetett, és megpróbáltam 

behatárolni a folyót. Tudtam, hogy Castle Dale-től délre, egy nem 

túl magas kanyon alján kanyarog. A fő ágát kell követnünk, 

később, amikor a Dakota-sziklán áttörve háromfelé ágazik, a 

középsőt, amelynek a mentén, ha szerencsénk van, elérhetjük a 

biztonságot jelentő, távoli fényeket, amelyek között biztosan 

találunk egy telefonfülkét, vagy egy seriffirodát. Fejemben 



egymást váltották a reménykeltő lehetőségek és a nyomukban 

rögtön fellépő aggodalom. Úgy emlékeztem, több ház mellett is el 

kell majd haladnunk, mielőtt a városba érünk – ezt megfigyeltem 

még délelőtt, a buszon – csak azt nem tudtam elképzelni, milyen 

lelkek lakják – jók, vagy gonoszak? Lehet, hogy mindegyik egy-

egy kisebb fegyverraktár, de az is lehet, hogy istenhívő 

mormonok otthona, akik tékozló fiúként ölelnék a keblükre 

Rayt... 

Nedvességtől elnehezedő cipőmben már alig tudtam emelni a 

lábamat, tüdőm azonban élvezettel szívta magába a friss, édes 

illatokkal átitatott éjszakai levegőt. Ray laza, energiatakarékos 

mozdulatokkal kocogott mellettem. 

– Hagyj itt – mondtam neki könyörgő hangon. – Most már 

egyedül is odatalálsz. A folyónál balra. A szétfolyásnál a középső 

ág. Siess! 

Ray azonban változatlan tempóban emelgette hosszú lábait. 

Rám sem nézett. Mintha nem is hallotta volna a szavaimat. 

Tompa puffanássorozat törte meg a csendet. Nephi testvér C-

4-esének a detonációja. Ha addig nehéznek éreztem a lábaimat, 

most szárnyakat kaptam. Fáradságomat meghazudtoló 

sebességgel sprinteltem abba az irányba, ahol – már nem is 

mertem remélni – a folyónak kellett folynia. 

A kutyák egyre közelebb ugattak. Hol mögöttünk, hol inkább 

felettünk. Aztán néhány perc múlva egy harmadik hang 

csatlakozott hozzájuk – Nephi testvér kisteherautója mind 

hangosabban dübörgött a hátunk mögött. A folyóhoz vezető út 

utolsó száz yardját szinte repülve tettem meg; legalábbis úgy 

éreztem, hogy a lábam nem érinti a talajt. Már hallani lehetett a 

víz csobogását. Tompán, ami azt jelentette, hogy alattunk folyik, 

egy meredek kanyon fenekén, pontosan úgy, ahogy Nem-Tom 

térképén feltüntette a rajzoló. Gondolatban próbáltam felmérni a 

part esését, és mindenekelőtt erőt, bátorságot gyűjteni a 

leereszkedéshez. Abban bíztam, hogy a meredek partot gyorsan 



felváltja majd a süppedős agyag. így is volt. Néhány lépés után 

megéreztem talpaim alatt a csúszós puhaságot. 

Belemélyesztettem a sarkamat, ami nagyban lecsökkentette a 

csúszásveszélyt, és töretlen lendülettel folytattam utam a 

biztonságot jelentő hullámok felé. 

Ray léptei megnyugtatóan dobogtak mögöttem, aztán el-

elhaltak, majd csúszós cuppanásokkal újraéledtek – 

elbizonytalanította őket a sötétség meg a süppedős, agyagos talaj. 

A felszín néhány méter után kiegyenesedett, az agyagot apró 

folyami kavics váltotta fel. Most már egész közelről hallatszott a 

víz. Úgy rohantam életet ígérő hullámai felé, mintha mindennap 

ugyanezen a ponton ugrottam volna bele fejest. Ebben a 

pillanatban lövés dördült, amit tőlem jobbra hatalmas csobbanás 

követett. Mintha egy nehéz testet dobtak volna a vízbe... 

Ösztönösen elhajoltam a golyó elől. Hirtelen mindennél 

fájdalmasabban tudatosult bennem, hogy milyen messze vagyok 

az otthonomtól, segítség, remény nélkül, teljesen egyedül. Nagy 

önsajnálkozásom közepette nem vettem észre az előttem 

összehajló bokrokat, és fennakadtam az egyiken. 

A kényszerpihenőt arra használtam, hogy belehallgassak az 

éjszakába, de semmi nem utalt arra, hogy Ray ott lenne valahol. 

Odalenn, a hullámok között sodródva, egy nagy, sötét test 

lebegett. Mire kivehettem volna, hogy mi az, eltűnt a szemem 

elől. Közben, jelentős időveszteséggel, sikerült kiszabadítani 

magam az ágak közül. Gondolkodás nélkül begázoltam a 

hullámok közé, de miközben Ray teste után tapogatóztam a hideg 

sötétségben, kicsúszott alólam a talaj. A folyó gyorsabb és 

mélyebb volt, mint ahogy képzeltem. Azt hittem, ősz lévén, épp 

hogy csörgedezik a mederben valami. Ehelyett egy rohanó 

víztömeg közepén találtam magam, amely mind magasabbra 

dobta hullámait a viharos szélben. Csapkodtam, próbáltam 

megvetni lábamat a folyófenéken, de az minduntalan kicsúszott 

alólam, és hagyta, hogy a felkorbácsolt hullámok magukkal 



sodorjanak Tehetetlenségemben megpróbáltam Ray-re 

összpontosítani. Ráérezni a hollétére, ahogy ő is ráérzett az 

enyémre Salt Lake City-ben. Először kelet felé szálltak a 

gondolataim. Hideg. Lelki szemeim előtt rémképek váltogatták 

egymást. Ray élettelenül, Ray egy vértócsa közepén... 

A hideg már a csontomig hatolt. Úgy éreztem, ha nem jutok 

ki valahogy a vízből, meghalok. A folyó jobbra kanyarodott, 

kisodorva testem a partot övező tamariszkuszbokrok alá. 

Kinyújtottam a kezem, és megpróbáltam elkapni egy ágat, de az 

letört, és hegyes vége felhasította már amúgy is sérült 

hüvelykujjamat. 

Kétségbeesetten rugdostam a vizet, majd a hátamra 

fordultam, rábízva magam az árra, miközben vágyakozva 

bámultam a víz fölé behajló tamariszkuszokat. Magasan az égen 

egy nyugat felé tartó repülőgép fényei villogtak. Az utasaira 

gondoltam; a fáradtan bóbiskoló üzletemberekre, akik alig 

várták, hogy egy hosszú, nehéz nap után hazaérjenek; a 

nyugtalan gyermekeiket csitító anyákra, a frissítőkkel megpakolt 

zsúrkocsit toló stewardessekre, akiknek a legnehezebb 

pillanatokban is ott ragyogott arcukon a barátságos mosoly. 

Kétségbeesett helyzetemben megpróbáltam jelzést küldeni a 

pilótának; közben azon tűnődtem, meghallja-e odafenn suttogó 

kiáltásomat. Talán igen, és akkor majd azt mondja a többieknek: 

várjatok, odalenn eltévedt valaki a sivatagban, és segítségért 

kiabál. Próbáljuk megkeresni, hogy felmelegíthessük kihűlt 

testét, aztán hozzuk fel ide, a magasba, takarjuk be finom, puha 

takaróval, és kívánjunk neki szép álmokat. A fantáziakép 

hatására végre meginduló könnyeimet lemosta, és magával vitte 

a San Rafael folyó. 

Egy idő múlva olyan érzésem támadt, mintha apadni kezdene 

a víz. A magas, kanyonszerű partok eltávolodtak egymástól, 

ugyanakkor el is lapultak, és velük együtt a dühöngő hullámok is. 

Ahogy megfordultam, bevertem a térdem. Először az egyiket, 



aztán a másikat is. Utolsó erőmmel a part menti fövenyre 

vonszoltam magam, és ott folytattam a keresést. Az egyetlen 

fényforrást az időnként felbukkanó puskák jelentették, 

amelyeknek csövéről visszaverődött a pislákoló csillagok fénye. 

Csak remélni mertem, hogy a sötétségben észreveszem azt a még 

sötétebb kupacot, ami Ray partra dobott testét jelenthette volna. 

De hiába meresztettem a szemem. Ray nem volt sehol. 

Éreztelek, mondta Ray. Amint kibocsátottál egy jelet, 

nyomban lecsaptak a receptoraim... 

Én is mozgósítottam a receptoraimat. Hiába. Semmi jel. 

Felkapaszkodtam a tamariszkusz takarásába, mit sem 

törődve az arcomba csapódó ágakkal, amelyek úgy táncoltak, 

suhogtak a szélben, mint a kényszerzubbonyát leszakítani 

készülő őrült. Egy parányi tisztáshoz érve megpróbáltam 

elfelejteni a folyó jeges, dühöngő hullámait. Fáztam, rettenetesen 

fáztam. Merev ujjaimmal lehámoztam magamról a farmert, és 

amennyire erőtlen kezeim engedték, kicsavartam belőle a vizet. 

Aztán kiöntöttem a cipőmből is, kicsavartam a zoknimat, végül 

végignéztem a dzsekim zsebeit, hátha találok bennük valami 

használhatót. Eszembe jutott a zsebkés, amit alig két napja vett el 

tőlem Ray. Mintha ezer éve lett volna, olyan távolinak tűnt a 

pillanat. Arra gondoltam, ha élve kikerülök a kutyaszorítóból, új 

időszámítás veszi kezdetét. Salt Lake City előtt, és Salt Lake City 

után. 

Két negyeddolláros és egy tízcentes után megakadt a kezem a 

kis túlélő dobozon. Tudtam, hogy a gyufa száraz lesz benne, a 

fejeket borító paraffinréteg miatt Az első gondolatom az volt, 

hogy tüzet rakok, de aztán elvetettem az ötletet. Először is, a 

nedves tamariszkuszágak nem gyulladtak volna meg. Másodszor, 

magamra vontam volna az üldözők figyelmét. A következő 

gondolatom az volt, hogy magamra csavarom a vízhatlan Mylar 

takarót, de még mindig villámlott, és a fényes vízhatlan felület 



visszavert mindent, ami kicsit fényesebb volt, mint egy 

szentjánosbogár. 

Letornásztam magamról a dzsekimet, kicsavartam belőle a 

vizet, aztán lehámoztam kihűlt testemről a rátapadt inget is, és 

visszabújtam a dzsekibe, amelynek szintetikus bélése még 

nedvesen is nyújtott némi meleget. A farmer már nagyobb 

probléma volt. Csurom vizes volt még mindig, és tudtam, hogy a 

nedves vászon kihúzza izmaimból az utolsó erőmet is. Magam alá 

húztam a térdemet, és amennyire lehetett, betakartam a 

dzsekivel. Minden érzékemmel figyelni kezdtem. Bár nem 

érzékeltem, tudtam, hogy vészesen fogy az időm, így döntenem 

kellett, visszahúzzam-e magamra a vizes vásznat, vagy hagyjam 

ott, a tamariszkuszok alatt. Arra a rengeteg sérülésre gondoltam, 

amit addig szereztem, és amit keresés közben még szerezhettem 

volna, így visszaküzdöttem magam a jéghideg nadrágba, 

visszahúztam a nedves zoknikat, az átázott cipőt, remegő 

ujjaimmal bekötöttem megvastagodott fűzőjét, felálltam és még 

egyszer kinyújtottam a receptoraimat, hátha sikerül felfogniuk 

egy eltévedt szignált. 

Gondolatban végigmentem a térképeken, amelyeket a 

területről láttam. Keleti irányban, legalábbis, a part felett, két 

mérfóldön át nincs más, csak terméketlen pusztaság. Két-

hárommérföldnyire a sziklákkal övezett pusztaságtól, egy hosszú, 

fokozatosan emelkedő domborulat végén egy kempinget jelzett 

az egyik térkép. Ha szerencsém van, gondoltam, akkor 

kempingezők is vannak benne, rádiókkal, rádiótelefonokkal 

felszerelve, és ha erősítők is vannak a környéken, kapcsolatba 

léphetek Price-szal. Segítségre volt szükségem, még pedig 

sürgősen, és nem elsősorban magam miatt, hanem Ray miatt. 

Vajon él még? Kikukkantottam az ágak közül, hátha 

megpillantom valahol, de hiába. Pedig semmire sem vágytam 

jobban, mint megpillantani. Tartoztam neki annyival, hogy 

megtaláljam. Ő megérezte a veszélyt, én, ennek ellenére, 



iderángattam, és most lehet, hogy meghal. Az ő vére is az én 

lelkemen fog száradni, mint azé a kettőé, akiket lehet, hogy már 

ellapított a rájuk döntött sziklaomladék. 

Hideg zuhanyként ért, amikor rájöttem, hogy a kemping a 

folyó északi partján feküdt, én meg a délin voltam. 

Megnyomogattam a combomat, térdemet, mert már kezdtek 

megmerevedni a hideg víztől súlyos vászon alatt. Gondolataim 

gázlót, vagy legalább egy sekélyebb szakaszt keresve visszatértek 

a térképhez, aztán hirtelen beugrott valami. A déli parton, egy 

Fuller Boltom nevű helység mellett, egy birtoknak kellett lennie. 

De vajon barátságosan fogadna a tulajdonos? Vagy elképzelhető, 

hogy Ray, akiről tudtam, hogy gyorsan és remekül úszik, már vár 

valahol, egy ennél jóval biztonságosabb partszakaszon? Féltem 

elindulni, mert nem tudtam, mi vár rám. De semmitől sem 

tartottam annyira, mint attól, hogy összetalálkozom Nephi 

mérges ivadékaival. 

Óvatos léptekkel haladtam a bokrok között, mérlegelve 

minden mozdulatot, nehogy túl nagy zajt csapjak magam körül. 

Megráztam a fejem, főleg a hideg ellen, amely, úgy éreztem, 

lefagyasztotta a gondolataimat, és megpróbáltam átgondolni a 

helyzetet. A fegyveresek, akiket Ray-jel láttunk, déli vagy nyugati 

irányból érkeztek, és néhány perccel Nephi és Manti beszélgetése 

után már ott voltak a helyszínen. Ennyire közel lett volna a 

táboruk, vagy esetleg Nephi hozta őket teherautóval? A tőlünk 

keletre eső Füller Boltom biztonságosnak látszott. De nem, oda 

jelzett utak vezettek, amelyeken Nephi teherautója jóval 

gyorsabban gurul, mint a sivatagi taligautakon. Sietnem kell, 

döntöttem el, és meggyorsítottam lépteimet. 

Közben egyre azon törtem a fejem, hol lehet Ray? Nem 

éreztem a közelségét. Lehet, hogy eltalálta egy golyó? Vagy 

esetleg megtalálta a nyugat felé vezető utat, és elment, hogy 

segítséget hozzon? 



Hátranéztem, hogy látom-e még a sziklatetőn fénylő 

puskacsöveket, közben a csillagok állásából gyorsan 

meghatároztam a helyzetemet. A folyó, kígyó módjára, hatalmas 

sinusgörbéket leírva, kelet felé tartott a medrében. Arra 

gondoltam, ha továbbra is a bokrok között maradok, a partot 

követve, a távolság csak nőni fog köztem és Ray között. 

A vállaim már teljesen megdermedtek a ruháimból szivárgó 

hidegtől. Nem állhatok meg, suttogtam magamban. Meg kell 

találnom Ray-t. Segítenem kell rajta, hiszen miattam került ebbe 

az ostoba helyzetbe. A hazugságom miatt. Amit én magam 

mondtam. Én, aki azzal kérkedtem, hogy soha nem hazudok. 

Mégis azt állítottam, hogy meg tudom csinálni. Fel tudok 

göngyölíteni egy gyilkossági ügyet, amit a rendőrségnek sehogy 

sem sikerült, és akkor elnyerhetem Ray elismerését, csodálatát. 

És nem utolsó sorban, visszakaphatom a szabadságomat. 

Tüskés ág csapott az arcomba. Éreztem, hogy kicsordul a 

vérem, de ezúttal még örültem is neki. így legalább nem 

veszítettem el az éberségemet, és mint minden szerelmes szív, 

erőt merítettem a fájdalomból. Esni kezdett. Azt gondoltam, 

mégiscsak lemegyek a partra, mert ott gyorsabban haladhatok, és 

kisebbek lesznek azok a kitérők, amelyeket a bokrok között 

haladva tennem kell. Ugyanakkor tudtam, hogy a kopár parton 

rögtön észrevennének a sötéthez szokott szemek. 

Azon tűnődtem, hány óra lehet, és hogy Nem-Tom mikor 

indítja útjára az első kereső expedíciót. Akik azért jönnek, hogy 

megmentsenek minket; akiknek jobb fegyvereik vannak, mint 

azoknak, akik elszántan próbálják kideríteni, hol lehetünk mi, a 

Sátán követei. De, még ha küld is mentőcsapatot, nem fogja 

tudni, hogy itt vagyok, suhant át fejemen a gondolat. Sherbrooke 

ásatásához talán még odatalál, de a földutakon, 

gyalogösvényeken az legalább egy órába kerül. A helikopter 

vészjelzőjét elhallgattatták, de még ha működne is... egy keskeny, 

mély kanyon mélyén hever, valószínűleg egy nagy halom szikla 



alatt, ahonnan semmiféle rádió nem venné a jeleit. A kereső 

helikopternek sem lenne sok értelme, legfeljebb napkelte után. 

Akkor meg már nem talál mást, csak törmeléket, és legfeljebb 

holttesteket. Továbbvonszoltam magam, és közben számba 

vettem az elmulasztott lehetőségeket. Mi van, ha elfogadom Ray 

áldását? Lehet, hogy akkor most nagyobbak lennének a túlélési 

esélyeim? Lehet? Eszembe jutott a félelem, ami nem engedte, 

hogy a családi gyülekezethez csatlakozva elfogadjam az áldást. 

Azt hittem, meg fog változtatni, és én, aki a változás lényegéről és 

fontosságáról papoltam egész este, nem mertem vállalni a 

kockázatot. Mekkora ostobaságnak tűnt mindez menekülés 

közben! 

Tovább nyomakodtam, ki-kipillantva a bokrok közül, készen 

arra, hogy szükség esetén bármikor a folyóba vessem magam. 

Fuller Boltomba megyek, döntöttem el. Ray-nek is arrafelé kellett 

indulnia. Ha közben mégis megtalálom a folyóban, akkor 

kihalászom, felmelegítem a fájdalmammal, 

bocsánatkérésemmel... szerelmemmel. Aztán felkapaszkodunk 

Wedge-be, a kempinghez, és ott segíteni fognak rajtunk. Igen... 

Csupa kedves ember lesz ott, és mobiltelefonok... Meleg tűz... 

Forró csoki... 

Az éjszaka, ha lehet, még sötétebb volt, mint korábban, csak a 

felhők mögül kibújó csillagok világították meg néha egy kicsit, de 

aztán azok is visszabújtak vastag takarójuk mögé. Hallani sem 

hallottam mást, csak a szél zúgását, meg egy-egy állatot. Egy 

prérifarkast határozottan felismertem, de a csiripelés olyan volt, 

mintha egy gyermek próbálta volna utánozni a madarat. A 

távolban felugatott egy kutya, amire rögtön válaszolt egy másik. 

Még egy darabig füleltem, nem zúg-e fel valahol egy teherautó. 

Közben újabb repülőt vettem észre az égen, fölötte, nagyon 

messze, egy műhold karimáját, s azon tűnődtem, hallják-e 

odafenn a szívdobogásomat, vagy ahogy kiszáradt torkomon 

keresztül a levegőt veszem? Én, a technika világához szokott lány, 



itt vagyok, egyes-egyedül, egy olyan helyen, ahol nincs más, csak 

szúrós bokrok, állati lakhelyek, sietős léptek, futás a remélt 

biztonság felé, és – torokszaggató félelem. 

Minden erőmet összeszedve tovább vonszoltam magam. A 

fáradtság egyre nehezebb köpenyként nehezedett a vállamra, és 

ahogy a lépteim rövidültek, úgy özönlötték el gondolataimat a 

korábbi napok hangjai. A kedves, mégis kétkedő fogadtatás Ava 

házában, Katie gyerekes próbálkozása, hogy kiugrassa a bokorból 

a nyulat. Rád nem terjed ki Isten szeretete, mondták a hangok. 

Te hazugságban élsz... nem tartozol közénk. Az, hogy magányos 

vagy, az is hazugság, mert becsapod magad. Hallasz bennünket? 

Ha igen, tedd, amit a szíved parancsol. Keresd meg Ray-t, és add 

vissza őt nekünk! 

Katie és Ava hangját Nina bizonytalan suttogása váltotta fel. 

Mintha egy lélek szólt volna hozzám; együtt leszünk a Mennyek 

Országában, súgta. George már vár ránk, és a Mennyei Atya is. 

Maradj mellettem, mutatom az utat. Dobd le a páncélt a 

szívedről, és meglátod, mindjárt könnyebb lesz legyűrni a 

nehézségeket. A szeretet a szárnyaira vesz... 

Lábaim közben már a part homokjában suhantak az 

ismeretlen felé, könnyedén, mintha megemelték volna őket az 

iszapos felszínen visszatükröződő csillagok. Már nem érdekelt, 

hogy nyomokat hagyok magam mögött. Sietnem kellett, hogy 

még napkelte előtt célba érjek. 

– Megtalálom – kántáltam magamban. – Visszaadom nektek, 

esküszöm. 

Közben folyamatosan átkelőhelyet kerestem, egy gázlót, vagy 

egy rozoga hidat, vagy legalább egy sekélyebb part menti 

szakaszt, ahol a vízben folytathatom az utat, mert így 

reménykedhettem volna, hogy a kutyák végleg elveszítik a 

szagomat. Mindent megadtam volna azért, hogy rövidítőt találjak 

Wedge felé. A parton burjánzó tamariszkusz még tovább rontotta 

a látási viszonyokat, főleg, hogy ijesztő suso-gással és 



hajlongással válaszolt a szél egyre erősödő rohamaira. 

Megálltam, és nyugati irányba kezdetem meresztgetni a szemem. 

A felhőkkel már meg tudtam barátkozni, hiszen védelmezőén 

eltakartak az üldözőim elől. De a sűrűsödő eső egy cseppet sem 

hiányzott átázott tagjaimnak, nem beszélve a szél hideg 

fuvallatairól. Tovább bukdácsoltam, és majdnem elvágódtam, 

amikor ahhoz a ponthoz értem, ahol a parti ösvény, hirtelen 

irányváltoztatással, elköszönt a folyótól. 

Ez azt jelentette, hogy a vártnál jóval előbb, 

meglepetésszerűen jutottam el Fuller Bottomig. Arra 

számítottam, hogy út közben látni fogom a térképen is szereplő 

támpontokat, így a barna körrel jelölt, hatalmas homokkő sziklát, 

az Entradát; a kitüremkedéseket, amelyek, úgy gondoltam, itt-ott 

egy-egy barlangot rejtenek, ahol szükség esetén meghúzhatom 

magam, vagy testemet teljesen kinyújtva, alaposan 

körülnézhetek, és akkor talán előbb észreveszem azt, akit 

keresek. De a térképen jelölt szikla mellett elsuhantam. Mi van, 

ha Ray mellett is? Miért ő az egyetlen, akinek a hangja nem ér el 

hozzám? 

Haldokló agyamban már nem született válasz a kérdésemre, 

és mind érzéketlenebbé váll a testem is. 

Karomszerűvé dermedt ujjaimat az arcomba mélyesztettem, 

hátha az serkenti az agyam vérkeringését, és támad még egy 

utolsó, épkézláb gondolatom. Hát persze, villant belém a 

felismerés. Ray a mozdulatok embere, nem a szavaké. Ő a 

testével beszél. Úgy kapaszkodtam az ötletembe, mint fuldokló a 

segítő kézbe, és gondolatban megpróbáltam eljutni egy olyan 

szintre, ahol nem a szavak számítanak, hanem valami más. 

Valami, ami verbális kifejezőeszközök nélkül is összeköthet két 

embert, ami megfoghatatlanságában is erősebb, mint a hang vagy 

a szó. 

Magam sem hittem, de hirtelen különös érzésem támadt. Ray 

itt van a közelben! De hol? 



Figyelj, parancsolta lelassult agyam. Engedd szabadon az 

érzékeidet! 

A sötétségben, a közvetlen közelemben, felhangzott egy 

gyermek vékonyka hangja. 

– Meg tudom csinálni – cincogta. – Meg tudom húzni a 

ravaszt. Megölöm a Sátánt, és akkor megjutalmaz a Mennyei 

Atya. 

Megdermedtem a rám törő félelemtől. Ennek ellenére 

behúztam a fejem, és nesztelenül kúszni kezdtem abba az 

irányba, ahonnan a hangot sejtettem. Jobbról jött, a magasból. 

Bekúsztam egy közeli szikla mögé, és gondolkodni kezdtem. 

A vízbe nem csusszanhatok be, mert azt meghallja, és lelő. És 

akkor egy újabb élet szárad majd a lelkemen, nem beszélve a 

gyerekről, akinek az egész jövőjét tönkretehetné a tudat, hogy ölt. 

Nem engedhettem, hogy ez megtörténjen. És azt sem, hogy 

ennek a sok, félelemtől rettegő gyereknek fel kelljen venniük a 

harcot azzal a túlerővel, amely – ezt biztosra vettem napkelte 

után az égből érkezik. Vagy a közutakról. 

Nephi, ha bekerítik, képes lett. volna feláldozni 

mindnyájukat. Farkam legsatnyább ivadéka, mondta Nináról. A 

saját fülemmel hallottam. És a jelek szerint ugyanígy vélekedett a 

harcba küldött gyerekekről is. Nem számított az életük. 

Felemelkedtem, de csak annyira, hogy láthassam a gyerek 

körvonalait. Ugyanekkor tompa puffanást hallottam magam 

mellett. Csak egy tehén adhatott ilyen hangot, miközben egyik 

oldaláról a másikra fordult. Jól tudtam, hiszen apámmal 

százszor, ezerszer kellett éjnek éjjelén útra kelnem, hogy 

felkutassunk egy-egy elkóborolt tehenet. Ismét visszacsúsztam a 

szikla tövébe, felmarkoltam egy halom kavicsot, és a gyermek 

mögött elnyúló tehénhez vágtam. Az felbőgött, mire a gyerek 

megpördült, és rémülten elkiáltotta magát: 

– Testvér! 



Kihasználva a beálló hangzavart, a vízhez kúsztam. Először a 

kezemet eresztettem le a meder fenekére, abban a tudatban, hogy 

bármikor széttrancsírozhatja a gerincemet a golyó. A víz hidege 

görcsbe rántotta az izmaimat, de próbáltam nem törődni vele. 

Magam után húztam megmerevedett testemet, és ügyelve arra, 

hogy a számat a víz felett tartsam, lebegni kezdtem, mint egy 

farönk. Néma köszönetet küldtem az esőistennek, amiért fölém 

terelte azt a sok fekete felhőt, amelyek most még a sápadt 

csillagfénytől is megfosztották a víz színét, aztán átadtam magam 

az árnak, hadd sodorjon minél messzebb, messzebb, oda, ahol 

nem állnak lesben a Sátán megjelenésére váró kisgyerekek. 

Magamban azonban gondosan számoltam a kanyarokat, egy, 

kettő, három, és újabb hálaimát rebegtem a kiszélesedett, 

alacsony partú mederért, a sekély vízért és a megszelídült 

hullámokért. 

A víz az északi oldalon vetett partra. A hátamon feküdtem, és 

a sötét felhőket néztem. Egy villám egy rövid pillanatra fényárba 

öltöztette az egész területet. Szinte éreztem a kisülés 

következtében fellépő forróságot, amiről ismét eszembe jutott 

Ray forró teste. 

Vajon hol lehet? 

Nehézkesen felültem, és bekúsztam a bokrok alá, ahol 

meggémberedett ujjaimmal hozzáláttam, hogy lefejtsem 

magamról a víztől elnehezült ruhadarabokat. Amennyire merev 

izmaim engedték, kicsavartam őket, hogy aztán ismét beléjük 

kényszerítsem kihűlt testemet. A lábaim olyan merevek voltak, 

mint egy fadarab. 

Ray. Úgy éreztem, hogy ott van a közelemben, és mintha teste 

utolsó melegével megpróbálna magához vonzani. Ide, mondta a 

láthatatlan fuvallat. Itt vagyok! 

Talpra ugrottam, és megindultam a parton, a sodrás 

irányába, arra, amerre a lelki szemeim előtt lebegő iránytű tűje 

mutatott. Amikor a jelzések abbamaradtak, megálltam, 



lehunytam a szemem, elsuttogtam a varázsigét – Ray – és ettől 

újra kigyúlt a fény. Most már erősebb volt, csak követnem kellett. 

Jó százlábnyi távolságra attól a helytől, ahol partra vetett a víz, 

megtaláltam Ray-t. A kavicsban feküdt, arccal lefelé. A hátára 

fordítottam, és a nyakához nyomtam a fülemet Semmi. Sírás 

fojtogatta a torkomat. Már épp szabad folyást akartam engedni a 

könnyeimnek, amikor mellkasában alig hallható, tompa puffanás 

jelezte – él! 

Teste olyan hideg volt, akár a jégcsap; gyenge légzését inkább 

érezni lehetett, mint hallani. Egyszer csak felnyitotta a szemét, 

rám nézett, és – elmosolyodott. Igen. A jéghideg, remegő ajkak 

körül alig észrevehető, de meleg mosoly játszott. Az őszinte öröm 

mosolya. 

Megragadtam a csuklóját és húzni kezdtem felfelé a parton, a 

viszonylagos biztonságot jelentő bokrok közé. Lefektettem, majd 

ráfordítottam a hevenyészett ágyra, amit véresre horzsolt, sajgó 

kezeimmel a száraz avarból kotortam össze, és elkezdtem 

lehámozni róla a testére tapadó, ronggyá ázott ruhadarabokat. 

Amikor láttam, mennyire vékony a dzsekije, csalódottság vett 

rajtam erőt, de a flanel bélés kissé megnyugtatott. Miután 

kicsavartam, az inge következett, majd az alatta lévő trikó. 

– N-n-ne... – nyögte Ray. 

– Shhhh... – Hallottam arról, hogy milyen öltözéket 

hordanak a papok Ray templomában, de látni még sohasem 

láttam. Többször hallottam viszont, hogy a gyerekek hogy 

nevezik a mágikus erővel átitatott darabokat. Ray hideg füléhez 

hajoltam és belesúgtam: – Angyalbőr. Megvéd mindentől, ami 

rossz. – Magamban hálát adtam, amiért műszálas alsóneműt 

viselt, ami köztudottan jobban tartja a meleget, mint a pamut. 

Kapkodva, hogy megelőzhessem a kitörni készülő vihart, 

lerángattam magamról a dzsekimet. Kicsit nehezen fért bele Ray, 

és a csuklója is kilógott az ujjaiból, de a végén még a villámzárat 

is sikerült összehúznom a libabőrös mellkason. Ezt követően 



kiöntöttem cipőiből a vizet, és hálálkodva, amiért gyapjúból van, 

csaknem szárazra csavartam a zokniját, majd lehúztam a 

nadrágja zipzárját, végül a nadrágot is. A lába mozdult meg 

először, lassan, mint egy öregemberé. Gyenge mozdulataival 

segíteni akart, hogy mielőbb kiszabadíthassam a megmerevedett 

farmervászon szorító rabságából. Amikor sikerült, kicsavartam a 

kemény szárakat, és a zsebek tasakjából is kinyomkodtam a vizet. 

– Táboroztál már valaha, kiscserkész? – kérdeztem suttogó 

hangon. 

Ray fogsorából megvillant egy egészen keskeny csík. 

– Soha. Ha kiállom a kihűlési próbál, kapok érte jelvényt? – 

Azzal megfogta a csuklómat, és magára húzott. Most már 

kontrollálhatatlanul remegett, a feje búbjától a lábujja hegyéig, és 

ahhoz, hogy magához térjen, szüksége volt az én testem melegére 

is. Gyorsan kihúztam a dzsekim zsebéből a túlélőcsomagot, 

kinyitottam, és kirángattam belőle a vízhatlan Mylar takarót. 

Most már a legkevésbé sem érdekelt, hogy visszaveri a fényt, és 

esetleg a nyakunkra hozza Nephi testvért vagy valamelyik rettegő 

gyerekharcosát. Ez olyan kockázat volt, amit az adott esetben 

vállalni kellett, így nem haboztam magunk köré csavarni a száraz 

meleget biztosító, fényes felületű darabot. Előtte azonban 

lefejtettem magamról a nedves farmert, és a vacogó Rayre 

feküdtem. Igyekeztem úgy helyezkedni, hogy testem a lehető 

legnagyobb felületen érintkezzen az övével, és amikor ez többé-

kevésbé sikerült, hengert formáltam két tenyeremből, és lehelni 

kezdtem Ray nyakát, fülét – mintha így akartam volna 

átpumpálni belé a saját testem melegét. Két karja ott reszketett 

az oldalam mellett. Dörzsölni kezdtem őket. Hosszú percek teltek 

el, anélkül, hogy történt volna valami. Meleg leheletemmel 

megpróbáltam életet lehelni kihűlt arcába, csapzott feje búbjába. 

Már majdnem szétpattant a tüdőm, amikor úgy éreztem, hogy 

csitulni kezd a remegés, de addig folytattam a melengetést, míg 

alig észlelhető vibrálássá nem szelídült. Könnyebbé, 



egyenletesebbé vált a légzése, karjaiban a merevséget ernyedtség 

váltotta fel. De csak egy pillanatra, mert aztán megfeszültek 

bennük az izmok, és a két kar összezárult a hátamon. 

Úgy szorított magához, mintha ez lenne az utolsó esélye az 

életre. Aztán magához húzta a fejem, és szájával megkereste az 

ajkamat. Ez a csók sok mindenről szólt – barátságról, 

szenvedélyről, háláról – de szexről semmiképp. Ahhoz még 

túlságosan fáztunk, és az erőnkből sem futotta volna, azt hiszem. 

Ujjaimmal Ray nedves hajába túrtam. Élvezettel 

ismerkedtem a puha, ruganyos tincsekkel, miközben éreztem, 

hogy a kihűlt testbe visszatér a megszokott melegség és vele 

együtt az izmok ereje. Tudtam, ha még sokáig fekszem rajta, 

kihasználom a helyzetet, és olyasmire kényszerítem élete 

leggyengébb pillanatában, amire nem áll még készen a lelke. 

Fogva tartotta az a néhány szó, amivel örök hűséget esküdött egy 

asszonynak, aki már nem él, de aki a hite szerint odafent várja, a 

Mennyek Országában. Sem a hely, sem az időpont nem volt 

alkalmas arra, hogy esküje megszegésére kényszerítsem. 

Szívmelengető örömmel töltött már az a lehetőség is, hogy Ray és 

én barátok leszünk. Hogy aztán a barátságból kifejlődik-e valami 

mélyebb, az már csak kettőnkön múlott. Elmosolyodtam. Jobban 

vonzódtam ehhez a makacs, komplexumokkal teli férfihoz, mint 

korábban bárkihez. Avának igaza volt. A szeretet szónak semmi 

köze a testi a szerelemhez, A szeretetnek – és a szerelemnek – 

ennél sokkal, de sokkal mélyebbre nyúlnak a gyökerei. 

Ray megmentette az életemet, és most én is megmentettem 

az övét. De közben el is vesztettünk néhány életet, és itt volt az 

ideje, hogy megpróbáljunk néhányat együtt megmenteni. 

Kimerültségünkben is erőt adott az a tudat, hogy – hála a 

folyónak – sikerült eltávolodnunk üldözőinktől, és így 

nyugodtabban várhattuk a hajnalt. A napfelkelte ugyan ismét a 

nyakunkra hozhatja Nephi testvért, de talán meghozza a várva 



várt mentőalakulatot is. Csak ne legyenek újabb áldozatok, 

könyörögtem némán. Se pilóták, se gyerekek. 
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Amikor a hajnal első rózsaszín sugarai felragyogtak az égen, 

mi már a kanyon távoli peremén található Wedge gyönyörűséges 

borókásában jártunk. A vihar végül is elvonult mellettünk, 

néhány csepptől eltekintve még csak nem is esett, de a Navajo-

szikla felett emelkedő homokkő plató megmászása – miután 

végre rátaláltunk azon a helyen, ahol a folyó bekanyarodott a Kis 

Grand Kanyonként emlegetett völgybe – így is elég lassú és 

fáradságos munkának bizonyult. Fejünk felett kíváncsi denevérek 

röpködtek, de ennek ellenére nem siettünk. A ruháink már szinte 

teljesen megszáradtak, és a megerőltető gyaloglás közben 

gyorsan felmelegedtek az izmaink is, de a hideg és erőlködés 

okozta fáradságot nem sikerült leküzdenünk. De egyébként sem 

lett volna helyénvaló, ha sietünk: az emelkedők és a lejtők túl 

meredekek voltak, túl veszélyesek, és ehhez járult még a búcsúzó 

éjszaka bűvös hangulata – szerettük volna közösen kiélvezni 

minden pillanatát. 

Szavak nélkül is tudtuk, hogy mi vár bennünket, ha a csúcsra 

érünk – a véres valóság; egy olyan próba, amit nem biztos, hogy 

mindenkinek sikerül kiállnia. 

Tompa dübörgésre lettem figyelmes az északi égbolton -egy 

helikopter semmivel össze nem téveszthető hangjára. Egy óriás 

madáréra. Sokkal nagyobbéra, mint amilyennel Ray érkezett. 

Sietve elővettem zsebemből a vízhatlan gyufákat, és kis halomba 

kotortam azokat a száraz tűleveles ágakat, amelyeket jó félórával 

korábban gyűjtöttem össze egy fenyő alatt. Leguggoltam, és meg 

akartam gyújtani egy szál gyufái, de a feje szilánkokra ment. Ray 

szótlanul nézte, mint gyújtok meg egy másodikat. Ez alkalommal 

nem csak az lobbant lángra, hanem a fenyőgallyak is. Túl gyorsan 

is égtek. Hogy legyen mivel táplálnom a tüzet, felálltam, és 

megpróbáltam letörni még néhány száraznak tűnő ágat. 



– Gyorsabban menne, ha nem koboztad volna el a 

zsebkésemet – jegyeztem meg szárazon. 

Ray elmosolyodott és kezembe nyomta a rőzsét, amit 

gyaloglás közben gyűjtögetett. 

– Honnan tudtam volna, hogy ilyen gyorsan szükséged lesz 

rá? – kérdezte ártatlanul. 

A gallyak gyorsan lángra kaptak, és átterjedtek egy kiszáradt 

törpefenyő alsó ágaira. Ray a dzsekijét lengetve megpróbálta még 

magasabbra szítani a lángokat, én pedig a kis fa elhalt ágaival 

pótoltam az elégetteket. Két perc múlva már az egész lángokban 

állt, mint Mózes csipkebokra a sivatag közepén. Ray a még 

mindig rajta lévő dzsekim zsebéből előhúzta a Mylard takarót, és 

a segítségével füstjeleket kezdett adni. 

– Jól csinálom? – kérdezte. 

– Mint egy igazi cserkész – feleltem. – Ha így folytatod, újabb 

jelvénnyel gazdagíthatod a gyűjteményedet. Nem is értem, miért 

nem lettél cserkész? Azt hittem, egy mormon fiú számára az 

ilyesmi kötelező. 

– Apa nagyon beteg volt. Otthon volt rám szükség – felelte 

egyszerűen. 

– Értem. – Nem firtattam tovább a dolgot; igyekeztem a 

jelentéktelen témák szintjén tartani a beszélgetést. A komoly 

dolgok megtárgyalásának, úgy éreztem, még nem jött el az ideje. 

Azé se, hogyan segített abban, hogy megtaláljam. Még túl friss 

volt a tapasztalat, túl törékeny – nem volt bátorságom 

megérinteni. 

Időközben kiderült, hogy a tervünk bevált. Kis tüzűnk magára 

vonta a nagy Huey figyelmét. A gép kiengedte a kerekeit, 

ereszkedni kezdett, és egyértelműen abba az irányba tartott, ahol 

a fenyőgally lobogott. A pilóta, Ray karjelzései segítségével, 

könnyedén megtalálta azt a tisztást, amit a landoláshoz 

kiszemeltünk. A földre tette a gépet, ami némi bukdácsolás után 

megállt. Addigra én széttapostam a tüzet, és hogy biztosan 



kialudjon, földet és kavicsot szórtam rá. Amikor biztos voltam 

abban, hogy már a rotor sem lebbentheti fel a még izzó parazsat, 

én is elindultam a tisztás felé. 

A Huey ajtajában akkor jelent meg az első utas: Nem-Tom 

Latimer. Mégiscsak felkapaszkodott egy helikopterre, mindannak 

ellenére, amit előző nap mesélt! Vigyorogva leugrott a hepehupás 

földre, majd fejét a vállai közé húzva, hozzánk sietett, aztán 

intett, hogy menjünk egy kicsit távolabb, mert ahol álltunk, ott 

képtelenség lett volna megérteni egymás szavát. 

A helikopter nyitott ajtajában hamarosan megjelent a 

következő utas: egy katonai gyakorlóruhát viselő, vékonyka alak, 

akinek sapka alól kilógó, selymes szőke hajába belekapott a szél. 

Nina. Amint meglátott, elmosolyodott. Vékony karja a magasba 

lendült, és integetni kezdett, felszabadultan, boldogan. Egy 

másik, katonazubbonyos alak segítségével kiugrott a gépből, és 

behúzott nyakkal hozzánk szaladt. 

– Hála Istennek, hogy nem esett bajotok! – kiáltotta, és 

hullámzó mellére vonta a kezemet. 

– És hogy neked sem! – feleltem. – De mit csinálsz te itt? 

Nina, mint csokoládélopáson kapott gyerek, bűnbánóan 

lehorgasztotta a fejét. 

– El kellett jönnöm. Már így is attól féltem, hogy történt veled 

valami. Amikor hazaértem, senkit nem találtam otthon. Aggódni 

kezdtem. Egyszer csak kopogtak az ajtón. Mr. Latimer volt, a 

barátaival. – Nina ragyogó mosollyal jutalmazta az FBI-

ügynököt. – Azt mondta, eltűnt a helikopteretek, és megkért, 

hogy segítsek megkeresni. A legjobbhoz jött, nem? – 

Tekintetében büszkeség bujkált. – Nálam jobban senki nem 

ismeri ezt a helyet. 

– Ebben biztos vagyok – mondtam mosolyogva. 

Az FBI-ügynök megelégelte a mélázásunkat. 

– Hol a pokolban voltatok egész éjjel, és hol vannak a 

többiek? – kérdezte türelmetlenül. 



Ray szomorúan ingatni kezdte a fejét. 

Nem-Tom elkerekedett szeme jelezte, hogy megszimatolta a 

veszélyt. 

– Lezuhantatok? 

– Némi segítséggel – mondtam. – Lelőtték a gépet. És most 

nehogy arra gondoljon, hogy visszaugrik a helikopterbe, és 

rögtön odamegy... Hacsak nem akar kirobbantani egy véres 

ütközetet. Felfegyverzett gyerekek vannak odalenn. 

Biztosíthatom, nem csúzlikkal lődöznek, és nem is madarakra... 

Halálra rémisztve arra várnak rejtekükön, hogy megjelenjenek az 

ördög követei. A fegyver, amit egészen közelről láttam, egy AR-

17-eshez hasonlított. És ezek a kis gerillák majdnem úgy ismerik 

a vidéket, mint Nina. Gondolkodás nélkül lőnek, ha idegent 

látnak. Az életével játszik, ha föléjük repül. És az övékével. Nem 

kívánhatja ennyi gyerek halálát. Akik ráadásul Nina testvérei... 

Nina kétségbeesetten a dzsekimbe temette az arcát. 

Nem-Tom megrázta a fejét, aztán, megfordult, és 

visszamasírozott a Huey-hoz. Ott megmarkolt egy mikrofont és 

beszélni kezdett. Amikor befejezte, visszajött hozzánk, a 

kezünkbe nyomott egy-egy takarót, majd rám nézett. 

– Nos, nem beszélt hiába. Eddig az A terv szerint haladtunk, 

most átállunk a B-re. 

– Ez mit jelent? 

– Visszavonulunk, lezárjuk az utakat és várunk. Nem 

akarunk egy újabb Wako-t. 

A két kezem közé fogtam Nina arcát, és beszélni kezdtem. 

– Nina, te ismered azokat a helyeket, ahová Nepfi testvér 

elbújtathatta a húgaidat és az öcséidet. Mindegyiknél fegyver 

van, és csak arra várnak, hogy lelőhessenek. Meg tudod mutatni 

nekünk, hol keressük őket? 

Nina olyan bánatosan nézett, mintha egy elveszett szerelmet 

siratna. Egyetlen pillanat alatt éveket öregedett. Amikor kilépett 

a helikopterből, még gyerek volt, most meg egy felnőtt, 



gondterhelt nő állt előttem, aki tisztában volt azzal, hogy élete 

talán legfelelősségteljesebb döntését kell meghoznia. Csak állt 

némán, és gondolkozott. 

Megsimogattam a fejét, és közben azt kívántam, hogy bölcs 

döntést hozzon. 

– Nina – mondtam együttérző hangon. – A férfit, akit 

szerettél, Manti testvér ölte meg. A saját szájából hallottam. És ő 

lőtte le azt a fiatal nőt is, aki a helikopteremet vezette. Nephi 

testvér pedig egy rendőrrel végzett. Ezek után nem engedhetjük 

meg, hogy itt maradjanak. Emlékszel, mit mond a Biblia a 

gyilkosságról? 

– Azt, hogy „Ne ölj!” suttogta Nina. George ezen tanított meg 

olvasni. A tízparancsolaton. 

Hála George-nak, gondoltam magamban. Hangosan pedig azt 

kérdeztem: 

– És szerinted most mit javasolna George? 

Nina behunyta a szemét és vett egy nagy levegőt. 

– Vigyék el ezt a gépet, engem pedig hozzanak vissza 

teherautóval. A folyó északi partján kiszállok. Megkeresem a 

testvéreimet, az anyámat meg a többiek anyukáját és egyenként 

odaviszem őket a kocsihoz. – Arcán meg-megremegett a mosoly, 

de aztán összeszedte magát, és elszántan folytatta: 

– De meg kell ígérniük, hogy rendesen bánnak velük. Meleg 

ételt adnak nekik, meg meleg ruhát. És... én megmutatom, hol 

lakik Nephi testvér, de megtenné, hogy... maga beszél vele – 

fordult esdeklő hangon Latimerhez. 

Az FBI-ügynök komoran bólintott. 

– Oké. De biztos a dolgában? Nem szeretném, ha valaki 

ellenségnek nézné a testvérei közül. 

Nina elengedte a dzsekimet és az ügynökre nézett. 

– Ez olyan kockázat, amit vállalnom kell. Az én családom –

tette hozzá mosolyogva. – Valakinek vállalni kell a felelősséget – 

helyettük is. És nyugodjanak meg... tudom, hogy kerülhetem el 



Nephi testvért és Manti testvért, – Ismét megfogta a kezem, és 

megszorította, mintha biztatni és vigasztalni akarna egyszerre, 

aztán Ray-re nézett: – Kérjem, köszönje meg helyettem Avának, 

hogy olyan jó volt hozzám. Udvariatlanság volt, hogy szó nélkül 

eljöttem, de nem tehettem mást... 

Ray mosolya őszinte volt és kedves. 

– Biztosan meg fogja érteni. De remélem, a jövőben lesz 

ideje, hogy meglátogasson minket. Mindig szeretettel várjuk. 

Nina utoljára az FBI-ügynökhöz fordult. 

– Azt hiszem, mennünk kellene – mondta. – Azzal katonás 

léptekkel elindult a helikopter felé. 

Szerettem volna utána szaladni, hogy megállítsam. Úgy 

éreztem, csak így védhetem meg azzal a kockázattal szemben, 

amit miattunk vállalt és attól a sok-sok fájdalomtól, amivel majd 

felnőttként szembe kell néznie. Ő talán megmenekül a 

büntetéstől, de családja idősebb tagjaira szigorúan le fog sújtani a 

törvény keze. Miközben törékeny alakja eltűnt a helikopter 

ajtajában, arra gondoltam, hogy legközelebb családja bölcs, 

megfontolt fejeként látom majd viszont. Nem irigyeltem azért, 

ami rá várt. A sok kis gerilla éhes száját nem lesz könnyű 

betömni. Szomorú voltam, ugyanakkor biztos abban, hogy a 

felnőtté vált Nina jóságával és keserű tapasztalataival képes lesz 

legyőzni a rá váró nehézségeket. 

Míg én gondolataimba merülve álltam, az FBI-ügynök Ray-jel 

beszélt. 

– Oké, már itt sem vagyunk – mondta végül. – Velünk jöttök, 

vagy inkább csatlakoztok a többiekhez? Az az igazság, hogy nem 

túl meleg ez a kasztni. Ha fáztok, jobban teszitek, ha elsétáltok a 

legközelebbi állásunkig. A kanyon végéből egy földút vezet 

arrafelé. Ezen menjetek végig. Már messziről látni fogjátok, hogy 

van ott egy kemping. Egy sárga lakókocsit keressetek, coloradói 

rendszámmal. Hm... mindössze fél mérföld. Nem téveszthetitek 

el. 



Tudtam, hogy az utolsó tartalékainkon vagyunk, Ray is, én is. 

Meleg ételre volt szükségünk, forró fürdőre és egy kiadós alvásra. 

Ki is nyitottam a számat, hogy ezt közöljem Nem-Tom 

Latimerrel, de Ray megelőzött. 

– Meg fogjuk találni – mondta vigyorogva. 

Ennyit a hypothermiáról, gondoltam bosszúsan. Ray ugyanis 

úgy viselkedett, mintha épp most kapta volna meg azt a jelvényt, 

amit nem sokkal korábban a kihűlési próba kiállásáért követelt. 

Nem-Tom gyanúsan rángó ajka végül sztoikus mosolyba 

merevedett. 

– Oké. Akkor majd később találkozunk. – Azzal, sok sikert 

kívánva, a magasba lendítette hüvelykujját, és elindult a Huey 

felé. Félúton azonban megállt, és visszafordult. – Azt hiszem, 

mégiscsak meg kell mondanom... – kezdte. 

– Mit? – kérdeztem. 

– Úgy néztek ki, mint két ázott patkány. Neked, Ray, még a 

dzsekid is összement. És rád férne egy borotválkozás. Hová lett a 

büszkeségetek? 

– Nekem olyan nem volt – feleltem egykedvűen. 

Ray továbbra is csak vigyorgott, mint egy fakutya. Úgy 

döntöttem, mégiscsak megérdemel egy jelvényt, mint a 

„Legostobább Vigyor” kategória győztese. 

Végül mégiscsak elindultunk az erdő felé. Már a fák közül 

néztük, hogy a helikopter felszáll Ninával, aki már biztosan 

elkezdett fohászkodni a Mennyei Atyához, hogy legyen mellette a 

szomorú küldetés során. 

Mielőtt végleg búcsút mondtunk a tisztásnak, még egyszer 

megnéztük, kialudt-e a tűz, aztán a keleti égbolt felé fordulva 

végignéztük, amint előbukkannak a nap első sugarai. A 

horizonton táncoló vöröses fények egy lángokban álló ház vízióját 

vetítették elém; annak a millenniumi tűzvésznek a jelképeként, 

amely egy őrült elmében lobogott, egy olyan férfi elméjében, aki 

elveszítette valahol a lelkét, mégis volt bátorsága ahhoz, hogy egy 



maroknyi ember élére álljon, és ördögi eszközökkel arra 

kényszerítse őket, hogy kövessék tűzön-vízen át. 

Ray és én egymás mellett lépkedve szívtuk a hajnali friss 

levegőt, mintha ettől vártunk volna megújhodást. Elég hosszú idő 

kellett ahhoz, hogy megtaláljuk az FBI ügynök által emlegetett 

földutat, amelyben két mély keréknyom jelezte, hogy 

rendszeresen használják azok az utazók, akiknek volt szemük 

ahhoz, hogy észrevegyék a természet magával ragadó szépségeit. 

Mert ami feltárunk előttünk, az a Grand Canyon miniatűr 

változata volt, abban a pillanatban, amikor megérintették a 

pereme fölött előbukkanó nap első sugarai. 

Nem kockáztattuk meg, hogy kilépjünk a fák közül. Bár a 

kanyon pereme csábító látványt nyújtott, nem tudhattuk, hogy 

nem értek-e ide a sátán követeire leskelődő gyerekek. 

Még egy utolsó kanyar, és feltárult előttünk a kemping a 

sárga lakókocsival. Mellette egy nagy szedán parkolt, utahi 

rendszámmal. Ray meglepetten pislogni kezdett, aztán boldogan 

elmosolyodott. 

– Meghozták a forró csokoládét – súgta a fülembe, majd 

kérdő tekintetemet látva hozzátette: – Az ott, a sárga mellett, 

anya kocsija. 

Éreztem, hogy a szívem mélyén útjára indul egy felszabadult 

kacaj. Em Hansen, örülünk, hogy újra itt vagy köztünk, az 

Ártatlanság Földjén. Forró csokoládéval megkeresztelünk, és 

meglátod, újjá születsz! Tétova lépést tettem az autó felé, de Ray 

megfogta a karomat, és visszahúzott a fák takarásába Ott átölelt, 

és mélyen a szemembe nézett. Tekintete már megfogalmazta a 

kérdést, amit a szája csak nehezen tudott kimondani. 

– Em... – kezdte, majd nyelt egy nagyot és elhallgatott. 

Miközben felnéztem rá, agyam összegezni kezdte a 

lehetőségeket, Tudtam, hogy időre van szükségem. Bizonyos 

vonatkozásban teljesen összezavarodtam, és legelőször 

önmagámmal akartam tisztázni a bennem támadt kételyeket. 



Ray csodálatos, izmos háta köré fontam a karomat és borostás 

nyakához préseltem a számat. 

– Ray? 

– Em, mi lesz velünk? – Mélyről feltörő sóhaja olyan volt a 

nyakam körül, mint a meleg simogatás. 

– Mi legyen? – kérdeztem tétován. 

Ray elhúzta a számtól a fejét. 

– Nézz rám! 

Ránéztem. 

– Költözz át Salt Lake-be – mondta. – Biztos vagyok benne, 

hogy találnál állást, és... 

Hagytam, hogy kérése megmelengesse egy kicsit a szívemet, 

csak aztán válaszoltam. 

– Nem. 

Tudtam, hogy soha nem lenne belőlem mormon. 

Ugyanakkor... megtaláltam Ray-t a sötétben. Ezt nem 

tagadhattam le. Igaz volt, mégis megismételhetetlen, egyszeri, 

érzékekkel nem tesztelhető. Nevezhetnénk akár csodának is. 

Előfordulhat ugyan, hogy egyszer, valamikor, magyarázatot talál 

az ilyen és hasonló dolgokra a tudomány, de ami történt, azt 

most én magam is hajlamos voltam valamiféle csodálatos, isteni 

gondviselésnek tulajdonítani. És ettől, legnagyobb 

meglepetésemre, puha melegség áradt a szívemben. 

– Odahaza, Denverben, vár a munkám, és a korábbi életem. 

Te gyere el hozzám, és akkor majd eldöntjük, mit tegyünk. 

Ray szemét óriásira tágította a félelem. 

– De ha visszamész, tudom, hogy... 

– Shhh – súgtam csitító hangon, és nyomatékül puha, meleg 

ajkaira tettem a mutatóujjamat. 

Olyan közel volt hozzám az érzéki száj, hogy tisztán láttam 

rajta az éjszaka során esett, apró sérüléseket, Arcának finom 

bőrét ugyancsak felszántotta a rücskös folyómeder. De érdekes 

módon még ennél is valódibbnak tűnt annak a hatodik érméknek 



a létezése, ami éjszaka igenis vette a Ray által kibocsátott jeleket, 

és odavezetett hozzá, éppen akkor, amikor már kezdtem feladni a 

reményt. Tudtam, hogy vissza kell mennem Denverbe, de azt is 

tudtam, hogy egy csodálatos élménnyel gazdagabban térek majd 

vissza. Ezt az élményt ugyan még az érthetetlen dolgok 

kategóriájába sorolta az agyam, de tudtam, meg fogom találni 

gondolataim, hiedelmeim és igazságaim rendszerében azt a 

helyet, ahová be tudom majd illeszteni. Szívem szerint azt 

mondtam volna Ray-nek, hogy igen, maradok. De nem akartam, 

hogy miattam válságba kerüljön a meggyőződése, a hite. A 

lelkében dúló krízist egyedül kellett megoldania, mint ahogy 

nekem is. És ehhez magányra volt szükségünk mindkettőnknek. 

– Ray – mondtam lágyan. – Egy darabig nagyon elfoglalt 

leszek. Fel kell dolgoznom, rendszereznem kell önmagamban 

bizonyos dolgokat. Olyanokat, amelyek gyökeresen 

megváltoztathatják eddigi hitvallásomat. Ez eltart néhány hétig, 

vagy egy hónapig is. De nagyon szeretném, ha utána 

meglátogatnál. Jó lesz így? 

Ray indigókék szemén lassan összezárultak a hihetetlenül 

hosszú, fekete pillák, és lassan fölém hajolt. 

– Ha nincs más választásom... – súgta, majd a számra 

tapasztotta csodás ajkait. 

Nyitott szemmel viszonoztam a csókját. Az emlékezetembe 

akartam vésni minden apró ráncot, hajlatot, arcának meleg 

színeit, hátha többé nem lesz alkalmam arra, hogy ennyire 

közelről lássam. Szememből lassan csorogni kezdtek a könnyek. 

Ray kutató keze közben bejárta a hátamat, a nyakamat, és kócos 

hajamon át az arcomhoz vándorolt. Amikor ujjai megérezték a 

forró nedvességet, a vállgödrömbe temette az arcát, és maga is 

sírni kezdett. 

Amikor eljött az indulás pillanata, lehúztam magamról a 

dzsekijét, és a kezébe adtam. Ő, szótlan bólintás kíséretében, 

ugyanezt tette az enyémmel. Még egyszer végighúztam a kezem 



az arcán, a nyakán, lesimítottam csapzott haját. Ray eközben a 

fejem búbjára nyomot csókkal búcsúzott. Aztán egymás kezébe 

kapaszkodva kiléptünk a fák közül, és elindultunk oda, ahol Ava 

már mosolyogva várt bennünket, két csészével a kezében, 

termosszal a hóna alatt. Kezünkbe nyomta a csészéket, és 

lecsavarta a termosz tetejét. 

Hálásan fogadtam a szerető gondoskodás forró, gőzölgő 

formában érkező jelét. Két kezem közé fogva a csészét, szótlanul 

biccentettem Ray-nek, és a kanyon széléhez sétáltam, hogy még 

egyszer elgyönyörködjek a napkelte utolsó pillanataiban, 

immáron egyedül. Lehunytam a szemem, és átadtam magam a 

sugarak egyre erősödő melegének. Az ilyen pillanatokat 

szerettem legjobban. Amikor érezhettem az általam mindennél 

jobban szeretett Föld viszontszeretetét, amely annyi mindenben 

megnyilvánult. Szűnni nem akaró vonzerejében, a fenyők 

kesernyés, tiszta illatában, a csokoládé édes ízében, a szellők lágy 

sóhajában, a sziklákon játszó ezernyi színben és a 

gondoskodásban, amelyet kiterjesztett minden lakójára, jókra és 

rosszakra egyaránt. Nem is értettem, hogy fér el ennyi minden az 

én viszonylag kicsiny univerzumomban. Hogy képes befogadni és 

kisugározni azt a mélyről fakadó, tökéletes szépséget, amit 

egyetlen emberi szóba zsugorítva úgy hívunk – történelem. Amit 

ebben a néhány pillanatban átéltem, olyan volt számomra, mint 

egy kinyilatkoztatás egy új, reményteli élet kezdetén. 



A szerző megjegyzése 

Azok, akiket érdekeinek a konspirációk, biztosan élvezettel 

fogják olvasni, miként született meg ez a könyv. Az egész azzal 

kezdődött, hogy 1997-ben részt vettem az Amerikai Geológus 

Társaság közgyűlésén (amit abban az évben Salt Lake City-ben 

tartottak). Ott találkoztam Utah Állam Főgeológusával, M. Lee 

Allisonnal, aki egy alkalommal a következő ötlettel állt elő: „Az 

Utah-ban történő fosszílialopásokról kellene könyvet írnia. Nem 

kellene más, csak egy dinoszaurusz az elejére – úgy elkapkodnák, 

mint a cukrot. Ezt akár írásba is adom.” 

Lee okos ember. Megértette, hogy az Utahi Geológus 

Társaság elnökeként csak úgy végezheti jól a dolgát, ha nyitottá 

válik a közvéleménnyel szemben; ha rendszeresen tájékoztatja 

őket saját és társasága kutatási eredményeiről, és egyáltalán – ha 

tudatja velük, hogy létezik. És minél több embert bevon ebbe a 

népszerűsítő munkába, annál jobban jár. „Itt az e-mail címem”, 

mondtam. „Ha gondolja, küldje el az ötleteit.” 

És Lee pontosan ezt tette. Nem csak a könyv alapjául 

szolgáló, virulens „spórát” szállította – a Sue nevű T-rex-ről 

szóló, valóban megtörtént esetet – hanem az ügy hátterében zajló 

események krónikáját is, és ha hiszik, ha nem, a gyilkos fegyvert. 

Lee azonban nem állt meg az e-mail-eknél. Több olyan embernek 

bemutatott, akik kitűnő anyagokkal segítettek a munkám során. 

Az első helyen közülük Utah Állam főpaleontológusát, Dávid D. 

Gillette-et említeném. 

A történet egy hónappal később azzal folytatódott, hogy a 

Sonomai Állami Egyetem tanszékvezetője, Tom Anderson 

meghívott a tanszékére. Felajánlotta, hogy az 1998-as év tavaszi 

szemeszterében én vezessem az ún. „Dinó” kurzust. Azt 

gondoltam, ez óriási. Jól megfizetnek, és egyúttal remek 

lehetőségem lesz arra is, hogy anyagot gyűjtsék a könyvemhez. 



Természetesen, dinoszauruszokkal kapcsolatos információkra 

gondoltam, nem emberekre. 

A szemeszter közepe felé egy vendégelőadó érkezett az 

egyetemre, és nagyon érdekes dolgokról beszélt. Neveket a 

szokásos okok miatt nem említhetek, de azzal talán nem sértek 

meg senkit, ha nagy vonalakban ismertetem a lényeget. Az 

előadás egy olyan felfedezés tárgyi bizonyítékán alapult, amit a 

közelmúltban hoztak nyilvánosságra külföldi kutatók. Amikor 

megkérdeztem nagyra becsült amerikai polgártársamat, miként 

jutott a bizonyítékhoz, büszkén azt felelte: „Kicsempésztem az 

országukból egy fotót”. Ezután, ha lehet, még büszkébben 

elmosolyodott. „Jól átvertem őket. Elküldtem a képet egy híres 

magazinnak. Szenzációs címlapfotó lett belőle, jóval azelőtt, hogy 

(egy ugyancsak híres szaklapban) megjelent volna maga a sztori.” 

A bejelentést követő csattanás nem származhatott mástól, csak az 

államtól, ami szabályosan leesett. A jó nevű előadó szabályosan 

beismerte, hogy lopást követett el. Néhány perccel később, 

jegyzetelés közben, rájöttem, hogy egy újabb véletlen 

egybeesésnek köszönhetően újabb ötletet kaptam a könyvemhez. 

Azt hittem, ezzel véget is ért a szerencsés sorozat. 

De csak hittem. 

Mindig is csodálattal töltött el az emberi hiedelmeknek, 

legfőképpen az igazság értelmezésének az a bonyolult rendszere, 

amelyet legnagyobb részben mi, emberek, azért hozunk létre, 

hogy aszerint éljük életünket. A dinoszaurusz-kutatókat 

körüllengő titokzatosság arra ösztönzött, hogy megpróbáljak 

megtudni bizonyos dolgokat arról, hogy miben hisznek ezek az 

emberek. A dinoszaurusz-csontok látványa az estek többségében 

beindítja az emberi képzeletet, ami többnyire különféle 

feltételezések, elméletek kialakulásához vezet. És mivel a 

dinoszauruszok még a mesebeli óriásoknál is nagyobbra nőttek, a 

létezésükről alig vannak bizonyítékaink. Csupán néhány csontról 

beszélhetünk, amely köré a tudósok {és nem-tudósok) látványos 



és kevésbé látványos elméleteket szőttek az eredetükkel és az 

eltűnésükkel kapcsolatban; és ezekben az elméletekben jelentős 

szerepet játszottak azok a hiedelmek, amelyek a rejtélyesre és a 

meg-magyarázhatatlanra próbálják megadni az elfogadható 

magyarázatot. 

A könyv megírása előtt több vázlatot is készítettem, és volt 

egy „menetrendem”, amit szigorúan betartottam. Először is, 

szerettem volna belefoglalni annak a többnyire propaganda ízű, 

paranoiás fecsegésnek a lényegét, amellyel a teremtéselmélet 

hívei bombáznak engem és kollégáimat, miközben mindössze 

annyit tudnak rólunk, hogy a természettudományok terén 

tevékenykedünk. Igazság szerint csak egy kis csoportjukról van 

szó, mert a többségük, úgy tűnik, elismeri, hogy alkotmányban 

biztosított jogaim alapján abban hiszek, illetve abban nem 

hiszek, amiben akarok, és ebbe mindaddig nincs beleszólása 

senkinek, amíg én meg nem kérdőjelezem mások békés élethez 

való jogát, szólás- és vallásszabadságát, hogy csak a 

legalapvetőbb dolgokat említsem. 

Én, személy szerint, tisztelek és becsülök mindenkit, aki 

következetesen hisz valamiben, bármi legyen is az. 

Következetesnek lenni ugyanis nehéz. 

A könyv megírásának egyik célja, ennek alapján – azon túl, 

hogy reményeim szerint néhány kellemes órát szerezzek az 

olvasónak – az volt, hogy megvizsgáljam az emberekben 

munkáló tudományos és vallási hiedelmeket, kiemeljem a 

bennük lévő hasonlóságokat és különbségeket. A tudományos 

vizsgálódás elveit betartva anyagot gyűjtöttem, felállítottam egy 

hipotézist (a kettő inkább hasonló, mint különböző) és 

ellenőriztem, hogy megállja-e a helyét. Elsőként önmagámmal 

kerültem ellentmondásba, ami azt jelentette számomra, hogy jó 

úton haladok. Meg kell mondanom, hogy a hipotézist 

önvizsgálattal kezdeni nem kifejezetten tudományos módszer, 

mert nem tapasztalati dolgokon alapul, hanem mindazon, ami 



bennem munkál, és amit magamban a művész pontosságra való 

ösztönös törekvésének neveztem el. Ahhoz, hogy ezt részletesen 

kifejtsem, egy újabb könyv megírására lenne szükség. Remélem, 

az olvasó azzal is megelégszik, ha körvonalakban ismertetem 

csak a kísérlet lényegét. 

Külső vizsgálódásaim során felfedeztem, hogy a laikusok 

többsége nem ismeri a tudományos módszer mechanizmusát. E 

felismerés alapján ki merem jelenteni, hogy legalább ennyire 

nem ismerik azét a vallási hiedelemrendszerét sem, amely 

szerint, elvileg, az életüket élik, még azok sem, akik abból a 

nullhipotézisből indulnak ki, ami legegyszerűbb 

megfogalmazásában így hangzik: nincs Isten. Gondoljunk csak 

bele, milyen sokan vannak, akik azt gondolják és hangoztatják: 

„Ha lenne Isten, nem engedné meg, hogy a világban nap mint 

nap bekövetkező szörnyűségek megtörténjenek”. Az ilyen és 

hasonló megjegyzések öncélú gondolkodásmódra vallanak. 

Hangoztatói először mindenhatóként állítják be az Istent, aki egy 

személyben felelős azért, ami az emberi világban történik, végül 

kétségbe vonják a létezését, mert a történések nem mindig az ő 

szájuk íze szerint sülnek el. Mindazok, akik dolgoztak már 

vezetőként, tudják, hogy az egyes munkák végrehajtásáért vállalt 

felelősség értelmetlen, ha nem párosul kellő hatalommal és 

tekintéllyel. A felelősséget vállalónak még így is szembe kell 

néznie az alárendeltjei részéről megnyilvánuló, örökös kritikával, 

akik, kellő tapasztalat híján, nem képesek megérteni a feladat 

lényegét. Csak az hiheti meggyőződéssel, hogy nincs Isten, aki – 

legalább önmaga számára – vette a fáradságot, és meghatározta, 

hogy ha lenne, milyennek kellene lennie. 

A dinoszauruszokról szóló kurzus egyrészt alkalmat adott 

arra, hogy tanítás közben magam is új információkat szerezzek a 

dinoszauruszokról, másrészt kihasználtam a lehetőséget, és a 

kurzus résztvevőit megpróbáltam készülő könyvem szolgálatába 

állítani. Közöltem velük, hogy amit tanítok, az nem más, mint egy 



sajátos hiedelemrendszer, amivel nem kell feltétlenül 

egyetérteniük, és főleg ne gondolják, hogy bárkire rá akarom 

kényszeríteni. Azért választottam mégis ezt a módszert, mert 

rajta keresztül jól érzékeltethetők azok a kutatási technikák, 

módszerek, amelyeknek az ismerete nélkül nem végezhető 

tudományos tevékenység, és jól nyomon követhető benne a 

tudományos hipotézisek felállítását és gyakorlati kipróbálását 

elősegítő deduktív logika. „Nem érdekel, ha a záróvizsga után tíz 

perccel egyetlen dinoszaurusz névre sem emlékeznek – mondtam 

nekik. – Én azt szeretném, hogy eljussanak egy olyan szintre, 

hogy legközelebb, ha dinoszauruszokról szóló adást néznek a 

tévében, meg tudják mondani, hogy amit hallanak, az alapos 

kutatásokra támaszkodó következtetés, vagy minden 

tudományos alapot nélkülöző mesebeszéd.” 

A hallgatók többsége szokatlannak tartotta a bejelentésemet. 

Legalábbis, erre utaltak a megnyilvánulásaik. Volt, aki 

mosolygott, volt, aki ezek után bliccelni kezdett, volt, aki a 

szomszédjával sutyorgott egész idő alatt. A legnagyobb 

megdöbbenést mégis azok váltották ki belőlem, akik 

minduntalan azt kérdezgették: milyen konkrét dolgokat kell 

tudniuk ahhoz, hogy a vizsgán átmenjenek. Talán a szemeszter 

közepén járhattunk, amikor odajött hozzám az egyik hallgató, és 

megkérdezte, készíthetne-e velem egy interjút ahhoz a 

dolgozathoz, amit angolból kell írnia. A beszélgetés során 

gyorsan kiderült, hogy fundamentalista elvek alapján nevelték, és 

azzal próbálkozott, hogy ezeket az elveket valamilyen módon 

összhangba hozza a jövővel kapcsolatos terveivel. Szülei, a 

családi hagyományokhoz ragaszkodva, azt szerették volna, hogy 

fiukból fogorvos legyen, ám a fiú szívesebben lett volna építész, 

ami, a fundamentalista gondolkodásmódból kiindulva, sokkal 

bizonytalanabb, és kétségkívül több művészi adottságot igénylő 

foglalkozás, mint az orvoslás. A fiú azt szerette volna tudni, hogy 

az én esetemben hogy sikerült egyeztetni a racionális 



gondolkodásmódon alapuló szakmát és a nem mindig 

racionalista gondolkodásmódra támaszkodó írói tevékenységet. 

Rögtön világossá vált számomra, hogy a fiatalember olyan 

krízishelyzetben van, amibe vallási meggyőződése sodorta, és 

nem tudja eldönteni, mit tegyen. Meglepett, hogy ennyire 

fiatalon ilyen jelentős fordulóponthoz ért, és azt mondtam neki, 

hogy az én tapasztalataim szerint a kreatív munka alapfeltétele, 

hogy az ember képes legyen meglátni a mások hitében, 

gondolkodásmódjában rejlő igazságokat, és akkor képes lesz 

feldolgozni a belőlük fakadó kettősségeket is. Fontosnak 

tartottam vele közölni azt is, hogy akiben ilyen kérdések 

felmerülnek, és aki fel is meri tenni őket, annak jó esélye van 

arra, hogy sikeres legyen. És hogy a sikernek rengeteg arca van. 

Az ambivalencia olyan mag, amelyből nagy dolgok 

születhetnek. A tudományos és vallásos hiedelmek között létező 

kettősség viszonylag rövid múltra tekint csak vissza. Alig másfél 

évszázaddal ezelőtt még a papság alkotta a tudomány 

derékhadát. Elég, ha a genetika atyjaként emlegetett Gregor 

Mendelre gondolunk, aki egyszerű szerzetesként alkotta 

csodálatos műveit. Darwin volt az első eretnek, akik azt merte 

állítani, hogy az élőlények időbeli változásokon mennek 

keresztül, és ezt úgy nevezte, hogy evolúció. Az ő elmélete 

képezte az alapját annak az ellentétnek, amely az evolúció hívei 

és a Biblia írásait szó szerint értelmezők a külön teremtés 

elméletét hangoztatók között kialakult. Vajon melyik az igaz? 

Eltéríthet bennünket az igazság kiderítésétől az, amiben hiszünk? 

Carol Mapes, aki a mormon ügyekben adott fontos 

tanácsokat, érdeklődéssel hallgatta mindazt, ami bennem a 

könyv megírása során felmerült. „Elképzelésem sincs, hogy a 

mormon egyház miként viszonyul bizonyos hiedelmekhez. Olyan 

dolgokra gondolok, mint a föld eredete” – mondtam neki. 

Részletesen leírtam neki azokat a megpróbáltatásokat és 

vajúdásokat, amelyeken a könyvben szereplő Ninának keresztül 



kellett mennie, mert nem tudtam elképzelni, hogy a valós 

világban miként viselkedik egy hozzá hasonló neveltetésben 

részesülő fiatal, akinek a hite, ráadásul, válságba kerül. „Az igazi 

Nina, jó kislányhoz illően, szépen hazamenne” – mondta Carol. 

Értetlenül néztem rá, aminek az volt az oka, hogy az én 

gondolatvilágomban sokkal jobban megfért a lázadás, mint a 

behódolás. 

„Az alapvető probléma az, Sarah, hogy nem vagy tisztában az 

istenkáromlás és a véráldozat fogalmával”, folytatta Carol. 

Úgy gondoltam, ez nem igaz, és ezt meg is mondtam neki. 

„Nem, teljesen nyilvánvaló, hogy rosszul értelmeztél bizonyos 

dolgokat”, bizonygatta Carol. „Ha megengeded, 

megmagyarázom. Tegyük fel, hogy betű szerint ragaszkodsz 

ahhoz, amit a vallásod tanít. Annyira, hogy fel is áldoztál érte 

valamit. Ezalatt olyan személyes dolgokra gondolok, mint a szex, 

a kényelmes élet vagy a szórakozás. Egyszer csak valaki odamegy 

hozzád, és a szemedbe vágja, hogy mindez csak álca, önámítás. A 

legmélyebb érzéseidet sérti meg, és ez meghatározza azt, ahogy 

reagálni fogsz. Úgy érzed, meggyalázták a hitedet, és ez mormon 

felfogás szerint istenkáromlás. De akár árulásnak is nevezheted. 

Érted?” 

Sok időbe belekerült, mire megértettem, hová akar 

kilyukadni Carol, de minél többet gondolkoztam a szavain, annál 

inkább beláttam, hogy igaza van. És ez azért volt fontos, mert 

olyan kérdést feszegetett, aminek központi szerepet szántam a 

könyvben. Ennek ellenére rengeteget küszködtem, mire sikerült 

úgy megfogalmaznom, hogy mások is megérthessék a lényegét. 

Hogy azok, akik vakon ragaszkodnak vallásuk tanításaihoz, 

becsapottnak, mi több, megalázottnak érzik magukat, amikor 

valaki azt vágja a szemükbe, hogy mindaz az áldozat, amit a 

hitükért, elveikért hoztak, hiábavaló. Ez, magától értetődően, 

nem a meghatározása a mormon hiedelemrendszerben 

istenkáromlásnak tartott jelenségnek; ez csak egy törekvés arra, 



hogy megmagyarázzam, hogy ez a sajátos jelenség vagy gyakorlat 

miként funkcionál. 

Ennek a funkciónak a megértése volt az első, ami 

megkérdőjelezte addigi elméletemet, mely szerint a tudományos 

és vallásos hiedelmek rendszere, valamint gyakorlata főleg 

hasonlóságokon alapul. A tudósok többsége ugyancsak rendkívül 

érzékenyen reagál, ha megkérdőjelezik a hiedelmeit, és 

valószínűleg heves érvelésbe kezd az igaza mellett, de nem 

emleget istenkáromlást meg véráldozatot. Főleg azért nem, mert 

a tudomány alapállása az, hogy az igazságot bármi áron ki kell 

deríteni. Ez pedig csak elméleteken keresztül lehetséges, amelyek 

közül el kell vetni azt, ami rossznak bizonyul, és meg kell tartani, 

ami jó. A tudományos módszer tulajdonképpen maga is 

istenkáromlás, vagy ahogy az egyház sokáig nevezte, eretnekség, 

hiszen a hiedelmek intézményesített megkérdőjelezését tekinti fő 

feladatának. És bár a kérdőjelek elfogadására vagy elvetésére 

irányuló vizsgálatok révén eljuthatunk az igazsághoz, vagy 

legalább a közelébe, nem szükségszerű, hogy a másikat el is 

vessük. Egyes tudósok (Albert Einstein, Stephen Hawking) 

esetében a tudományos módszer rendszeres alkalmazása mély és 

állhatatos hittel párosult. Arra is van példa, hogy a tudományos 

módszer megkövesedik, és társadalmi kapcsolatokra alkalmatlan 

tudósok végső menhelyévé válik. Több vallás, ezzel szemben, 

örökérvényű igazságokon és egy hiteles személy által közvetített 

törvényeken alapul (Jézus, Mohamed), és amikor 

intézményesítetté válik, a hívők ezeket az igazságokon alapuló 

törvényeket fogadják el, és ezek szerint élnek, alárendelve egyéni 

érdekeiket, és akaratukat a vallásuknak vagy a vezetőként 

elfogadott prófétának. Szerencsés esetben ez felvilágosodást 

eredményez az emberi elmékben. De vannak szélsőséges esetek, 

amikor öncsinálta próféták eltorzítják a törvényeket, háborúkat 

szítanak, tömeges öngyilkosságba kergetik követőiket, mint a 

közelmúltban Johnstown-ban. Mielőtt magamra haragítanám az 



olvasót általánosnak tűnő megjegyzéseimmel, gyorsan 

leszögezem, hogy állításaim az egyes vallások gyakorlására 

vonatkoznak, nem a lelkiségre. A lelki élet, a tudományos 

elhivatottsághoz hasonlóan, általában egy olyan folyamatot 

jelent, amelynek eredményeként jobbak leszünk, és tisztábban 

látunk az univerzális igazságok gyakran bonyolult útvesztőiben. 

A tudomány ugyanis – misztikus. 

A cselekmény másik mozgatórugója az az egyszerű 

feltételezés, hogy a tudósok mindig az igazság – vagy az általuk 

igaznak gondolt tények – megfogalmazására törekszenek. Nem 

szeretik, ha mások tévesnek minősítik az elméleteiket, de még 

ennél is jobban félnek attól, hogy valaki nyilvánosan szembesíti 

őket a hiányosságaikkal. A nyilvános megaláztatást nehezen 

tűrik, és ebben a vonatkozásban pontosan olyanok, mint bárki 

más, függetlenül attól, hogy ki milyen kultúrához, vallási 

csoportosuláshoz tartozik. De mivel feltételezik, hogy a pályán 

lévők ugyanazt a játékot játsszák, ugyanazoknak a szabályoknak a 

betartásával – azaz, az igazat mondják, vagy amit. igaznak 

hisznek – nem esnek egymásnak sem furkósbottal, sem ősrégi 

állkapcsokkal, hanem összeszedik magukat, a rendelkezésükre 

álló bizonyítékokkal együtt felülvizsgálják az álláspontjukat, 

levonják az újabb következtetéseket, és amikor úgy érzik, 

megérett rá a helyzet, orvosolják a tévedésüket. Fel sem merül 

bennük, hogy istenkáromlásként kezeljék a személyüket és 

tevékenységüket ért kritikát, egyszerűen azért, mert jobban 

hisznek magában a folyamatban, mint a folyamatot indukáló 

hiedelmekben. 

A férjem egyszer beszélt nekem egy tudományos kísérletről, 

amely azt demonstrálja, hogy az emberi agy, felépítésénél fogva, 

hajlamos arra, hogy külön ok-okozati összefüggést keressen 

minden jelenséghez, amellyel tevékenysége során találkozik. 

Véleményem szerint ez egy olyan elmélet, amelynél érdemes 

elidőzni egy picit, nem utolsósorban azért, mert azt jelenti, hogy 



hajlamosak vagyunk következtetéseket levonni, anélkül, hogy 

ellenőriznénk, mennyire teljes egy adat, vagy esetleg mennyire 

félrevezető. És közben hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról 

is, hogy mennyire behatárolja a lehetőségeinket két aprócska 

tényező: az, hogy kik és mik vagyunk. A következtetések gyors 

levonására való hajlam meghatározó hatással van azokra a 

hiedelemrendszerekre, amelyek fontos szerepet játszanak az 

emberi tevékenységek alakulásában, függetlenül attól, hogy mi a 

jellemző megnyilvánulási területük: a tudomány, a vallás, a 

kultúra, a lelki élet, és még sorolhatnám tovább. Az Amerikai 

Egyesült Államok Alkotmányának a megalkotói hasonlóképpen 

gondolkodhattak, amikor úgy döntöttek, hogy az egyházat és az 

államot külön kell választani. 

Én magam boldog vagyok, hogy egy olyan államban élhetek, 

ahol mindenkinek joga van szabadon megfogalmazni a 

gondolatait, és azt a hitet követni, amelyben megtalálhatja a 

maga igazát. 

 




