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Vic nem táncolt, de meg sem próbált kibúvót találni, mint a
legtöbb férfitársa. Egyszerűen azért nem táncolt, mert a
felesége szeretett táncolni. Tudta ugyan, hogy ez az érv
gyengécske, mégsem hagyta magát megingatni egy
pillanatra sem, hiszen amikor Melindát táncolni látta,
folyton eszébe villant, hogy a nő milyen elviselhetetlenül
ostobának látszik tánc közben. Mindig zavarban volt,
amikor a felesége táncolt.
Érzékelte, hogy Melinda belibben a látóterébe, majd
ismét eltűnik, de ezt is csak azért vette észre, mert ismerte
a nő minden porcikáját. Megfontoltan felemelte poharát, és
belekortyolt a szódás Scotchba.
Vic összegörnyedve, szenvtelen arccal ücsörgött a
Meller-ház
lépcsőfeljáratát
övező
kárpitozott
ülőalkalmatosságon, bámulta a táncoló párok tovasikló
körvonalait, és arra gondolt, hogy este, ha hazaérnek,
lemegy a garázsba a palántáihoz, hogy megnézze, kibújt-e
már a gyűszűvirág. Vic többféle palántával is kísérletezett:
erősebbé akarta tenni a virágok illatát, ezért a felére
csökkentette normális napfény- és vízadagjukat, hogy

visszafogja a növekedésüket. Minden délután egykor,
amikor hazament ebédelni, kitette a ládákat a napra, aztán
háromkor, mielőtt visszaindult a nyomdába, bevitte őket a
garázsba.
Victor Van Allen harminchat éves, az átlagosnál
valamivel alacsonyabb férfi volt, inkább gömbölyded, mint
kövérségre hajlamos. Ártatlan kék szeme felett tömött,
bozontos szemöldök meredezett, és ugyanilyen tömött és
merev volt rövidre nyírt, barna haja. Határozott vonalú, se
nem kicsi, se nem nagy ajkának jobb sarka rendszerint
lefelé konyult, eltökélt vagy ironikus fintorral, aszerint,
hogy ki minek vette. Ez tette az arckifejezését is
kétértelművé – mert azt a fintort akár keserűségnek is
lehetett vélni noha kék szemében, ebben a nagy, értelmes
szempárban, amely soha semmin sem lepődött meg, nyoma
sem volt annak, amit Vic gondolt vagy érzett.
Néhány perce a zaj felerősödött, és a lüktető latin zene
késztetésének engedve a tánc is féktelenebb lett. Noha a
lárma bántotta Vic fülét, ott maradt, bár tudta, ha úgy
tartaná a kedve, nyugodtan átvághatna a hallon, hogy a
házigazda dolgozószobájában szemügyre vegye a polcokon
sorakozó könyveket. Már eleget ivott ahhoz, hogy enyhe,
lüktető, de kellemetlennek azért nem mondható fülzúgást
érezzen. Egyébként is valószínűleg az a legjobb, ha az efféle
partikon vagy összejöveteleken, ahol alkoholban nincs
hiány, az ember a szeszfogyasztás mértékét a zaj
hangerejéhez igazítja. A belső zajjal kell kizárni a külsőt.
Nem olyan nehéz összehozni a vidám belső hangok
kavalkádját. Sose légy színjózan, de ne légy tökrészeg se.
Dum non sobrius, tamen non ebrius. Jó jelmondat lehetne,
de Vic úgy vélte, az ő esetében ez sajnos nem áll. A szomorú

igazság ugyanis az volt, hogy ő többnyire szerette megőrizni
az éberségét.
Tekintete gépiesen követte az alakzatot, amelyhez a
táncosok éppen felálltak: konga következett. Ugyanolyan
gépiesen vette észre Melindát is, aki egy vidám kapj-el-hatudsz mosollyal nézett válla fölött a partnerére. A partner
pedig, akinek feje Melinda válla fölött előbukkant, nem is a
válla fölött, hanem már-már beleveszve a nő hajába, Joel
Nash volt. Vic felsóhajtott, és ivott egy kortyot. Joel Nash
igazán jó formában van, ahhoz képest, hogy előző éjjel
hajnali háromig, előtte meg reggel ötig táncolt.
Vic összerezzent, amikor egy kéz érintését érezte a bal
karján. De csak az idős Podnansky asszony hajolt oda
hozzá. Vic már el is felejtette, hogy ott ül mellette.
– Nem is tudom, hogyan köszönjem meg, Vic. Tényleg
nem baj, ha arra kérem, hogy személyesen hozza el? –
Podnansky asszony öt vagy tíz perce már feltette ugyanezt
a kérdést.
– Ugyan, dehogy – mondta Vic mosolyogva, miközben
udvariasan felállt a nővel együtt –, holnap háromnegyed egy
körül beadom.
Melinda abban a pillanatban hajolt oda hozzá Nash
karja fölött, és szinte Podnanskyné arcába mondta, noha
közben Vicet nézte:
– Hát te, macika, miért nem táncolsz?
Vic látta, hogy Podnanskyné összerezzen, majd mosolyt
erőltetve az arcára, távozik.
Nash enyhén kapatos, boldog mosolyt küldött Vic felé,
aztán eltáncolt Melindával. Vic azon töprengett, miféle
mosoly akart ez lenni. Bajtársias. Ez a megfelelő szó. Joel
Nash legalábbis minden bizonnyal bajtársiasnak szánta.
Vic eltökélten elfordította a tekintetét Joelről, noha még

mindig nem volt biztos benne, mit is kezdjen ezzel az arccal.
Nem is annyira az álságos, kicsit zavarodott, kicsit
ellenszenves arckifejezés idegesítette, mint inkább Joel
Nash képe maga. A kisfiúsan kerek arc és homlok, a
csinosan hullámos, világosbarna haj, ezek a közönséges
vonások, amelyet azok a nők, akik Joelt vonzónak találják,
korántsem látják közönségesnek. Vic úgy vélte, a nők
többsége jóképűnek tartja Nasht. Eszébe jutott, hogyan
nézett rá tegnap este a férfi, amikor már hatodszor vagy
nyolcadszor nyújtotta oda üres poharát, mintha szégyellné,
hogy el kell fogadnia még egy italt, szégyellné, hogy marad
még egy negyedórát. Mindezt azonban úgy, hogy közben az
arcán valamiféle hetyke pimaszság volt. Vic arra gondolt,
hogy Melinda korábbi pasijai legalább valamivel
értelmesebbek és kevésbé pimaszak voltak. Mindegy, ez a
Joel Nash sem lesz örökké a színen. A Massachusetts
állambeli Wesleyből jött, a Furness-Klein Vegyipari
Társaság ügynöke volt; azt mondta, néhány hétig marad,
hogy bemutassa a Társaság új termékeit. Ha kicsit
hosszabb ideig maradna, minden bizonnyal még Ralph
Gosdent is kiütné a nyeregből, még akkor is, ha Melinda
végül ráunna, még akkor is, ha más szempontból
kiábrándító alaknak bizonyulna, Melinda ugyanis sosem
tudott ellenállni a szerinte jóképű férfiaknak. Az ő
szemében Joel nyilván szebb fiú, mint Ralph.
Vic felnézett, és meglátta a mellette álldogáló Horace
Mellert.
– Szia Horace, ülőhelyet keresel?
– Nem, köszi.
Horace sovány, deresedő hajú, középkorú férfi volt;
keskeny, érzékeny arc, bozontos fekete bajusz. Bajsza alatt
mosolyra görbült a szája: a kissé ideges házigazda udvarias

mosolya. Horace mindig feszült volt, pedig a mai
összejövetel olyan remekül sikerült, hogy házigazda ennél
nem is kívánhatna jobbat.
– Mi újság a nyomdában, Vic?
– Lassan elkészülünk a Xenophonnal – válaszolta Vic. A
hatalmas zajban elég nehéz volt beszélgetni.
– Beugorhatnál valamelyik este.
Vic úgy értette, a nyomdába. Mindig este hétig maradt,
és öttől hétig egyedül volt, mert Stephen és Carlyle ötkor
befejezték a munkát.
– Rendben, benézek – mondta Horace. – Van még
innivalód?
Vic bólintott.
– Akkor viszlát később – mondta Horace, és már ment
is.
Horace távozása után Vicben furcsa űr támadt. Kínos
érzés fogta el. Mintha valamit elhallgattak volna, és Vic
pontosan tudta, hogy mit: Horace tapintatosan kerülte,
hogy szóba hozza Joel Nasht. Nem mondta, hogy milyen
jópofa fickó Joel, nem kérdezett róla semmit, még annak
sem érezte szükségét, hogy valami közhelyet mondjon.
Amúgy Melinda ügyeskedte ki, hogy Joelt is meghívják a
partira. Vic hallotta, amint tegnapelőtt azt mondja a
telefonban Mary Mellernek:
– …Szóval nem igazán a mi vendégünk, de kicsit
felelősnek érezzük magunkat érte, hiszen alig ismer valakit
a városban… Ó, igazán köszönöm, Mary! Gondoltam, hogy
titeket nem zavar, ha eggyel több vendégetek van, ráadásul
egy ilyen csinos fiú…
Ezt az embert még egy hidegvágóval se lehetne
leválasztani Melindáról. Már csak egy hét, gondolta Vic.

Pontosabban hét éjszaka. Nash elsején elmegy, azaz
vasárnap.
Joel Nash hirtelen ott termett. Kissé dülöngélt
válltöméses fehér zakójában, kezében a poharával.
– Jó
estét,
Van
Allen!
–
mondta
hamis
szertartásossággal, és lezöttyent oda, ahol az imént még
Podnanskyné üldögélt. – Hogy van ma este?
– Ó, mint mindig – mondta mosolyogva Vic.
– Két dolgot akartam magának mondani – kezdte Joel
olyan lelkesen, mintha az egész éppen akkor pattant volna
ki fejéből. – Először is: a főnökeim azt kérték, maradjak még
néhány hétig, úgyhogy remélem, mindkettejüknek
meghálálhatom azt az önzetlen vendégszeretetet, amit az
elmúlt hetekben tanúsítottak irántam. Aztán meg… – Joel
leszegte a fejét, és kisfiúsan vigyorgott.
Melindának hihetetlen tehetsége van hozzá, hogy ilyen
Joel Nash-féle alakokat szedjen fel, gondolta magában Vic.
A zsák meg a foltja.
– És mi a másik?
– Hát, a másik… A másik meg… szóval nagyon rendes
magától, hogy nem zavarja, ha én a feleségével
találkozgatok. Nem mintha ez olyan gyakran megesne, érti,
egy-egy ebéd vagy autókázás a környéken, de…
– De mi? – sürgette Vic. Hirtelen teljesen kijózanodott,
és undorodva nézett a becsípett Nashre.
– Hát, sok férfi ennél kevesebbért is nekem esett volna…
mármint abban a hitben, hogy valami más is történt.
Nagyon megérteném, ha magát is zavarná a dolog, de nem.
Már amennyire én látom. Szóval azt akarom mondani, hálás
vagyok magának, hogy nem verte szét a képemet.
Természetesen semmi oka nem lenne rá. Ha nekem nem
hisz, nyugodtan kérdezze meg Melindát.

Persze, majd pont Melindát. Vic higgadt közönnyel
bámult Nashra. A legjobb, ha nem válaszol, gondolta.
– Mindenesetre csak azt akartam mondani, hogy maga
igazán fair pasas – tette még hozzá Nash.
Ez a nagyon angolos kifejezés Joel Nash szájából
felidegesítette Vicet.
– Igazán kedves – mondta enyhén csúfondáros mosollyal
–, de én nem vesztegetem az időmet azzal, hogy emberek
képét verjem szét. Ha nekem valaki tényleg nem tetszik, azt
egyszerűen megölöm.
– Megöli? – Nash arcára ismét kiült a pityókás vigyor.
– Igen. Emlékszik Malcolm McRae-re, ugye?
Vic tudta, hogy Nash hallott már az ügyről, hiszen
Melinda maga mondta, hogy mindent elmesélt neki a
„McRae-rejtélyről”, és hogy Joelt igencsak érdekelte az eset,
mert korábban volt már néhány üzleti találkozója McRaevel New Yorkban.
– Hogyne! – felelte nyomban Joel Nash.
A mosoly csaknem teljesen eltűnt az arcáról. Már nem
volt több, mint önvédelmi maszk. Melinda biztosan azt is
elmesélte Joelnek, hogy Mal belehabarodott. Ez mindig
érdekes színfoltja volt a történetnek.
– Maga most viccel velem – mondta Joel.
A szavaiból és az arckifejezéséből Vic máris megtudott
két dolgot: hogy Joel már lefeküdt a feleségével, és hogy az
a halálos nyugalom, amelyet ő Melinda és Joel jelenlétében
tanúsított, mély benyomást tett a férfira. Nash félt tőle,
nemcsak most, hanem azokon az estéken is, amelyeket
náluk töltött. Vicen sohasem látszott, hogy féltékeny volna.
Úgy gondolta, ez már önmagában ijesztő lehet. Egy ember,
aki nem a megszokott módon viselkedik.

– Nem, nem viccelek – sóhajtott Vic. Kivett egy cigarettát
a dobozból, és Joelt is megkínálta.
Nash megrázta a fejét.
– Kicsit túl messzire ment Melindával, ahogy mondani
szokták. Talán említette is magának. De engem nem ez
zavart, hanem a fickó egész lénye. A kőkemény
magabiztossága, meg hogy mindig mindenütt lerészegedett,
úgyhogy az emberek kénytelenek voltak befogadni
éjszakára. Nem beszélve a felháborító zsugoriságáról.
Vic bedugta a cigarettát szipkájába, és a fogai közé
szorította a szipkát.
– Nem hiszek magának – mondta Nash.
– Dehogynem. Nem mintha számítana.
– Maga tényleg megölte Malcolm McRae-t?
– Maga szerint ki más ölte volna meg? – Vic kivárt, de
nem jött válasz. – Melinda említette, hogy maga korábban
találkozott Malcolmmel, legalábbis hallott róla. Van esetleg
valami más elmélete? Örömest meghallgatnám. Érdekelnek
az elméletek, olykor jobban, mint maguk a tények.
– Nincs semmiféle elméletem – mondta védekező hangon
Joel.
Vic észrevette, pusztán abból, ahogyan Nash a padon
ült, hogy a férfi tartózkodóvá válik, fél. Vic hátradőlt,
felvonta, majd ismét leengedte bozontos szemöldökét, és
kifújta maga elé a füstöt.
Egy darabig csend volt.
Vic tudta, hogy Nash most mindenfélén töri a fejét.
Nagyjából azt is kitalálta, mit fog mondani.
– Minthogy Malcolm McRae a barátjuk volt – kezdte
Nash, pontosan úgy, ahogyan azt Vic feltételezte nem olyan
vicces, hogy tréfál a halálával.
– Nekem nem volt a barátom.

– Akkor a feleségéé.
– Nagy különbség, remélem, belátja.
Nash alig láthatóan bólintott. Aztán kissé elmosolyodott:
– Ez akkor is nagyon rossz vicc volt – mondta, azzal
felállt.
– Sajnálom. Remélem, legközelebb jobban csinálom. Ó,
egy pillanat!
Joel Nash megtorpant.
– Melinda semmit sem tud az egészről – mondta Vic,
hátát még mindig hanyagul nekivetve a lépcsőkorlátnak. –
És szerintem jobb lenne, ha maga se említené neki.
Joel elmosolyodott, erőtlen mozdulattal búcsút intett, és
eloldalgott. Vic nézte, amint végigmegy a nappalin, aztán
megáll nem messze Horace-tól és Phil Cowantől. A két férfi
élénk beszélgetésbe merült, de Joel láthatóan nem akart
csatlakozni hozzájuk. Egy darabig magában álldogált, majd
elővett egy cigarettát. Nash holnap reggel úgy ébred fel,
hogy még mindig tréfának tartja a dolgot, gondolta Vic. A
bogár azonban már ott van a fülében, olyannyira, hogy
megkérdez majd néhány embert, milyen volt a viszony Vic
Van Allen és Malcom McRae közt. És néhányan majd
elmondják neki – például Horace Meller vagy maga Melinda
–, hogy nemigen jöttek ki egymással. Némi győzködés után
Cowanék vagy Horace, esetleg Mary azt is elismeri majd,
hogy észrevett valamit Mal és Melinda között, persze semmi
komoly, csak egy kis flört, de azért…
Malcolm McRae egy cég hirdetési ügynöke volt, nem túl
fontos ember, de bosszantóan fensőbbséges és nagyképű
módon viselkedett. Az ilyeneket a nők általában
elbűvölőnek tartják, a férfiak viszont rendszerint utálják.
Magas volt, sovány és mindig kifogástalanul elegáns.
Hosszúkás, keskeny arcának egyetlen vonása sem maradt

meg Vic emlékezetében, hacsak az a jókora szemölcs nem a
jobb arcán, pont mint Abraham Lincolnén, arra viszont
emlékezett, hogy a nők szerint Malcolmnak a szeme is
elbűvölő volt. Manhattani lakásában gyilkolták meg,
minden látható indíték nélkül, és a rendőrség azóta sem
tudta kézre keríteni a tettest. Vic sztorija ezért gyakorolt
olyan nagy hatást Joel Nashre.
Vic még kényelmesebben elhelyezkedett, a lábát
kinyújtotta maga elé, és különös gyönyörűséggel idézte fel
a képet, amint Mal ott áll Melinda mögött a golfpályán, és a
nőt átölelve magyarázza, hogyan kell helyesen tartani az
ütőt, ha jól akar játszani. Eszébe jutott egy másik eset is:
Melinda hajnali háromkor, egy pohár tejjel a kezében,
félénk kifejezéssel az arcán elmegy lefeküdni, de előbb
megkéri Malt, hogy menjen be egy kicsit beszélgetni vele. Ő
meg eközben makacsul ott ül a nappaliban, úgy tesz,
mintha olvasna, és feltett szándéka, hogy addig marad,
amíg kell, azaz amíg Mal bent van a hálószobában. Malcolm
McRae és Melinda eszét össze sem lehetett hasonlítani: Mal
halálra unta volna magát, ha csak egy fél napot is el kell
töltenie kettesben az asszonnyal. Mégis volt köztük valami
erotikus vonzalom. Melinda meg az ő kis megjegyzései.
Ahogy azt mondja: „Ó, Vic? Szeretem őt, tényleg, de nem
úgy… Ó, ez már évek óta így van. Egyébként ő sem érez
másként, úgyhogy…”, és közben ártatlanul meresztgeti
zöldesbarna szemét. Azon a hajnalon Mal jó húsz perc
múlva jött ki Melinda szobájából. Vic biztos volt benne, hogy
soha semmi sem történt köztük. De emlékezett rá, hogy
egyfajta elégedettséggel töltötte el, amikor hallotta, hogy
tavaly decemberben megölték a férfit. Vagy már januárban
történt volna? Rögtön arra gondolt, hogy nyilván egy
féltékeny férj vett elégtételt magának.

Vic néhány percig eljátszott a gondolattal, hogy Mal azon
a hajnalon visszamegy Melinda szobájába, miután ő már
aludni tért a garázs túloldalán lévő szobájába; ő azonban
rájön a dologra, és aprólékosan kiterveli a gyilkosságot;
valamilyen ürüggyel New Yorkba utazik, a kabátja alá
rejtett vasdoronggal felkeresi Malt (a rendőrök szerint a
gyilkos Mal barátja vagy ismerőse lehetett, hiszen minden
további nélkül beengedte a lakásába), és agyonveri.
Csendben és hatékonyan, nem hagy semmilyen
ujjlenyomatot vagy más bizonyítékot – Mal gyilkosa sem
hagyott –, aztán még aznap este visszaautózik Little
Wesleybe. És ha bárki kérdezné, alibit is tudna igazolni: azt
mondaná, hogy a gyilkosság idején éppen a Grand Central
moziban volt.
Egy olyan filmre hivatkozna, amelyet korábban már
látott.
– Victor? – Mary Meller hajolt oda hozzá. – Min tűnődsz?
– Semmin – Vic lassan felállt. – Viszont te olyan vagy ma
este, mint egy hamvas őszibarack.
Vic a nő blúzának színére célzott.
– Köszönöm, kedves vagy. Nem akarod, hogy leüljünk
valamelyik sarokba beszélgetni egy kicsit?
– kérdezte Mary. – Legalább a székhelyedet odébb
tehetnéd, egész este el se moccantál innen.
– Talán a zongora mellé – javasolta Vic, mert az volt az
egyetlen hely a láthatáron, ahol két ember leülhetett
egymás mellé.
Percnyi szünet volt a táncban. Vic engedelmesen hagyta,
hogy Mary a csuklójánál fogva szelíden odavezesse őt a
zongorapadhoz. Érzése szerint Mary nem akart
különösképpen beszélgetni vele, de mint jó háziasszonyhoz
illik, mindenkihez akart szólni néhány kedves szót. Minden

bizonnyal azért hagyta őt utoljára, mert Vic az efféle
összejöveteleken általában nehéz esetnek bizonyult.
Minden ilyesmi hidegen hagyta. Nincs bennem semmi
önérzet, gondolta büszkén. Melindának is ezt szokta
mondani, mert tudta, hogy ezzel jól felbosszantja az
asszonyt.
– Miről beszélgettetek olyan hosszan Podnansky
asszonnyal? – kérdezte Mary, miután leültek.
– A fűnyírókról. Az övé már élezésre szorul, de nem volt
megelégedve azzal, ahogyan Clarke a múltkor kiköszörülte.
– Fogadni mernék, hogy te meg felajánlottad neki a
szolgálataidat. Nem is tudom, mit csinálnának nélküled a
környékbeli özvegyasszonyok, Victor Van Allen! Egyszerűen
nem értem, honnan van időd ennyi jó cselekedetre.
– Időmilliomos vagyok – Vic önkéntelen mosolyán
látszott, hogy méltányolja Mary szavait. – Mindenre találok
időt, és ez nagyszerű érzés.
– Például arra is, hogy minden olyan könyvet elolvass,
amelyet mi mindig későbbre halasztunk – nevetett Mary. –
Jaj, Victor, utálatos vagy!
Körülnézett a teremben mulatozó vendégeken, majd
visszafordult Vichez.
– Remélem, Nash barátotok jól érzi magát ma este. Le
akar telepedni Little Wesleyben, vagy csak egy időre jött?
Vic éppenséggel úgy látta, Nash úr már korántsem érzi
olyan jól magát, mint korábban. Még mindig magányosan
álldogált, és a felcsavart szőnyeg mintázatát bámulta.
– Azt hiszem, csak egy hétre jött – mondta Vic
könnyedén. – Valami üzleti út.
– Szóval nem igazán ismeritek őt?
– Nem. Csak mostanában ismertük meg.

Vic kifejezetten utált felelősséget vállalni Melinda
ügyeiért. Az asszony a Lord Chesterfield vendéglőben akadt
össze Joel Nashsel valamelyik délután. Szinte minden nap
benézett oda fél hat körül, azzal a többé-kevésbé
nyilvánvaló szándékkal, hogy olyanokkal akadjon össze,
mint Joel Nash.
– Vic, drágám, ugye nem haragszol, ha megmondom,
hogy elképesztő a türelmed?
Vic ránézett, és Mary kissé merev, fátyolos tekintetéből
látta, hogy a nő már kissé kapatos.
– Hát, nem is tudom.
– Márpedig így van. Pontosan olyan vagy, mint aki
hosszú ideig nagy türelemmel vár, aztán egy napon…
csinálni fogsz valamit. Nem feltétlenül robbansz, lehet, hogy
csak… na jó! Ki vele, mi nyomja a lelkedet!
Mary olyan nyugodt hangon fejezte be a mondatot, hogy
Vic elmosolyodott. Hüvelykujjával lassan vakargatott a
kézfején egy pontot.
– Azt is szeretném megmondani neked, mert már van
bennem három pohárral, és talán soha többé nem lesz ilyen
jó alkalmam rá, hogy meglehetősen csodálatos fickónak
tartalak. Jó ember vagy, Vic! – Mary ezt olyan hangon
mondta, amelyből érződött, hogy ezt a szó bibliai
értelmében kell felfogni. Hangsúlya elárulta, hogy zavarban
van, mert egy ilyen szót ilyen összefüggésben használt, de
Vic tudta, hogy Mary pillanatokon belül nevetni kezd a saját
szavain, s ezzel mindent visszavon.
– Ha nem lennék férjnél és te nem volnál nős, most
azonnal megkérném a kezedet – és itt jött a nevetés, amely
minden korábbi kijelentést semmissé tett.
Vajon a nők, töprengett Vic, még az olyan nők is, akik
szerelemből mentek férjhez, gyerekeik vannak és boldog a

házaséletük, miért olyan férfi után vágyakoznak, aki
szexuálisan semmit sem követel tőlük? Egyfajta nosztalgia
az elvesztett szüzesség iránt, valamiféle ostoba, hiábavaló
ábránd, amelynek semmiféle valóságos alapja nincs. Ők
lennének az elsők, akik felhúznák magukat, ha a férjük
ezen a téren elhanyagolná őket.
– Sajnos nős vagyok – mondta Vic.
– Sajnos – csúfolódott Mary rajongsz érte, és én ezt
tudom. Még a lába nyomát is megcsókolnád. És azt se
feledd el, Vic, hogy ő is szeret téged!
– De nem akarom, hogy azt hidd – Vic szinte a nő
szavába vágott –, hogy én tényleg olyan jó volnék, mint
mondod. Nekem is megvan a magam gonosz kis oldala, csak
gondosan titkolom.
– Az biztos! – nevetett Mary. Odahajolt hozzá, és a férfit
megcsapta parfümjének illata: orgona és fahéj keverékének
vélte. – Mit szólnál egy italhoz, Vic?
– Kösz, ezzel még elleszek egy darabig.
– Látod, még az ivásban is tökéletes vagy. De mi van a
kezeddel?
– Poloskacsípés.
– Poloska! Te jó ég! Hol szedted össze?
– A Green Mountain motelben.
Mary hitetlenkedve tátogott, majd kitört belőle a
nevetés.
– Mit kerestél te ott?
– Ó, már hetekkel ezelőtt leadtam a rendelést, hogy ha
találnak poloskát, mindet akarom. Végül hatot sikerült
összeszednem. Öt dollár borravalómba került. Most a
garázsomban laknak, egy üvegdobozban. Még egy kis
matracfélét is betettem nekik, hogy legyen min aludniuk.
Olykor hagyom, hogy egyik-másik megcsípjen, mert azt

akarom, hogy normálisan életet éljenek. Már van is két
rakás poloskapetém.
– De minek? – kérdezte Mary pukkadozva a nevetéstől.
– Mert egy rovartani szakfolyóiratban olvastam róluk
egy cikket, és szerintem a szerző tévedett a szaporodási
ciklusukra vonatkozó egyik állításában – válaszolt
mosolyogva Vic.
– És miben tévedett? – Mary teljesen le volt nyűgözve.
– Ó, hát a peték inkubációs időszakának egyik
mozzanatában. Nem hinném, hogy ez sokakat érdekel, de a
rovarirtószereket gyártó cégeknek úgy kellene…
– Vi-ic! – Melinda rekedt hangja szólalt meg mellettük. –
Megengeded?
Vic némileg sértett, csodálkozó pillantással nézett rá,
aztán felállt a padról, és gavalléros mozdulattal a zongora
felé intett.
– A tiéd!
– Játszani fogsz? Remek! – örvendezett Mary.
Öt férfiből álló csoport sorakozott fel a zongora körül.
Melinda lehuppant a padra. Fényes haja függönyszerűen
eltakarta a fél arcát, így azok, akik tőle jobbra álltak, nem
láthatták, köztük Vic sem. Na és, gondolta Vic, ki ismerné
nála jobban ezt az arcot. És különben sem volt rá kíváncsi:
nem tett jót Melindának, ha ivott. Lassan eloldalgott a
zongorától, ahol a felesége most már egyedül uralta a padot,
és azonmód bele is vágott a „Slaughter on Tenth Avenue”
első taktusaiba, ami igencsak gyatrán sikerült. A cikornyás,
pontatlan, sokak szerint talán ízléstelen előadásmód
ellenére a vendégek figyelmesen hallgatták a játékát, és
amikor befejezte, nem szerették sem jobban, sem kevésbé
Melindát, mint korábban. Társasági szinten sem előnyt,
sem hátrányt jelentett neki a dolog. És amikor

belezavarodott a játékba, amikor nevetve, gyerekes,
frusztrált kézmozdulattal feladta a dolgot, ügyeletes
csodálói ugyanúgy bámulták, mint azelőtt. A „Slaughter”be nem zavarodott volna bele, mert ha baj volt, feltalálta
magát, és rögtön átváltott a „Three Blind Mice”-ra. Vic
behúzódott a kanapé sarkába. Podnansky asszony, Evelyn
Cowan és Horace kivételével már mindenki a zongora körül
állt. Melinda „szvinges” stílusa, amelyben a főtémát
játszotta, elismerő morgást váltott ki a férfihallgatóságból.
Vic a zongorára támaszkodó Joel Nash hátát nézte, majd
becsukta a szemét. Bizonyos értelemben a fülét is becsukta,
és már csak a poloskái jártak a fejében.
Felhangzott a taps, de gyorsan el is halt, mert Melinda
belekezdett kedvenc számába, a „Dancing in the Dark”-ba.
Vic felnézett, és észrevette, hogy Joel Nash őt bámulja,
szórakozott, de figyelmes és kissé rémült tekintettel. Vic
ismét lehunyta a szemét. Fejét hátrahajtotta, mintha áléit
gyönyörűséggel hallgatná a zenét. Valójában azon
gondolkozott,
milyen
alkoholgőzös
gondolatok
kavaroghatnak most Joel Nash fejében. Vic előtt megjelent
saját kissé köpcös alakja, amint hasán békésen
összekulcsolt kézzel ücsörög a kanapén, kerek arcán
nyugodt mosoly, amely most inkább titokzatosnak tűnhet
Joel Nash szemében. Nash nyilván azt gondolja, hogy
megtette. Hogy valószínűleg ezért ilyen közönyös Melindával
és vele szemben. Hogy talán ezért viselkedik ilyen furcsán.
Mert ő egy gyilkos.
Melinda játszott még egy jó félórát, aztán közkívánatra
meg kellett ismételnie a „Dancing in the Dark”-ot. Amikor
felállt a zongorától, követelték, hogy játsszon még,
leghangosabban Mary Meller és Joel.

– Haza kell mennünk, későre jár – mondta Melinda. A
zongoraszáma után többnyire azonnal haza akart menni. A
csúcson kell abbahagyni, a diadal pillanatában. – Vic? –
pattintott ujjával a férfi felé.
Vic engedelmesen felállt. Látta, hogy Horace magához
inti. Talán hallotta a beszélgetésüket Nashsel. Odament
hozzá.
– Miket meséltél te itt Nash barátodnak? – kérdezte
Horace. Sötét szemében nevetés bujkált.
– Barátomnak?
Horace keskeny válla már rázkódott a visszafojtott
nevetéstől.
– Isten ments, hogy szemrehányást tegyek neked. Csak
remélem, nem kezdi el majd széltében-hosszában
terjeszteni.
– Tréfa volt. Ő nem annak vette? – kérdezte Vic tettetett
komolysággal. Ő és Horace nagyon jól ismerték egymást.
Horace gyakran mondogatta Vicnek, hogy lépjen már egy
kicsit jobban oda Melindának, és Vic úgy vélte, az egész
környezetében ő az egyetlen, aki ezt meg meri mondani
neki.
– Úgy tűnik, nagyon komolyan vette – mondta Horace.
– Ugyan már, mit számít, hadd terjessze!
Horace felnevetett, és rácsapott Vic vállára:
– Csak nehogy a börtönben találd magad, öregfiú!
Melinda kissé imbolygott, miközben az autóhoz mentek,
ezért Vic finoman megfogta a könyökét, hogy támogassa.
Melinda majdnem olyan magas volt, mint ő, és mindig lapos
sarkú szandálban vagy vászoncipőben járt, de nem
elsősorban miatta, gondolta Vic, inkább azért, mert így
kényelmesebb volt, és mert így jobban passzolt egy átlagos
magasságú férfihoz. Vic még a nő bizonytalan járása

ellenére is érezte magas, formás testének amazonhoz méltó
erejét és azt a már-már állati vitalitást, amellyel maga után
vonszolta. Melinda olyan elszántsággal tört a kocsi felé,
mint egy istállóba visszatérő kanca.
– Mit mondtál Joelnek ma este? – kérdezte Melinda, már
az autóban.
– Semmit.
– Pedig valamit mondanod kellett neki.
– Mikor?
– De hát láttam, hogy beszéltél vele! – erősködött
álmosan hangon Melinda. – Miről beszélgettetek?
– Azt hiszem, a poloskákról. Vagy Maryvel beszélgettem
a poloskákról?
– Jaj! – Melinda türelmetlenül felsóhajtott, aztán olyan
személytelenül támasztotta oda a fejét Vic vállához, mintha
a férfi valami díszpárna volna egy heverőn. – Valamit
nyilván mondtál neki, mert teljesen más lett, miután veled
beszélt.
– Mit mondott?
– Nem arról beszélek, amit mondott, hanem ahogyan visel-ke-dett! – mondta vontatottan Melinda, és elaludt.
Megérkeztek. Vic a garázsban leállította a motort.
Melinda egy alvajáró lépteivel szállt ki a kocsiból, és egy
„jóccakát drágám”-mal bement a házba, pontosabban a
garázsból nyíló ajtón át a nappaliba.
A garázsban akár öt autó is elfért volna, noha nekik csak
kettő volt. Vic azért építtette ekkorára, mert egy részét
műhelynek akarta berendezni, és hogy itt tartsa a
szerszámosládáit, a növényeit, a csigáit és általában
minden olyasmit, ami valaha is érdekelni fogja, vagy ha
olyasmivel támad kedve kísérletezni, aminek hely kell.
Minden katonás rendben sorakozott, és még így is elég tér

volt ahhoz, hogy kényelmesen körbe lehessen sétálni a
garázst. Az ő hálószobája a garázsnak a házzal átellenes
oldalán volt, és a szoba egyetlen ajtaja a garázsba vezetett.
Lefekvés előtt még ránézett a palántás dobozokra. A
gyűszűvirág kikelt – a hat vagy nyolc halványzöld rügyecske
már felvette a jellegzetes hármas levélfürtkezdeményalakot. Két poloska a matracdarab körül bóklászott, vért és
húst keresgélt, de Vicnek most semmi kedve nem volt
felajánlani a kezét. A két poloska meg lassan elvonszolta
lapos testét, hogy elrejtőzzön a zseblámpafény elől.
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Három nappal Mellerék partija után Joel Nash benézett
hozzájuk egy italra. Noha Vic marasztalta, nem vacsorázott
velük, pedig Melinda kifejezetten unszolta is. Azt mondta,
találkozója van, de nyilvánvaló volt, hogy ez nem igaz.
Sugárzó arccal jelentette be, hogy mégsem marad újabb két
hétig, már pénteken elutazik. Azon az estén többet
mosolygott, mint korábban bármikor, és azt a védekező
taktikát választotta, hogy mindent tréfára vesz. Vic számára
egyértelmű volt, hogy Nash úr komolyan vette, amit
mondott neki.
Miután elment, Melinda megint megvádolta Vicet, hogy
valamivel biztosan megbántotta Nasht.
– Mivel bántottam volna meg? – kérdezte ártatlanul Vic.
– Az eszedbe se jut, hogy esetleg te mondtál neki valami
sértőt? Hogy tettél, vagy éppenséggel nem tettél meg
valamit?

– Pontosan tudom, hogy nem én voltam – duzzogott
Melinda, majd kevert magának még egy italt, és nem Vicet
kérte meg rá, ahogy szokta.
Nyilván nemigen bánja, hogy elveszíti Joel Nasht,
gondolta Vic, hiszen még túlságosan új volt, meg amúgy se
maradt volna túl sokáig, lévén kereskedelmi utazó. Ralph
Gosden más ügy. Vic azon töprengett, vajon Ralpra is olyan
könnyen rá tudna-e ijeszteni, mint Joelre, és úgy döntött,
hogy a dolog megér egy próbát. Ralph Gosden huszonkilenc
éves
festőművész
volt,
elfogadható
portréfestői
képességekkel és egy tehetős nagynénitől csordogáló
szerény apanázzsal. Millettville közelében, úgy harminc
kilométerre onnan bérelt házat egy évre, amiből még csak
fél év telt le. Ralph négy hónapja nagyjából hetente kétszer
náluk vacsorázott. Azt mondta, nagyon szép a házuk, finom
a főztjük, a lemezjátszójuk nagyszerű, és senki sem olyan
vendégszerető Little Wesleyben, de még másutt sem, mint
ők. Melinda délutánonként hetente többször is kijárt
Ralphoz, noha ezt sose volt hajlandó igazán beismerni.
Végül aztán, miután már két hónapja ment a dolog,
megmutatta Vicnek az arcképet, amelyet Ralph festett róla;
nyilván igazolni akarta vele azt a számtalan délutánt és
estét, amikor még egykor, sőt hétkor sem volt otthon – Vic
ugyanis akkor ért haza. A láthatóan kutyafuttában
odamázolt, túlcirkalmazott förmedvény azóta is ott lógott
Melinda hálószobájának a falán. Vic megtiltotta, hogy a
nappaliba tegye ki.
Vic rosszul volt Ralph képmutatásától. Ralph mindig
olyasmiről próbált beszélgetni vele, amiről úgy vélte, érdekli
őt, noha Ralphot valójában semmi más nem érdekelte, csak
az, ami az átlag nőket, és a barátság látszatával valójában
azt a tényt próbálta elrejteni, hogy Melindával viszonya van.

Nem az a baj, hogy Melindának más férfiakkal van viszonya,
gondolta Vic, ahányszor csak Ralph Gosdenre nézett,
hanem az, hogy ilyen idióta, gerinctelen alakokat szed fel,
ráadásul hagyja, hogy az egész városban híre menjen a
dolognak, hiszen a szeretőit meghívja a barátaik partijára
és a Lord Chesterfield bárban mutatkozik velük, amely a
város egyetlen bárja. Vicnek szilárd meggyőződése volt,
hogy mindenkinek – vagyis az ember feleségének is – joga
van azt tenni, amihez kedve van, ha ezzel másoknak nem
árt, és ha eleget tesz alapvető kötelezettségeinek, azaz vezeti
a háztartást és gondoskodik az utódokról – amit Melinda
meg is tett, olykor. Férjek ezrei folytatnak büntetlenül
házasságon kívüli viszonyt, de Vic kénytelen volt elismerni,
hogy a férfiak többsége ezt sokkal diszkrétebben csinálja.
Amikor Horace tanácsot akart adni neki Melinda dolgában,
amikor értetlenkedett, hogy „miért tűri el ezt a viselkedést”,
Vic mindig azzal vágott vissza, miért kívánja tőle Horace,
hogy úgy tegyen, mint valami régimódi férj, aki eltaszítja a
feleségét, válást követel, és merő önzésből tönkreteszi egy
gyerek életét. Ha Horace vagy bárki más Melinda
viselkedésére célozgatott, Vic értésére adta, hogy csak
időleges magatartási zavarnak tartja a dolgot, ami nem éri
meg a felhajtást.
Mindenesetre az a tény, hogy Melinda már több mint
három éve folytatta a kis játékait, meghozta azt a dicsőséget
Vicnek, hogy Little Wesleyben angyalian türelmes és elnéző
embernek tartották, ami mellesleg hízelgett is neki.
Tisztában volt vele, hogy Horace, Phil Cowan és bárki más,
aki ismeri a helyzetét – azaz a városban csaknem mindenki
–, csodabogárnak tartja, amiért eltűri Melinda viselkedését,
de Vicet ez egyáltalán nem érdekelte. Sőt, kifejezetten

büszke volt rá, hogy különc lehet egy olyan közegben, ahol
mindenki olyan akart lenni, mint a többiek.
Melinda sem volt éppen mindennapi teremtés, különben
Vic el se vette volna. Udvarolni neki, meggyőzni őt arról,
hogy hozzá kell mennie feleségül, olyan volt, mint egy
vadlovat betörni, eltekintve attól, hogy a művelet sokkal
kifinomultabban zajlott. Melinda végtelenül makacs és
elkényeztetett gyerek volt, az a fajta, akit engedetlenség
miatt egyik iskolából a másik után csapnak ki. Melindát is
öt iskolából rúgták ki, és amikor huszonkét éves korában
összeakadt Vickel, úgy tekintett az életre, mint az élvezetek
kimeríthetetlen tárházára. És mind a mai napig így volt vele,
noha huszonkét évesen lázadásának még megvolt a maga
tekintélyromboló és fantáziadús oldala, amelyet Vic nagyon
vonzónak talált, mert egy kicsit önmagára emlékeztette. Úgy
vélte azonban, hogy időközben Melindából a fantázia
írmagja is kiveszett, tekintélyrombolása pedig abból állt,
hogy drága vázákat vagdos a falhoz, és tör össze. A ház
egyetlen megmaradt vázája fémből volt, de már az is tele
horpadással. Melinda eleinte nem akart gyereket, aztán
akart, aztán megint nem akart, végül négy év elteltével
megint akart, és világra is hozott egyet. A szülés kevesebb
komplikációval járt, mint az elsőszülések általában,
legalábbis az orvos ezt mondta Vicnek, de Melinda
egyfolytában hangosan panaszkodott a szülés előtt és után,
noha Vic mindent megtett, hogy a legjobb ápolásban
részesüljön, és hetekig minden idejét vele töltötte,
természetesen a munkája rovására. Vic teljesen odavolt,
hogy lesz egy közös gyerekük, de Melinda csak a
legszükségesebb mértékben törődött a gyerekkel, és
kevesebb érdeklődést mutatott iránta, mint egy utcán
felszedett kóbor kutyakölyök iránt. Kétségtelen, gondolta

Vic, hogy Melinda eredendően lázadó alkata számára a
házasság, ráadásul a gyerek már több volt, mint ami
elviselhető. A gyereknevelés felelősséget jelent, és Melinda
nem volt hajlandó felnőni. Neheztelését azzal fejezte ki, hogy
úgy tett, mintha már nem szeretné ugyanúgy Vicet, mint
azelőtt: „vége a romantikának” mondogatta. Vic nagyon
türelmes volt vele, de igazság szerint kicsit őt is untatta már
Melinda. Semmi sem érdekelte, ami Vicet, pedig őt olyan
nagyszerű dolgok foglalkoztatták, mint a nyomdászat és a
könyvkötészet, a méhészet, a sajtkészítés, az ácsmesterség,
a zene és a festészet (a jó zene és a jó festészet), a
csillagászat (volt egy remek távcsöve is) meg a kertészkedés.
Beatrice kétéves lehetett, amikor Melinda összeszűrte a
levet Larry Osbourne-nal, a nem túl élénk eszű
fiatalemberrel, aki egy Little Wesleyhez közeli lovardában
trénerkedett. Az asszony akkor már hónapok óta mogorva
és zárkózott volt. Vic megpróbálta kiszedni belőle, mi
bántja, de a nő makacsul hallgatott. Amikor aztán viszonyt
kezdett Larryvel, Melinda is vidámabb és boldogabb lett, sőt
még Vickel is kedvesebb volt, főként mert látta, hogy a férje
milyen nyugodtan fogadja a dolgot. Vic közel sem volt olyan
nyugodt, mint ahogy mutatta, bár még azt is felajánlotta
Melindának, hogy váljanak el. Melinda azonban nem akart
válni.
Vic akkor ötven dollárt és kétórányi időt áldozott rá,
hogy egy New York-i pszichiáterrel megtárgyalja a dolgot. A
szakember szerint – minthogy Melinda nem volt hajlandó
tanácsot kérni pszichiátertől – ha Vic nem lép fel keményen
vele szemben, a nő boldogtalanságba, végül válásba taszítja
őt. A tanács homlokegyenest ellenkezett Vic alapelveivel,
hogy ugyanis egy felnőtt ember nem parancsolgathat egy
másik felnőttnek. Noha Melindát korántsem lehetett

felnőttnek tekinteni, Vic határozott szándéka az volt, hogy
akként bánik vele. Az egyetlen újdonság, amit a
pszichiátertől hallott, az volt, hogy Melinda, mint szülés
után oly sok nő, végzett vele mint férfival és férjjel, ha már
egyszer csinált neki egy gyereket. Elég nevetséges volt
elgondolni, hogy Melinda ennyire ösztönlény volna, és Vic
később is gyakran elmosolyodott, ha eszébe jutottak a
pszichiáter szavai. Szerinte Melinda egyszerűen az örökös
ellenkezésre való hajlama miatt utasította el őt magától,
azaz tisztában volt vele, hogy Vic még mindig szereti, ezért
merő dacból úgy döntött, nem szerezi meg számára azt az
örömet, hogy kimutassa, ő is szereti. Lehet persze, hogy
nem a szeretet a megfelelő szó. Ragaszkodtak egymáshoz,
szükségük volt egymásra, és Vic úgy gondolta, ha egyikük
elmegy otthonról, hiányzik a másiknak. Nem talált szót,
amellyel kifejezhette volna, mit érez Melinda iránt, amellyel
le tudta volna írni a megvetésnek és az odaadásnak ezt a
sajátos keverékét. Minden más, amit a pszichiáter
„tűrhetetlen helyzetükről” és az „elkerülhetetlen válásról”
mondott, arra ösztökélte Vicet, hogy bebizonyítsa, nincs
igaza az orvosnak. Azért is megmutatja neki és az egész
világnak, hogy a helyzet nem kilátástalan és nem lesz válás.
És nem fog kétségbe esni. Ahhoz túl sok érdekes dolog van
a világban.
Az Osbourne-ügy öt hónapja alatt Vic kiköltözött a közös
hálóból abba a szobába, amelyet kifejezetten magának
építtetett a garázs túloldalán, nagyjából két hónappal
azután, hogy a viszony elkezdődött. A kiköltözés egyfajta
tiltakozás volt Melinda ostoba afférja ellen (nagyjából ez volt
Vic egyetlen kifogása Larryvel szemben: hogy ostoba).
Néhány hét után azonban, amikor elhelyezte a szobában a
mikroszkópját meg a könyveit, és rájött, milyen jó úgy

felkelni éjszaka, hogy nem kell azon aggódnia, felébresztheti
Melindát, hogy nyugodtan nézegetheti a csillagokat,
megfigyelheti a csigákat, akik éjjel sokkal aktívabbak, mint
nappal, Vic úgy döntött, voltaképpen sokkal jobb neki ott,
mint a hálószobában. Amikor Melinda szakított Larryvel –
bár Vic úgy sejtette, Larry szakított Melindával –, akkor sem
költözött vissza, mert Melinda nem adta jelét, hogy
szeretné, ha visszamenne, és ő maga sem ragaszkodott
hozzá különösebben. Elégedett volt az egyezséggel, és
Melinda is annak látszott. Nem volt ugyan olyan vidám,
mint Larry idejében, de néhány hónap múltán talált egy
újabb szeretőt
– Jo-Jo Harrist, egy enyhén golyvás fiatalembert, aki
akkortájt nyitott kérészéletű hanglemezboltot Wesley-ben.
Jo-jo októbertől januárig tartott. Melinda jó néhány száz
dollár értékben vásárolt lemezt tőle, de ez sem volt elég
ahhoz, hogy életben tartsa a boltot.
Vic tudta, hogy vannak, akik szerint Melinda a pénze
miatt marad vele; a pénz bizonyára befolyásolta is
valamelyest Melindát, de Vic ennek nem tulajdonított
jelentőséget. Számára az anyagiak mindig is közömbösek
voltak. Nem mintha ő kereste volna a pénzt – a nagyapja
teremtette elő. Márpedig ha az apjának és neki csak egy
születési hibának köszönhetően volt pénze, miért ne volna
ehhez joga Melindának is, aki a felesége? Vicnek
negyvenezer dolláros évjáradéka volt, s ezt huszonegy éves
kora óta kapta. Arról is hallott, hogy Little Wesleyben csak
azért viselik el Melindát, mert őt magát szeretik, de ezt nem
akarta elhinni. Tárgyilagosan nézve a dolgot, Melinda
szerinte eléggé szeretetre méltó volt, feltéve, hogy valaki
nem beszélgetni akart vele. Nagylelkű, alapjában jó
szándékú,
és
szórakoztató
színfolt
a
társasági

összejöveteleken. Természetesen mindenki megütközött a
kalandjain, de Little Wesley – a régi villanegyed, amelyből a
modernebb, üzletiesebb Wesley kinőtt, hat kilométernyire
onnan – egyedülállóan mentes volt a prüdériától, mintha
szándékosan törekedett volna rá, hogy elkerülje az újangliai puritanizmus bélyegét, és soha egyetlen lélek sem
szólta meg Melindát erkölcsi okokból.

3
Ralph Gosden szombat este vacsorázott náluk, egy héttel
Mellerék összejövetele után. Vidám volt, magabiztos, sőt a
szokottnál is vidámabb, mert az elmúlt tíz napot New
Yorkban töltötte a nagynénjénél, és feltehetőleg úgy érezte,
Van Allenék szívesebben fogadják, mint elutazása előtt.
Vacsora után abbahagyta a vitát Vickel a hidrogénbombabiztos fedezékről, amelyet egy New York-i kiállításon látott,
de nyilvánvalóan halvány fogalma sem volt az egészről.
Melinda feltett egy rakás lemezt a lemezjátszóra. Ralph
elemében volt. Vic úgy vélte, akár reggel négyig is kitart, de
remélhetően ez lesz az utolsó hajnala a Van Allen-házban.
Ralph meglehetősen kellemetlen vendég volt, mert
rendszerint késő éjszakáig maradt, hiszen reggel addig
alhatott, ameddig akart, ám Vic általában tartotta vele a
lépést, és akár reggel négyig-ötig, sőt hétig is fennmaradt,
egyszerűen azért, mert Ralph éppen azt szerette volna, ha
visszavonul, és egyedül hagyja Melindával.
Vic is megtehette, hogy reggel sokáig alszik, ráadásul
jobban bírta a gyűrődést, mint Ralph, egyrészt mert amúgy
is hajnali kettőkor vagy háromkor szokott lefeküdni,

másrészt mert sohasem ivott annyit, hogy túlságosan
elálmosodjon tőle.
Vic kedvenc karosszékében üldögélt a nappaliban, a
New Wesleyant lapozgatta, és az újság fölött időnként
odapillantott Ralphra és Melindára, akik már javában
táncoltak. Ralph fehér műszálas zakót viselt, amelyet New
Yorkban vásárolt, és úgy örült, mint egy nő, hogy milyen
karcsú és formás benne. Volt valami furcsa erőszakosság
abban, ahogy minden tánc elején átkarolta Melinda
derekát, olyasfajta óvatlan maga- biztosság, amelyről
Vicnek egy hím rovar jutott eszébe, amint naivan
végigtáncolja élete utolsó örömteli pillanatait a hirtelen és
szörnyűséges halál előtt. Passzolt hozzá az az elmebajos
szám is, amelyet Melinda feltett. A „Teddybears” az asszony
gyűjteményének egyik legújabb példánya volt, és a szám
refrénje, megmagyarázhatatlan okból, őrjítően ott lüktetett
Vic fejében, ahányszor csak belépett a zuhany alá:
Alant a sűrűben, hol senki se kutat,
Rejtőznek s matatnak, amíg csak akarnak,
Ma van a mackó nap, jó nagy bulit csapnak.
– Ha! Ha! Ha! – Gosden úr a koktélasztalon álló poharáért
nyúlt.
Saját terepe, gondolta Vic, csak értelmes szó ne
hangozzon el soha.
– Mi történt a Cugat-lemezemmel? – méltatlankodott
Melinda. A lemezállvány előtt térdelt, és összevissza turkált
a gyűjteményben. – Sehol sem találom!
– Nem hinném, hogy ott van – szólalt meg Vic, mert
Melinda kivett egyet az ő lemezei közül. A nő egy pillanatig
meglepetten nézett rá, majd kelletlen fintorral visszadugta

a lemezt. Vicé volt egy kis sarok a polc alján, ott tartotta a
saját albumait: néhány Bach és Segovia, egy-két gregorián
kantáta és motetta meg Churchill beszédei. Vic nem vette
jó néven, ha a felesége hozzájuk nyúlt, mert a nő kezében
megforduló lemezek halálozási aránya igen rossz volt. Nem
mintha Melinda szerette volna bármelyiket is. Vic
emlékezett rá, hogy egyszer épp akkor tett fel egy gregorián
éneket, amikor Melinda Ralphoz készülődött, noha
pontosan tudta, hogy a felesége nem kedveli ezt a zenét.
Aznap este Melinda oda is üvöltötte neki, hogy „az ilyesmitől
egyetlen dologhoz van kedvem: meghalni!”
Ralph közben kiment a konyhába egy újabb italért.
Melinda megkérdezte Vicet:
– Egész este az újságot akarod olvasni, drágám?
Szerette volna, ha a férje elmegy végre lefeküdni.
Vic rámosolyogott:
– Éppen a mai napra rendelt szerkesztőségi négysorost
memorizálgatom: „Aki a közt szolgálja, / Maradjon meg a
helyén. / De manapság az alázat, / Sohasem lehet
gyalázat”. Sokszor eszembe jut, hogy…
– Jaj, elég már! – szólt rá Melinda.
– Pedig a barátod írta, Reginald Dunlap. Te mondtad,
hogy nem rossz költő, emlékszel?
– Egyáltalán nem vagyok költői hangulatban.
– Láthatóan Reggie sem volt, amikor ezt elkövette.
A barátjára tett sértő célzás miatt, vagy egyszerűen
dühödt szeszélyből, Melinda olyan hirtelen tekerte fel a
hangerőt, hogy Vic ijedtében felugrott. Aztán nyugalmat
erőltetett magára, visszaült, és olyan egykedvűen lapozgatta
az újságját, mintha észre sem vette vona a zajt. Ralph
lejjebb akarta venni a hangerőt, de Melinda nem engedte.
Hevesen megragadta a csuklóját, majd a szájához emelte,

és megcsókolta. Táncolni kezdtek. Ralph elengedte magát,
csípőjét riszálva illegett-billegett, nyerítésszerű kacaja
beleveszett a hangok dübörgésébe. Vic nem nézett Ralphra,
de érezte, hogy Ralph időnként felé pillant, és érezte benne
a feldobottság és az ellenségeskedés furcsa elegyét is. Az
ellenségeskedés lassan de biztosan, minden egyes pohárral,
amelyet kiivott, átvette a helyét annak a kevéske
illemtudásnak, amely a vacsora kezdetén még megvolt
benne. Melinda bátorította, tudatosan és módszeresen:
kínozd csak a vén medvét, püföld csak, rugdosd – Melinda
mindenkit meg akart fertőzni a saját példájával –, nem fog
visszaütni, nem fog mozdulni a székéből és egyáltalán
reagálni se fog, akkor meg miért ne sértegetnénk?
Vic átment a szobán, és hanyag mozdulattal levette a
könyvespolcról Lawrence művét, A bölcsesség hét pillérét,
majd visszaballagott a helyére. Ekkor Trixie pizsamás
alakja bukkant fel az ajtóban.
– Mami! – kiáltotta, de a mama se látott, se hallott.
Vic felkelt, és odament a kislányhoz.
– Mi baj, Trix? – hajolt le hozzá.
– Nagyon hangos, nem tudok aludni! – üvöltötte
durcásan Trixie.
Melinda
kiáltott
valamit,
majd
odament
a
lemezjátszóhoz, és lehalkította.
– Na mi van? – kérdezte Trixie-től.
– Nem tudok aludni – mondta a kislány.
– Mondd csak meg neki, hogy semmi oka panaszra –
mondta Vic Melindának.
– Na jó! Rendben! Lehalkítom – felelte Melinda.
Trixie álmos tekintettel ránézett az anyjára, majd
Ralphra. Vic megpaskolta kemény kis popsiját.

– Miért nem bújsz vissza az ágyadba? Így álmos leszel a
holnapi kiránduláson.
A kirándulás gondolata mosolyt csalt Trixe arcára.
Odafordult Ralphhoz.
– Hoztál nekem varrókészletet New Yorkból, Ralph?
– Attól tartok, nem, Trixie – mondta Ralph negédes
hangon. – De bármibe lefogadom, hogy itt, Little Wesleyben
is tudok neked szerezni egyet.
– Márpedig nem szerzel! – szólt közbe Melinda.
– Trix ugyanúgy nem tudna mit kezdeni egy
varrókészlettel, ahogy…
– Ahogy te sem tudnál! – fejezte be helyette Vic.
– Van Allen úr ma igencsak komisz kedvében van –
mérte végig fagyosan Melinda.
– Elnézést – Vic készakarva volt goromba aznap este,
hogy előkészítse a történetet, amelyet majd elmesél
Ralphnak. El akarta hitetni vele, hogy vége a türelmének.
– Reggelire is maradsz, Ralph? – kérdezte Trixie, Vic
karjában ringatózva.
Ralph erőltetetten felnevetett.
– Remélem – mondta Vic. – Nem szeretjük, ha a
vendégeink korgó gyomorral távoznak tőlünk, ugye Trixie?
– Nem ám! És Ralph mindig olyan vicces a reggelinél.
– Miért, mit csinál? – kérdezte Vic.
– Tojásoskodik.
– Vagyis zsonglőrködöm a tojásokkal – magyarázta
Ralph.
– Azt hiszem, ezt nekem is látnom kell – mondta Vic. –
Gyerünk, Trixie, vissza az ágyba, most már nyugi van, jó
lesz, ha kihasználod. Tudod, carpe diem, és persze carpe
noctem.

Trixie készségesen vele ment. Szerette, ha az apja fekteti
le, szerette, hogy előbányássza az alvóbabáját, egy
kengurut, vele együtt betakargatja, aztán jóéjt puszit ad
Trixie arcára és orrára. Vic tudta, hogy elkényezteti a
kislányt, de az anyja olyan hidegen bánt vele, hogy úgy
érezte, muszáj valahogyan kárpótolnia. Odadugta az orrát
a gyerek puha nyakacskájához, majd rámosolygott.
– A kőbányába kirándulunk, papa?
– Juj, a kőbánya nagyon veszedelmes hely ám!
– Miért?
– Gondold csak el, milyen erős ott a szél.
Mindannyiunkat a mélybe sodorhat.
– Az nem olyan nagy baj! Mami is velünk jön?
– Nem tudom – mondta Vic –, remélem.
– És Ralph?
– Nem hiszem.
– Te kedveled Ralphot, papa?
Az éjjeliszekrényen álló hangulatlámpa fényében Vic jól
látta Trixie zöld szemében a barna foltocskákat. Mint az
anyja szeme.
– Hát… És te?
– Ó – a kislány bizonytalanul sóhajtott –, Jo-Jót jobban
kedveltem.
Vicet kissé szíven ütötte a dolog, hogy Trixie még mindig
emlékszik Jo-Jo nevére.
– Tudom, miért tetszett neked. Mert sok ajándékot
hozott neked karácsonykor. De ez még nem ok rá, hogy
szeressünk valakit. Tőlem is sok ajándékot kaptál, nem?
– Ó, én téged szeretlek a legjobban, papa! Hát persze
hogy téged!
Ez túl könnyű volt, gondolta Vic. Olcsó győzelem.
Elmosolyodott a gondolatra, mennyire élvezné Trixie, ha

elmesélné neki, hogy ő ölte meg Malcolm McRae-t. Trixie
sohasem kedvelte Malt, mert Mal sem kedvelte Trixie-t, s
minthogy hamisítatlan sóher volt, sohasem vett neki
ajándékot. Trixie boldog csatakiáltásban törne ki, ha
elmesélné neki, hogy ő ölte meg Malt. Nagyot nőne a lánya
szemében.
– Most már tényleg ideje lenne aludnod – mondta, és
felállt. Kétoldalt megpuszilta Trixie arcát, az orra hegyét,
aztán a feje búbját is. Trixie haja most olyan színű volt, mint
a Melindáé, de idővel valószínűleg kicsit sötétebb lesz,
olyan, mint az övé. Trixie egyenes szálú haja épp úgy nézett
ki, ahogyan egy hatéves kölyök hajának ki kell néznie, bár
Melinda folyton panaszkodott, hogy milyen nehéz Trixie
haját begöndöríteni.
– Alszol már? – kérdezte suttogva.
Trixie szempillái az arcán pihentek. Vic lekapcsolta a
villanyt, és lábujjhegyen az ajtóhoz settenkedett.
– Nem! – sikkantott fel kuncogva a kislány.
– Pedig most már tényleg jobban tennéd, ha aludnál.
Komolyan mondom.
Csend. A csend elégedettséggel töltötte el Vicet. Kiment,
és becsukta az ajtót.
Melinda közben még egy lámpát leoltott, és ettől a
nappali is sokkal sötétebb lett. Ő és Ralph lassan táncoltak,
szinte mozdulatlanul a szoba egyik sarkában. Majdnem
hajnali négy volt már.
– Van mit innia, Ralph? – kérdezte Vic.
– Mi? Ja, kösz. Már eleget ittam.
Ami persze nem jelentette azt, hogy Gosden úr már a
távozás gondolatával foglalkozna, nem, még hajnali négykor
sem. Melinda tánc közben Ralph nyaka köré fonta a karját.
Vic úgy vélte, mivel a felesége szerint valami szörnyű

gorombaságot mondott Joel Nashnek, ezért egész este
rendkívül odaadó lesz Ralphfal. Ráveszi, hogy maradjon,
még mindig maradjon, sőt maradjon reggelire is, még akkor
is, ha Ralph már támolyog a fáradtságtól. Ami néhányszor
előfordult már vele. „Maradj még, drágám, kérlek! Ma éjjel
nincs kedvem lefeküdni.” És Ralph természetesem marad.
Mind maradtak. Még azok is, akiknek másnap a hivatalba
kellett menniük. Gosden úrnak persze nem kell. Minél
tovább maradtak, annál nagyobb esélyük volt rá, hogy Vic
végre nyugovóra tér, és magukra hagyja őket Melindával.
Vic sokszor hajnali hatkor hagyta ott Melindát és Ralphot.
Úgy okoskodott, hogy ha kettesben töltötték az egész
délutánt, miért ne hagyhatná őket egyedül újabb két és fél
órára, hiszen fél kilenckor úgyis visszajön reggelizni.
Egyébként talán kicsinyes dolog volt azzal bosszantani
Melinda látogatóit, hogy egész éjjel ott ül velük a
nappaliban, de hát képtelen volt annyira előzékeny lenni,
hogy a kedvükért elhagyja a saját házát, meg aztán
elolvasott közben egy vagy két könyvet, úgyhogy nem
pocsékolta az idejét.
Aznap éjjel Vic olyan erős és primitív ellenszenvet érzett
Gosden úr iránt, amilyet korábban soha. Arra a töméntelen
mennyiségű whiskyre gondolt, amellyel ellátta Gosden urat.
Azokra az estékre gondolt, amelyeket Gosden úr tett tönkre.
Vic felállt, visszatette a könyvet a polcra, majd csendben
elindult a garázsba vezető ajtó felé. Melinda és Ralph
gyakorlatilag már csókolózott. Többféle magyarázat lehetett
rá, hogy szó nélkül távozott: a) nem akarja zavarni őket,
miközben csókolóznak, b) egy perc múlva talán visszajön, c)
túlságosan bosszantotta a viselkedésük ahhoz, hogy
elköszönjön tőlük. A helyes válasz a b) változat volt, de ezt
csak Melinda tudhatta, hiszen Gosden úr még sohasem volt

a tanúja annak, hogy Vic kimegy, majd visszajön. Jo-Jo
idejében nem egyszer megcsinálta már ezt.
Vic felkapcsolta a garázs fluoreszkáló világítását, lassan
végigsétált a helyiségen, és közben vetett egy pillantást
takaros palántás ládáira, a csigákkal teli akváriumokra, a
nyirkos zabcsíra- és fűdzsungelben kúszó csigákra, a
munkapadon hagyott elektromos fúrókészletre; gépiesen
megállapította, hogy minden szerszáma megvan, és a
helyén van.
A szobája majdnem olyan rideg és célszerű volt, mint a
garázs – sötétzöld huzattal letakart egyszerű ágy, egy sima
szék meg egy bőrszék az óriási asztal mellett, amelyen
takaros rendben sorakoztak a szótárak, asztaloskézikönyvek,
tintásüvegek,
ceruzák
és
tollak,
számlakönyvek, kifizetett és kifizetésre váró számlák. A
falakon egyetlen kép sem volt, csak az asztal fölött lógott
egy reklámnaptár, a helyi fűrészüzem ajándéka. Vic képes
volt rá, hogy pontosan addig aludjon, ameddig szeretne,
nem volt szüksége semmi és senki segítségére ahhoz, hogy
tetszése szerinti időpontban felébredjen. Vetett egy
pillantást a karórájára, és beállította magát, hogy fél óra
múlva, öt óra előtt tizenhét perccel felébredjen.
Leheveredett az ágyra, és módszeresen ellazította magát, a
lábujjától a feje búbjáig.
Egy percen belül elaludt. Azt álmodta, hogy templomban
van, és összefut Mellerékkel. Horace Meller rámosolyog, és
gratulál neki, hogy a házassága védelmében megölte
Malcolm McRae-t. Az egész Little Wesley ott van a
templomban, és mindenki mosolyogva néz rá. Amikor
felébredt, jót mosolygott magában a képtelen álmon.
Egyáltalán
nem
járt
templomba.
Fütyörészve
megfésülködött,
megigazította
ingét
a
világoskék

kasmírpulóver alatt, majd a garázson át visszasétált a
nappaliba.
Ralph és Melinda nyilván feküdt vagy félig-meddig
feküdt a heverő sarkában, mert azonnal felpattantak,
amikor meglátták Vicet. A kivörösödött szemű Ralph részeg
hitetlenséggel, megbántottan méregette Vicet.
Vic odament a könyvszekrényhez, lehajolt, és elkezdte
nézegetni a címeket.
– Még olvasol? – kérdezte Melinda.
– Aha – mondta Vic. – Nem zenéltek már?
– Épp indulni készülök – mondta kissé rekedten Ralph,
és felállt. Kimerültnek látszott, de azért rágyújtott, és a
gyufát dühös mozdulattal a kandalló felé hajította.
– Nem akarom, hogy elmenj, Ralph! – Melinda a festő
kezéért nyúlt, de Ralph elhúzta, és kissé tántorogva
hátralépett.
– Rohadtul késő van – mondta.
– Olyannyira, hogy akár meg is reggelizhetnénk –
mondta szívélyesen Vic. – Mit szólnátok egy finom
rántottához?
Mivel nem kapott választ, levette a polcról a
Világenciklopédia zsebkiadását, mert azt mindig nagy
örömmel
lapozgatta,
és
ismét
helyet
foglalt
a
karosszékében.
– Azt hittem, álmos vagy – mondta Melinda. Ugyanolyan
sértődötten nézett rá, mint Ralph.
– Nem – Vic szeme éberen csillogott. – Épp most
szundítottam egyet a szobámban.
Ralph teljesen lehervadt a hírtől, és olyan döbbenettel
nézett Vicre, mintha éppen be akarná dobni a törülközőt,
de a sápadt arcban, az összeszűkült, karikás szempár
mélyén gyűlölködő láng égett. Ralph úgy bámult Vicre,

mintha legszívesebben megölné. Vic látta már ezt kifejezést
Jo-Jo arcán is, sőt Larry Osbourne sovány, sima képén is.
Az ilyen arckifejezést az ő ördögi jókedve szülte, amikor még
hajnali ötkor is friss volt és élénk, miközben a többiek ott
kókadoztak a heverőn, sőt egyre kókadtabbak lettek, és
nem
kis
erőfeszítésükbe
került,
hogy
legalább
negyedóránként kirángassák magukat az álomból. Ralph
odament az asztalhoz, fogta a teli poharat, és egy hajtásra
kiitta a felét. Most már a végsőkig ki fog tartani, gondolta
Vic, számára ez elvi kérdés: majdnem hat óra, semmi
értelme, hogy hazamenjen aludni, hiszen a napja már úgyis
tönkrement. Lehet, hogy holtrészegen esik össze, de marad.
Vic úgy gondolta, Ralph már túl részeg ahhoz, hogy felfogja,
ha akarja, akár egész délután is az övé lehet Melinda.
Miközben Vic figyelte, Ralph hirtelen hátratántorodott,
mintha egy láthatatlan kéz mellbe taszította volna, és
nehézkesen lezöttyent a heverőre. Arca verejtéktől
csillogott. Melinda magához húzta, a nyaka köré fonta
karját, és a poháron benedvesített ujjával hűsítgette a férfi
halántékát. Ralph teste petyhüdt volt és ernyedt, ám ajkát
pengeként szorította össze, és tekintete úgy meredt Vicre,
mintha egyetlen dologra összpontosítva próbálná nem
elveszíteni az eszméletét.
Vic Melindára mosolygott.
– Talán mégis jobb lenne, ha megcsinálnám azt a tojást.
Úgy látom, jócskán ráférne Ralphra is.
– Köszöni, jól van – mondta dacosan Melinda.
Vic egy gregorián dalt fütyörészve kiment a konyhába,
és feltette főni a kávét. Megvizsgálta a bourbonos üveget, és
látta, hogy Ralph legalább a négyötödét elpusztította.
Visszament a nappaliba.

– Hogy szereti a tojást, Ralp? Már a zsonglőrködésen
kívül..,
– Hogy szereted a tojást, drágám? – kérdezte Melinda is.
– A tojást… jól megzsonglőrködve… szeretem – motyogta
bambán Ralph.
– Egy zsonglőrtojás rendel – mondta Vic. – És te, cicám?
– Ne szólíts cicádnak!
Vic már évek óta nem használta ezt a kedveskedő
megszólítást. Melinda tekintete úgy meredt rá szőke
szemöldöke alól, hogy kénytelen volt elismerni, ez bizony
nem az a cica, akit annak idején feleségül vett, de még csak
az sem, aki az este elején volt. A rúzsa elkenődött, és
hosszú, felfelé kunkorodó orrhegye olyan piros és fényes
volt, mintha oda is jutott volna némi pirosító.
– Hogyan kéred a tojást? – kérdezte ismét.
– Sehogy.
Vic végül négy tojásból és némi tejfölből habart rántottát
magának és Melindának, minthogy Ralph nem volt abban
az állapotban, hogy bármit is egyen. Pirítóst csak egyet
készített, mert tudta, hogy Melinda most nem enne belőle.
A kávé még nem folyt ki egészen, de nem várta meg, mert
azt is tudta, hogy Melinda ilyenkor már úgysem kér kávét.
Ők ketten Gosden úrral meg majd később elkávézgatnak. A
rántottát enyhén megszórta sóval és paprikával, aztán két
előmelegített
tányérra
tette.
Melinda
megint
visszautasította az ételt, de Vic melléült a kanapéra, és a
villájára szúrt apró falatokkal megetette a feleségét. Minden
alkalommal, amikor a villa a szája felé közeledett, Melinda
engedelmesen bekapta a falatot. Tekintete, amely közben
folyamatosan Vicre meredt, olyan volt, mint egy vadállaté,
amely éppen csak annyira engedi közel magához az etetőjét,
hogy
a
karnyújtásnyi
távolságból
felkínált
ételt

elfogadhassa, de azt is csak akkor, ha láthatóan nincs a
közelben semmiféle csapda, és ha az etető minden
mozdulata is szelíd és lassú. Ralph Gosden vörösesszőke
feje
most
már
az
asszony
ölében
nyugodott.
Gusztustalanul, nyitott szájjal horkolt. Vic előre tudta, hogy
Melinda nem kéri majd az utolsó falatot.
– Gyerünk, ez az utolsó! – unszolta Vic.
Melinda megette.
– Úgy látom, jobb lenne, ha Gosden úr itt maradna –
közölte Vic, mert hirtelenjében nemigen jutott más dolog
eszébe Gosden úrról.
– Én is azt szeretném, ha itt maradna – mondta Melinda.
– Na gyerünk, fektessük le!
Melinda felállt, hogy végigfektessék Ralphot a heverőn,
de amilyen állapotban volt, túl nehéznek bizonyult számára
a férfi felsőteste. Vic Ralph hóna alá nyúlt, és addig húzta,
amíg a feje a karfára nem került.
– És a cipője? – kérdezte Vic.
– Hozzá ne nyúlj a cipőjéhez! – Melinda imbolyog- va
Ralph fölé hajolt, és elkezdte kifűzni a cipőfűzőjét.
Ralph válla remegett. Vic hallotta, hogy a foga is vacog.
– Fázik. Jobb lesz, ha hozok egy takarót.
– Én hozok takarót! – Melinda bizonytalan léptekkel
elindult a hálószobájába, de nyilván elfelejtette, mit akart,
mert végül a fürdőszobában kötött ki.
Vic levette Ralphról a másik cipőt is, aztán bement
Melinda hálószobájába, hogy kihozza a skótkockás takarót,
amely mindig ott hányódott valahol. Most éppen a
bevetetlen ágy lábánál hevert a földön. Ez volt az egyik
ajándék, amellyel Vic hét évvel ezelőtt lepte meg Melindát a
születésnapján. Ahogy meglátta, eszébe jutottak a
kirándulások, az a boldog nyár, amelyet Maine államban

töltöttek együtt, az a hideg téli este, amikor ki tudja, miért,
nem volt fűtés, és ők összebújtak a pokróc alatt a
nappaliban, a kandalló előtt. Egy pillanatra megtorpant,
halványan felötlött benne, hogy inkább a zöld
gyapjúpokrócot veszi el Melinda ágyáról, de aztán úgy
döntött, hogy az egésznek már úgysincs jelentősége,
nyugodtan elviheti a skótkockásat is. A szobában, mint
rendesen, most is rendetlenség volt, amely Vicet taszította
és érdekelte egyszerre, és szívesen maradt volna még egy
kicsit, hogy elnézegesse – szinte sohasem lépett be Melinda
hálószobájába –, de végül még azt sem engedélyezte
magának, hogy körülnézzen. Kiment és becsukta maga
mögött az ajtót. Amikor elhaladt a fürdőszoba előtt, halotta,
hogy csobog a víz. Remélte, hogy Melinda nem lesz rosszul.
Ralph ködös tekintettel ült az ágyon, egész teste
hideglelősen remegett.
– Nem kér egy forró kávét? – kérdezte Vic.
Ralph nem felelt. Vic remegő vállára terítette a pokrócot.
Ralph erőtlenül visszahanyatlott a kanapéra, és
megpróbálta felhúzni a lábát, de végül Vicnek kellett
felemelnie és bebugyolálnia a takaróba.
– Maga egy rendes tojás – motyogta Ralph.
Vic halványan elmosolyodott, és leült a heverő végére.
Úgy hallotta, Melinda éppen hány a fürdőszobában.
– Már rég ki kellett volna hajítania engem – morogta
Ralph. – Ha valaki nem tudja, hol a határ…
Lábával olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna kelni.
Vic hanyagul megfogta a bokáját.
– Ne is törődjön vele – csitította.
– Biztos beteg vagyok. Biztos meg fogok halni
– Ralph kék szeme megtelt könnyel, és ettől még
üvegesebb lett a tekintete. Ritkás szemöldöke remegett. Úgy

tűnt, önostorozó révületbe zuhant, és ebben az állapotban
valóságos megváltás lett volna a számára, ha Vic a
grabancánál fogva valóban kihajítja a házból.
Vic megköszörülte a torkát, és elmosolyodott.
– Ó, én nem vesződöm azzal, hogy kihajigáljak
embereket, ha felbosszantanak – kissé közelebb hajolt
Ralphhoz. – Ha bizonyos módon felbosszantanak, mármint
Melinda miatt – fejével jelentőségteljesen a fürdőszoba felé
intett –, akkor megölöm őket.
– Igen – Ralph olyan komoly volt, mintha értette volna.
– Helyes. Mert szeretném, ha maga meg Melinda a barátaim
maradnának. Úgy értem, mind a kettőjüket kedvelem.
– Biztosíthatom róla, hogy én megölöm azt, akit nem
kedvelek – Vic végtelen nyugalommal beszélt, és
mosolyogva még közelebb hajolt Ralphhoz.
Ralph is mosolygott, ostobán.
– Mint például Malcolm McRae-t. Őt is megöltem.
– Malcolmot? – kérdezte Ralph elhűlve.
Vic tisztában volt vele, hogy Ralph mindent tud Mairól.
– Igen, Melinda nyilván mesélt magának McRae-ről. Egy
kalapáccsal öltem meg, a lakásában. Biztosan olvasott róla
tavaly télen a lapokban. Túlságosan bizalmas kapcsolatba
került Melindával.
Vic nem tudta volna megmondani, mennyi jutott el
ebből Ralph ködös agyába, mindenesetre a férfi lassan
összevonta a szemöldökét.
– Emlékszem… Szóval maga ölte meg?
– Igen. Elkezdett flörtölni Melindával. Nyíltan – Vic
feldobta a levegőbe Melinda öngyújtóját, és elkapta, kétszer,
háromszor, négyszer. Kezdi már kapiskálni.
Ralph a fél könyökére támaszkodva felült.
– Melinda tudja, hogy maga ölte meg?

– Nem. Senki sem tudja – suttogta Vic. – És nehogy
megmondja Melindának!
Ralph szemöldökránca elmélyült. Vic úgy vélte, ez kicsit
túl sok volt ahhoz, hogy Ralph agya megbirkózzon vele, de
azért érzi, hogy van itt valami fenyegető és ellenséges.
Ralph összeszorította a száját, és a lábát hirtelen
kirántotta Vic ránehezedő karja alól. El akart menni.
Vic némán odanyújtotta neki a cipőjét.
– Akarja, hogy hazavigyem?
– Majd én hazamegyek – Ralph egy darabig dülöngélve
próbált belebújni a cipőjébe, de végül le kellett ülnie, hogy
felvegye. Aztán felállt, és bizonytalan léptekkel megindult az
ajtó felé.
Vic utánament, és odanyújtotta neki lilaszalagos
szalmakalapját.
– Jóccakát, remek este volt! – mondta Ralph akadozó
nyelvvel.
– Örülök neki. És ne felejtse el: Melindának egy szót se
arról, amit mondtam. Jó éjt, Ralph.
Vic nézte, amint Ralph bemászik nyitott sportkocsijába,
vadul megindul, majd hirtelen megfarol, és csak üggyelbajjal sikerül visszahoznia az autót az útra. Vicet az sem
érdekelte volna, ha Ralph egyenesen belehajt a Medvetóba.
A nap fényes, narancsszínű ragyogással kelt fel az út
túloldalán álló fák mögött.
A fürdőszoba felől nem hallatszott semmilyen zaj, ami
valószínűleg azt jelentette, hogy Melinda ül a földön, és a
következő hányingerrohamot várja. Mindig ezt csinálta, ha
másnapos volt, és ilyenkor addig nem lehetett rábeszélni,
hogy keljen fel a földről, amíg teljesen el nem múlt a
rosszulléte. Végül aztán Vic felállt, odament a fürdőszoba
ajtajához, és beszólt:

– Jól vagy, drágám?
Viszonylag érthető mormogás volt a válasz: jól. Vic
kiment a konyhába, és töltött magának egy csésze kávét.
Imádta a kávét, és szinte sohasem tartotta ébren, ha aludni
akart.
Melinda kijött a fürdőszobából. Pongyolában volt, és
sokkal jobban festett, mint fél órával korábban.
– Hol van Ralph?
– Úgy döntött, hazamegy. Jó éjszakát kíván neked, és
arra is megkért, mondjam meg, hogy remek volt az este.
– Ó! – a nő csalódottnak látszott.
– Alaposan bebugyoláltam a pokrócoddal, és ettől
viszonylag gyorsan jobban lett – tette még hozzá Vic.
Melinda odament hozzá, és a vállára tette a kezét.
– Azt hiszem, nagyon kedves voltál hozzá ma éjjel.
– Akkor jó. Korábban azt mondtad, hogy otrombán
viselkedtem.
– Te sohasem vagy otromba – megcsókolta a férfi arcát.
– Jó éjt, Vic.
Vic nézte, amint bemegy a szobájába. Kíváncsi volt, mit
mesél majd holnap Ralph Melindának. Természetesen
mindent elmond neki. Az a típus. Melinda nyilván perceken
belül fel fogja hívni Ralphot, mint mindig, amikor elmegy –
hacsak előbb el nem alszik. Ennek ellenére Vic úgy vélte,
ezt a dolgot Ralph nem mondja el neki telefonon.
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Vic megdöbbent, hogy milyen gyorsan elterjedt a dolog híre,
mennyire érdekelt mindenkit – különösen azokat, akik őt
csak felületesen ismerték –, és hogy senki a kisujját sem
mozdította, hogy felvegye a telefont, és értesítse a
rendőrséget. Persze ott voltak azok az emberek is, akik jól
vagy elég jól ismerték őt meg Melindát, úgyhogy tudták,
miért mesélte el a történetet, és egyszerűen viccesnek
találták a dolgot. Még Hansen úr, az öreg boltos is. Voltak
azonban olyanok is, akik egyáltalán nem vagy csak a
pletykákból ismerték Vicet és Melindát; ők valószínűleg
rosszalló képet vágtak, amikor hallottak az ügyről, és
nyilván úgy vélték, Vic megérdemelné, hogy elkapja a
rendőrség, akár igaz a hír, akár nem. Vic azokból a
pillantásokból jutott erre a következtetésre, amelyek a város
főutcáján szegeződtek rá sétálgatás közben.
Négy nappal az után, hogy elmesélte a történetet
Ralphnak, olyan emberek is megnézték maguknak, amikor
elhajtott mellettük az autójával, akiket Vic korábban
sohasem látott vagy legalábbis nem jegyezte meg az
arcukat; ujjal mutogattak rá, összesúgtak. Persze az öreg,
de jól karbantartott Oldsmobil már önmagában is éppen
eléggé vonzotta a tekinteteket egy olyan közösségben, ahol
a legtöbb embernek jóval újabb járgánya volt. Vic
mindenesetre kevés mosolygós arcot látott az idegenek közt,
a barátai viszont mind mosolyogtak.
Ez alatt a négy nap alatt Vic nyomát sem látta Ralph
Gosdennek. Azon a vasárnapon, amikor hajnalban távozott,
Ralph felhívta Melindát, és mindenáron találkozni akart

vele. Ezt Melinda mondta, és el is ment hazulról. Vic és
Trixie aznap kettesben kirándultak a Medve-tó partjára. Vic
elbeszélgetett a csónakkölcsönzővel, és megállapodott vele,
hogy egész nyárra bérbe ad egy kenut Trixie-nek. Amikor
hazaértek, Melinda már otthon volt, és kiverte a balhét.
Ralph mindent elmesélt neki. Melinda üvöltött Vickel:
– Ez a leghülyébb, legközönségesebb és legidiótább
dolog, amit életemben hallottam!
Vic nyugodtan fogadta Melinda kitörését. Tudta, hogy a
felesége valószínűleg azért dühös, mert Ralph gyávának
bizonyult. Vic úgy érezte, szóról szóra le tudná írni Ralph és
Melinda beszélgetését. Ralph: „Tudom, drágám, hogy nem
igaz, de a férjed nyilvánvalóan nem akarja, hogy ott
tébláboljak nálatok, ezért azt hiszem…” Melinda:
„Egyáltalán nem érdekel, hogy mit akar! De jó, ha
túlságosan gyáva vagy ahhoz, hogy szembeszállj vele…” És
a beszélgetés alatt Melinda feltehetőleg arra is rájött, hogy
Vic ugyanezt mondta Joel Nashnek is.
– Ralph valóban úgy gondolja, hogy megöltem McRae-t?
– kérdezte Vic.
– Dehogyis gondolja! Csak azt gondolja, hogy egy seggfej
vagy, és teljesen elment az eszed.
– De nem találja viccesnek a dolgot – Vic sajnálkozva
csóválta a fejét. – Kár.
– Mi ebben a vicces? – Melinda a nappali közepén állt,
keze a csípőjén, mokaszinos lába széles terpeszben.
– Hát… talán hallanod kellett volna, ahogy elmeséltem,
és akkor te is viccesnek találnád.
– Ó, értem már. És mondd, Joel viccesnek találta?
– Nem úgy tűnt. Láthatóan annyira megijedt, hogy még
a városból is elpucolt.
– És te éppen ezt akartad, ugye?

– Hát, őszintén szólva igen.
– És Ralph-ot is el akartad ijeszteni, ugye?
– Szerintem mind a ketten szörnyen unalmasak, és
méltatlanok hozzád. Szóval Ralph is beijedt?
– Nem ijedt be! Ne légy már ilyen ostoba! Nem
gondolhatod komolyan, hogy bárki is elhisz egy ilyen mesét!
Vic a feje mögé tette a kezét, és hátradőlt a
karosszékben.
– Joel Nash valamennyit biztosan elhitt belőle, hiszen
felszívódott, nem? Ez nem vall túl nagy intelligenciára, de
hát nem is tartottam sohasem intelligensnek.
– Persze! Mindenki tökfej, csak te vagy lángész!
Vic jámboran rámosolygott.
– Mit mondott neked Joel? – kérdezte. Abból, ahogyan
Melinda feladta a szoba közepén elfoglalt hadállását, és
levetette magát a kanapéra, rájött, hogy Joel Nash semmit
sem mondott az asszonynak. – És mit mondott Ralph?
– Azt, hogy szerinte határozottan ellenséges voltál vele,
és ő ezért…
– Határozottan
ellenséges.
Milyen
különös!
Határozottan meguntam ezt az egészet, Melinda,
határozottan elegem van abból, hogy hetente többször is
unalmas fajankókat etessek és itassak, és végigücsörögjem
velük az egész éjszakát, határozottan elegem van az ostoba
locsogásukból, és határozottan elegem van abból is, hogy
azt hiszik, nem tudom, mit művelnek veled, vagy nem
törődöm az egésszel. Ez határozottan unalmas!
Melinda egy hosszú pillanatig meglepetten nézte Vicet,
szemöldökét összevonta, ajka dacosan legörbült. Aztán
hirtelen kezébe temette az arcát, és kitört belőle a zokogás.
Vic odament hozzá, és a vállára tette a kezét.

– Kedvesem, érdemes ezért sírnod? Hát érdemes Joel
Nash vagy Ralph miatt sírnod?
Melinda felkapta a fejét.
– Nem miattuk sírok. Azért sírok, mert ez az egész
igazságtalan.
– Veszett fejsze nyele – morogta önkéntelenül maga elé
Vic.
– Ki a veszett?
A férfi felsóhajtott, őszintén szeretett volna vigasztaló
szavakat találni. Nincs értelme azt mondani, „én még
mindig itt vagyok, és szeretlek”, mert Melinda már nem
akarja őt, talán sohasem is akarta. Aztán meg Vic nem
óhajtott irigy kutya sem lenni. Úgy gondolta, az ellen nem
volna kifogása, ha felesége valami formátumosabb férfit
választ szeretőjének, akinek van némi önérzete és időnként
gondolatok is megfordulnak a fejében. Attól tartott
azonban, hogy Melinda sohasem választ ilyen férfit vagy az
ilyen férfiak sohasem választják Melindát. Vic el tudott
képzelni olyasfajta jótékony, felvilágosult és kulturált
megegyezést, amely mindhármukat boldoggá tenné, és
mindegyikük számára előnyös lenne maga a viszony is.
Dosztojevszkij tudta, miről beszél. Goethe is megértené.
– Tudod, a minap az újságban – kezdte Vic csevegő
stílusban – olvastam egy cikket egy milánói ménage à troisról. Azt persze nem tudom, miféle emberek voltak ezek, de
amikor a férj és a szerető, akik jó barátok voltak, meghaltak
egy közös motorbalesetben, az asszony közös sírba
temettette őket, és magának is hagyott helyet, hogy ha
meghal, őt is oda temessék. A sírra ezt a feliratot vésette:
„Boldogan éltek együtt”. Szóval van ilyen, láthatod.
Mindössze azt kérem tőled, hogy olyan férfit válassz

magadnak, vagy ha úgy tetszik, olyan férfiakat, akinek némi
ész is szorult a fejébe. Szerinted ez megoldható?
– Igen – válaszolta könnyek közt Melinda, de Vic tudta,
hogy az asszony meg sem próbált elgondolkozni azon, amit
mondott.
Ez vasárnap történt. Négy nappal később Melinda még
mindig duzzogott, de Vic úgy vélte, néhány nap alatt
megnyugszik, ha megfelelően bánik vele. Az asszony túl
energikus volt és túlságosan is szerette jól érezni magát
ahhoz, hogy sokáig duzzogjon. Vic két zenés komédiára is
vett jegyet New Yorkba, noha ő szíve szerint inkább másik
két darabot nézett volna meg. De ráér, majd megnézi
később, gondolta. Most már van idő, hiszen Melinda nem
volt elfoglalt vagy fáradt esténként. Azon a napon, amikor
New Yorkban járt a jegyekért, elment a Közkönyvtár
folyóiratrészlegébe is, és újra elolvasta a McRae-sztorit,
mert sok részletet elfelejtett már. Így tudta meg, hogy az
egyetlen személy, aki látta a gyilkost, annak a háznak a
liftkezelője volt, amelyben McRae lakott, és hogy csak
bizonytalan személyleírást tudott adni. Eszerint az elkövető
inkább erőteljes, tömzsi férfi volt, és nem túl magas. Ez
Vicre is ráillett, mint azt meg is említette Horace-nek.
Horace somolygott. Vegyészként dolgozott egy orvosi
analitikai laborban, és óvatos ember lévén mindig
meggondolta, mit mond. Vic történetét képtelenségnek, sőt
kicsit veszélyesnek tartotta, de mindent helyeselt, ami
szerinte „a helyes útra terelheti Melindát”.
– Mindig is mondtam, hogy Melinda helyrebillentéséhez
csak az kell, hogy kicsit határozottabb légy – mondta
Horace. – Évek óta szüksége volna rá. Csak egy aprócska
jelzés, hogy lássa, törődsz a dolgaival. Most aztán el ne add

a megszerzett előnyödet! Szeretnélek titeket újra boldognak
látni.
Házasságuk első három vagy négy évében Horace is
boldognak látta őket, de Vic számára ez olyan régnek tűnt,
hogy azon is csodálkozott, Horace egyáltalán emlékszik rá.
A megszerzett előnye. Tény, hogy Melinda mostanában nem
járt el otthonról, és kénytelen kelletlen több időt fordított
Trixie-re és rá. De ettől még nem volt boldog. Vic többször
is elvitte egy-egy koktélra a Lord Chesterfield bárba, arra
gondolva, hogy mivel még Sam, a tulaj is tudott a McRaeügyről, Melinda nem szívesen menne egyedül, hiszen oly
sokat ücsörgött ott Ralphfal, Larryvel vagy Jo-Jóval. Vic
megpróbálta
felkelteni
Melinda
érdeklődését
két
könyvborító iránt is: egyik délután magával vitte Blair
Peabody két munkáját Xenophon Economica című
könyvéhez. Blair Peabody bőrdíszműves volt, egy
connecticuti pajtában rendezte be a műhelyét. Ő készítette
Vic összes bőrkötéses kiadványának a fedelét. A két borító
antik görög építészeti motívumokra épült; az egyik egy kicsit
kevésbé díszesre, ugyanakkor kifejezetten férfiasabbra
sikeredett, de Vic szerint mind a kettő nagyon szép volt, és
úgy gondolta, Melinda örülni fog, ha kiválaszthatja a
megfelelőt. Ám nem tudta elérni, hogy az asszony néhány
másodpercnél tovább foglalkozzon a dologgal. Melinda egy
udvarias gesztussal, amely már-már sértés számba ment,
találomra
kiválasztotta
az
egyiket.
Vic
teljesen
megsemmisült, egy pillanatig még a szava is elakadt. Néha
megdöbbentette, mennyire meg tudja bántani Melinda, ha
épp ahhoz van kedve. Aznap délután Melindát jobban
érdekelte a Lord Chesterfield új zongoristája, akit a
tulajdonos nyárra szerződtetett. A bár egyik sarkába
kitettek egy plakátot az arcképével, és egy héten belül

várták az érkezését. Melinda azt mondta, belehal, ha az új
zongorista is Duchin-stílusban játszik majd, mint a tavalyi.
A két este New Yorkban, amikor megnézték a két zenés
darabot, már inkább sikeres volt. Mindkettő szombatra
esett. Trixie az elsőt Petersonéknál, legjobb barátnője,
Janey szüleinél töltötte, második alkalommal meg
Petersonné jött át Janeyvel, hogy Trixie ne legyen egyedül.
Trixie-re lehetett számítani: legkésőbb tízkor már mélyen
aludt, úgyhogy Petersonné általában éjfél körül haza
mehetett. Vic és Melinda a színház után beült egy
étterembe, ahol tánczenekar játszott, de Vic nem kérte fel
Melindát, mert érezte, hogy a felesége kikosarazná. Az
asszony jó hangulata ellenére Vic még mindig érezte benne
a titkolt neheztelést, amiért megfosztotta őt Joeltől és
Ralphtól. Második alkalommal hajnali négykor értek haza.
Melinda jó hangulatban volt, s ez máskor gyakran arra
sarkallta, hogy belegázoljon a kis patakba, amely a házuktól
mindössze néhány méternyire, egy ligetben csörgedezett,
vagy átmenjen Cowanékhoz, és belevesse magát az
úszómedencéjükbe, de ilyesmit csak olyan fickók
társaságában művelt, mint Ralph vagy Jo-Jo. Ezúttal nem
indítványozta a patakot, és Vic tudta, hogy azért nem, mert
ő van ott, a fajankó férj, és nem valamelyik szexis ifjonc. Vic
ugyan javasolni akart egy sétát a patakban, de aztán elállt
a dologtól. Semmi kedve nem volt ehhez a csacskasághoz,
azt sem akarta, hogy a sötétben összevagdossa a lábát a
patakmeder kövein, legfőképpen azonban nemigen hitte,
hogy Melinda díjazná az ötletét.
Teljesen felöltözve leültek Melinda ágyára, és a
vasárnapi
újságokat
nézegették,
amelyeket
Vic
Manhattanben vásárolt. Az összeset megvette a Times
kivételével, mert azt vasárnap reggelenként kivitték nekik.

Melinda felnevetett valamin, amit a Newsban olvasott. A
hazafelé vezető út nagy részét végigaludta a férje vállán. Vic
teljesen éber volt, úgy érezte, egész éjjel is fenn tudna
maradni. Ez az éberség talán annak a szokatlan
körülménynek köszönhető, gondolta, hogy ott ül Melinda
ágyán, ami évek óta nem fordult elő. Noha meglehetősen
felkeltette az érdeklődését egy írás, amelyet Amerika Kínapolitikájának hiányosságairól olvasott, a lelke másik fele
megpróbálta elemezni azokat az érzéseket, amelyeket az
váltott ki benne, hogy ezen az ágyon ül. A meghittség nem
szerepelt köztük, és a vágyakozás sem az ágy gyönyörei
iránt. Kissé kényelmetlenül érezte magát. Mégis elfogta a
vágy, hogy megkérdezze Melindát, nem bánná-e, ha ott
maradna éjszakára. Egyszerűen csak szeretett volna
Melinda ágyában aludni, az asszonyt átölelve, vagy akár
hozzá sem érve: Melinda tudhatta, hogy semmi olyasmit
nem tenne, ami zavarná őt. Aztán eszébe jutott, amit a
felesége Cowanékről mondott, miközben New York felé
autóztak, hogy egy ideje Cowanék másként viselkednek
velük, mert Vic volt olyan ízléstelen, hogy elmondja nekik a
McRae-ügyet. Azt is mondta, hogy a történtek óta nemcsak
Cowanék, hanem Mellerék is hűvösebben viselkednek
velük. Melinda azt állította, hogy az emberek elhidegültek
tőlük, Vic meg erősködött, hogy nem. Felsorolt egy csomó
esetet annak bizonyítására, hogy senki sem kerüli őket, és
emlékeztette Melindát, hogy Cowanék mostanában
egyébként is kissé visszavonultan élnek, Phil ugyanis éjjelnappal a közgazdaságtankönyvén dolgozott, hogy be tudja
fejezni szeptemberig, amikor megint az oktatásra kell majd
fordítania
minden
energiáját.
Vic
egy
pillanatig
elgondolkozott, ne kérdezze-e meg mégis, maradhat-e
éjszakára, vagy ezzel csak újabb lehetőséget adna

Melindának arra, hogy méltatlankodó elutasításával
éreztesse, mennyire neheztel a férjére. De ha nem utasítaná
is el méltatlankodva, nem ülne-e ki az arcára olyan
meglepődés, amely egy pillanat alatt tönkretenné az este
kellemes hangulatát? És egyáltalán: tényleg annyira
maradni akar-e? Nem akar.
Melinda ásított.
– Mit olvasol olyan elmélyülten?
– Egy cikket az amerikai propagandáról. Ha az
amerikaiak mennek át a vörösökhöz, „renegátoknak”
minősítik őket. Ha viszont a vörösök állnak át hozzánk,
akkor ők „szabadságszeretők”. Minden csak nézőpont
kérdése.
Vic rámosolygott a feleségére.
Melinda nem fűzött megjegyzést a dologhoz, de Vic ezt
nem is várta. Lassan felállt az ágyról.
– Jó éjszakát, kedvesem. Szép álmokat – lehajolt és
megcsókolta a nő arcát. – Remélem, jól érezted magad ma
este.
– Fogjuk rá – Melinda arca nem árult el több érzelmet,
mint azé a kislányé, akit a nagyapja elvitt a cirkuszba, és
utána megkérdi, hogy érezte magát. – Jó éjszakát, Vic. Ne
ébreszd fel Trixie-t, amikor átmész a szobáján.
Kifelé menet Vic jót mosolygott magában. Három hete
Melindának még nem Trixie jutott volna eszébe. Mihelyt a
férje kitette a lábát, nyomban arra gondolt volna, hogy
felhívja Ralphot.
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Kellemes volt a június, nem túl meleg, nem túl száraz,
hetente kétszer vagy háromszor este hat körül megeredt az
eső, tartott fél órát, és kövér, zamatos szemekké érlelte a
ház körüli fák közt a málna- és szamócabokrok termését.
Szombat délutánonként Vic Trixie-vel és Janeyvel annyi
érett gyümölcsöt szedett össze, amennyi egy hétig elég volt
mindkét családnak a reggeli müzlibe, a pitébe meg a
gyümölcsfagylaltra. Trixie úgy döntött, ezen a nyáron nem
megy táborozni, mert Janey sem ment. Janeyvel együtt
beíratták Little Wesleytől hat kilométerre, egy félprivát nyári
iskolába, ahol heti öt napon át művészetekkel, sporttal és
különféle mesterségekkel foglalkoztak reggel kilenctől
délután négyig. Ez volt az első olyan nyár, amikor Trixie
rendszeresen eljárt úszni, és olyan jól csinálta, hogy
korcsoportjában megnyerte a bajnokságot. Vic örült, hogy
Trixie nem ment táborozni, mert szerette, ha a kislány vele
van. Úgy vélte, ezt Petersonék viszonylag szerény anyagi
körülményeinek
köszönheti.
Charles
Peterson
elektromérnökként dolgozott a wesley bőrgyárban, és
fizetése elmaradt a helyi átlagtól. Vagy inkább arról volt szó,
hogy abból tartotta el a családját, amit keresett, miközben
Little Wesleyben sokaknak volt olyan jövedelmük – például
Vicnek és Phil Cowannek is –, amellyel a fizetésüket
kiegészíthették. Vicet bántotta, hogy Melinda lenézte és
kissé közönségesnek tartotta őket, pedig Vic szerint
semmivel sem voltak közönségesebbek, mint például
MacPhersonék. Melinda valószínűleg inkább csak egyszerű,

fehérre meszelt faházukat vette rossz néven. Vic
mindenesetre örült, hogy Trixie-t nem zavarta a dolog.
Egy tekintélyes brit nyomdászati évkönyvben, amelyet
minden júniusban kiadtak, azt írták a massachusettsi
Little Wesley Greenspur Press nevű könyvnyomdájáról,
hogy termékeire „a kiemelkedő tipográfia, a finom
kidolgozás és választékos elegancia jellemző”. A dicsérő
szavak Vicnek minden anyagi sikernél többet jelentettek.
Különösen arra volt büszke, hogy az addig megjelentetett
huszonhat könyvében mindössze két nyomdahiba volt. A
Xenophon-féle Economica volt a huszonhetedik, és sem ő,
sem gondos nyomdásza, Stephen Hines nem talált benne
nyomdahibát, annak ellenére, hogy a könyv baloldali lapjait
görögül nyomtatták, ami jelentősen megnövelte a hibák
előfordulásának veszélyét. Vic azt tervezte, egyszer majd ír
egy
tanulmányt
a
nyomdahibákról,
amelyek
a
leggondosabb olvasószerkesztői munka ellenére is gyakran
előfordulnak. Volt valami démoni és elviselhetetlen bennük,
mintha csak az emberi természetben rejlő gonosz szerves
részei lettek volna, mintha saját életet éltek volna, mintha
el lennének szánva rá, hogy minden eszközzel
megmutatkozzanak, olyan konoksággal, ahogy a gyom
megjelenik a leggondosabban művelt kertben is.
Melinda ugyan még mindig váltig állította, hogy a
barátaik elhidegültek tőlük, de Vic szerint korántsem ez volt
a helyzet, sőt, a társasági kapcsolataik lényegesen
leegyszerűsödtek. Mellerék és Cowanék már nem
bizonytalankodtak, amikor meghívták őket, mintha arra
számítanának, hogy Melinda az utolsó pillanatban úgyis
találkozót beszél majd meg Ralphfal vagy valaki mással,
mint az gyakran megesett. Most mindenki egy párnak
tekintette őket, olyan párnak, amely feltehetőleg boldog és

harmonikus kapcsolatban él. Az utóbbi években Vic egyre
nehezebben viselte el, hogy a partikon a ház megértő
asszonya mindig babusgatja, biztatja, hogy vegyen még, és
folyton nagy szelet süteményekkel bombázza, mintha csak
valami elhagyott vagy nyomorék gyerek volna. Lehet, hogy
a házassága Melindával nem volt éppen ideális, de voltak
rosszabb esetek is a földön: olyan házasságok, amelyeket
tönkretett az alkoholizmus, a szegénység, a betegség vagy
az elmebaj, az anyós vagy éppen a hűtlenség, pontosabban
a megbocsáthatatlan hűtlenség. Vic ugyanolyan tisztelettel
és szeretettel bánt Melindával, mint a házasságuk elején,
sőt még talán többet is törődött vele, mert észrevette,
mennyire hiányzik a feleségének Ralph. Nem akarta, hogy
az asszony unatkozzon vagy egyedül érezze magát, vagy
hogy azt gondolja, őt nem érdekli, ha a felesége boldogtalan.
Elvitte még kétszer vagy háromszor színházba New Yorkba,
Tanglewoodba két koncertre és az egyik hétvégén felmentek
egészen Kennenbunkportig Trixie-vel együtt, hogy
megnézzék egy darabban Judith Andersont. Az éjszakát egy
szállodában töltötték. Vic csaknem minden este vitt valami
apróságot a feleségének: virágot, egy üveg parfümöt, egyszer
azt a sálat, amelyet a Turbánban, Little Wesley egyetlen
valamire való női divatüzletében látott, vagy egyszerűen
valami olyan újságot – például a Holidayt –, amelyről tudta,
hogy a felesége szereti, de nem fizettek rá elő, mert Melinda
drágállotta, és úgy vélte, hogy a ház már enélkül is tele van
a havonta érkező magazinokkal, noha Vic szerint a Holiday
jobb újság volt, mint sok magazin, amelyre rendszeresen
előfizettek. Melindának meglehetősen furcsa érzéke volt a
takarékoskodáshoz.
Sohasem akart például bejárónőt, ugyanakkor sohasem
tett különösebb erőfeszítéseket azért, hogy rendben tartsa

a házat. Ha a könyvespolcot belepte a por, Vic törölgette le,
nagyjából
négyhavonta.
Melinda
néha
nekilátott
porszívózni, de egy vagy két szoba után feladta. Ha
vendégeket hívtak, Melinda „megvizsgálta” a nappalit, a
konyhát és a fürdőszobát, de nem lehetett tudni, mit jelent
nála pontosan a „megvizsgál” szó. Abban viszont számítani
lehetett rá, hogy a hűtőben állandóan legyen fagyasztott
hús, burgonya, friss zöldség és sok narancs; Vic azt is
nagyra értékelte a feleségében, hogy mindig úgy intézte, a
közös vacsorára otthon legyen, bármit csinált is délután.
Talán úgy érezte, ennyivel tartozik a férjének. Vic nem tudta
a pontos okot, de az asszony ebben éppoly eltökélt volt,
amennyire eltökélten betartotta a szeretőivel megbeszélt
találkozók időpontját. Melinda nagyjából hetente egyszer
arra is szakított magának időt, hogy elkészítse a férje
valamelyik kedvenc ételét: provánszi békacombot, chilis
babot, krumplilevest vagy fácánsültet – ehhez Wesleyből
szerezte be az alapanyagot. Arra is ügyelt, hogy Vic sose
fogyjon ki a pipadohányból, pedig a feladat nem volt
egyszerű, mert a dohányt New Yorkból kellett hozatni, de a
mennyiséget nehéz volt számon tartani, mert Vic
rendszertelenül pipázott, és hol a nappaliban, hol a
garázsban tartotta a pipadohányos dobozt, máskor meg a
saját szobájában, ahová Melinda csak ritkán ment be. Vic
úgy vélte, hogy a barátai, még Horace is, hajlamosak
elfeledkezni Melinda jó tulajdonságairól, ezért nem sajnálta
a fáradságot, hogy időnként emlékeztesse őket rájuk.
A július negyediki hétvégén, szombat este Vic és Melinda
elment a Klub szokásos évi báljára, a nyár legnagyobb
eseményére. Minden barátjuk ott volt, még Petersonék és
Wilsonék is, akik nem tartoztak ugyan a Klubhoz, de
néhány tag meghívta őket. Vic körülnézett, hogy ott van-e

Ralph Gosden is. Úgy számított, hogy egyszer csak
megpillantja, de a festő nem volt ott. Ralphot gyakran látták
Wilsonékkal, legalábbis Evelyn Cowan szerint, aki
tanácsokkal látta el June Wilsont virágoskertjének
gondozásában. Evelyn nagy kertrajongó volt. Wilsonék csak
négy hónapja érkeztek Little Wesleybe, és a városka északi
részén éltek, egy viszonylag szerény házban. Evelyn Cowan
azt mondta Vicnek, amikor egyszer összefutottak a
gyógyszertárban, hogy Don Wilson nagyon komolyan veszi
azt a történetet, amelyet ő elmesélt Ralphnak Malcom
McRae-ről. Vic biztos volt benne, hogy Ralph megpróbálja
súlyosbítani a dolgot, mintha ő Vic féltékenységének,
rosszindulatának és „ízléstelenségének” az áldozata volna.
Ralph persze valószínűleg azt mondta, hogy ő és Melinda
csupán közeli barátok voltak, és mivel Wilsonék nem
tartoztak ahhoz a körhöz, amelyik jól ismerte őt és
Melindát, Vic úgy vélte, bevették Ralph meséjét. Little
Wesleyben nem szívelték őket különösebben, és Vic szerint
ez Don hibája volt. A társasági összejöveteleken
humortalanul, mogorván és tartózkodóan viselkedett,
feltehetőleg az ostobaság jelének vélte és íróhoz
méltatlannak tartotta a mosolyokat és a szívélyességet.
Pedig csak valami firkász volt – vadnyugati történeteket,
krimiket írt, némelyikbe a felesége is besegített, noha Vic
valakitől úgy hallotta, hogy az asszony inkább a
gyerekkönyvekre specializálódott. Wilsonéknak nem volt
gyerekük.
Don Wilson meg a felesége a falnál állt. A szikár Don
meglehetősen boldogtalannak látszott, de kicsi és szőke,
egyébként életvidám felesége is levertnek tűnt. Biztosan
azért, gondolta Vic, mert nem sok embert ismernek.
Odabólintott, mosolyogva üdvözölte őket, és már csaknem

elindult, hogy odamenjen beszélgetni hozzájuk, amikor Don
Wilson határozottan rideg magatartása megállította. Vic
úgy vélte, Don még azon is meglepődött, hogy Vic egyáltalán
ott van, azt meg nyilván végképp nem érti, miért fogadják
Vicet régi barátai úgy, mintha mi sem történt volna.
Vic
körbejárta
a
táncparkettet,
elbeszélgetett
MacPhersonékkel, Cowanékkel és az elmaradhatatlan
Podnansky asszonnyal, akit az összejövetelre két
fiúunokája is elkísért. A fiatalabbik, Walter, épp most
végzett a Harvard jogi karán. Vic aznap este jött rá, hogy
van abban valami, amit Melinda mond: tényleg kerülik őt
az emberek, legalábbis azok, akiket egyáltalán nem ismer.
Látta, hogy némelyek rá mutogatva élénk beszélgetésbe
merülnek a táncpartnerükkel, de mindig hallótávolságon
kívül. Többen, számára teljesen ismeretlen emberek, zavart
mosollyal fordultak el, amikor elhaladt mellettük, noha más
körülmények közt odamentek volna hozzá, hogy
bemutatkozzanak és beszédbe elegyedjenek vele. Idegenek
gyakran szólították meg, hogy a nyomdájáról kérdezzék.
Vicet nem zavarta, hogy kerülik vagy pusmognak a háta
mögött, sőt, furcsa módon a szokottnál is kellemesebben és
nagyobb biztonságban érezte magát, talán mert úgy vélte, a
feleségéről és róla terjengő pletyka megfelelő biztosíték rá,
hogy Melinda tisztességesen viselkedjen az est folyamán.
Vic látta, hogy az asszony jól érzi magát, noha otthon
biztosan panaszkodik majd, hogy egész este unatkozott.
Nagyszerűen nézett ki új, aranysárga, öv nélküli
taftruhájában, amely úgy simult keskeny derekára és
csípőjére, mintha milliméterre rászabták volna. Éjfélig
legalább tizenöt férfival táncolt, köztük néhány olyan
fiatalemberrel is, akit Vic nem ismert. Normális
körülmények közt legalább egyikük sikerrel pályázott volna

Ralph megüresedett posztjára, de Melinda beérte azzal,
hogy kedves és udvarias volt velük, anélkül, hogy kihívóan
szendén vagy éppen túl rámenősen viselkedett volna. Nem
játszotta el a femme fatale-t és azt sem színlelte, hogy elalél
tőlük – más alkalmakkor Vic már láthatta a teljes taktikai
arzenált. Melinda egyébként nem is ivott sokat. Aznap este
Vic kimondhatatlanul büszke volt a feleségére. Gyakran volt
büszke arra, hogy Melinda milyen csinos, de csak kevés
olyan alkalomra emlékezett, amikor az asszony viselkedése
töltötte el büszkeséggel.
Melinda éppen elindult feléje az egyik tánc után, amikor
Vic fél füllel elcsípte két nő beszélgetését.
– Ez a felesége.
– Tényleg? Elragadó nő!
Valahol nevetés harsant, amitől nem hallott egy vagy két
mondatot, aztán ez következett:
– Biztosat senki sem tud, de sokan elhiszik… Nem, ugye
hogy nem úgy néz ki?
– Szia! – köszönt rá Vicre Melinda. – Nem vagy fáradt az
ácsorgástól?
Nagy zöldesbarna szeme fátyolos pillantással nézett
Vicre, ahogyan általában csak férfiakra szokott, de azoknak
mosoly is járt hozzá. Melinda most nem mosolygott.
– Nem álltam egész este. Egy ideig elüldögéltem
Podnansky asszonnyal.
– A kedvenc partnereddel, jól mondom?
Vic elnevette magát.
– Hozhatok neked valamit inni?
– Egy dupla Scotch-ot.
Mielőtt Vic elindulhatott volna az italért, odalépett
hozzájuk az egyik ifjú, akivel Melinda az imént táncolt, és
ünnepélyes hangon Vichez fordult:

– Szabad?
– Csak tessék – mosolygott rá Vic. Nem gondolta, hogy
az ünnepélyes „Szabad?” a McRae-mesének köszönhető, de
kizárni sem tudta.
Körülpillantott, és megakadt a szeme Wilsonékon. Látta,
hogy Don még mindig őt figyeli. Vic elindult a harmadik
jeges limonádéjáért – aznap este valahogy nem kívánta az
alkoholt –, és amikor észrevette, hogy Mary Meller a
többiektől kissé elkülönülten álldogál, neki is vitt egy italt.
Mary meleg, baráti mosollyal nyugtázta a gesztust.
– Evelyn és Phil felajánlotta, hogy felfrissülésképpen
mártózzunk meg náluk a parti után. El tudtok jönni
Melindával?
– Nem hoztunk fürdőruhát – felelte Vic, noha máskor ez
nem tartotta őket vissza, és meztelenül ugrottak be
Cowanék medencéjébe. Legalábbis Melinda. Vic ilyen
ügyekben kicsit szégyenlősebb volt.
– Ugorjatok el fürdőruháért, vagy ugorjatok be anélkül –
mondta vidáman Mary. – Töksötét van, ki törődik az
ilyesmivel?
– Megkérdezem Melindát.
– Nagyon csinos ma este, nem gondolod? Vic!
– Mary jelentőségteljesen megérintette a karját, ezért Vic
közelebb hajolt hozzá – Vic, ugye ma este nem érzed magad
rosszul? Szeretném, ha tudnád, hogy az igazi barátaid most
is a barátaid, ugyanúgy, mint azelőtt. Nem tudom, mit
hallottál itt ma, de remélem, semmi kellemetlent.
– Semmit sem hallottam – nyugtatta meg mosolyogva
Vic.
– Beszéltem Evelynnel. Ő és Phil ugyanazt érzi, amit
Horace és én. Tudjuk, hogy csupán… csupán tréfáltál,
akármit beszélnek is az olyan emberek, mint Wilsonék.

– Mit beszélnek Wilsonék?
– Az asszony nem, csak a férje. Szerinte furcsa fickó
vagy. Ha úgy vesszük, szerintem mindannyian kicsit
furcsák vagyunk, nem? – Mary vidáman felnevetett.
– Nyilván egy új krimihez keres témát. Szerintem éppen
ő az, aki nagyon furcsa.
Vic ismerte Maryt annyira, hogy tudja, sokkal jobban
aggódik, mint amennyire bevallja.
– Mit mond Don? – kérdezte.
– Ó, azt mondja, hogy nem normálisak a reakcióid. El
tudom képzelni, miket hordott neki össze Ralph Gosden.
Nyilván csupa olyasmit, ami olaj volt a tűzre. Don Wilson
csak annyit mondott, hogy szemmel kell téged tartani, és
hogy szerinte nagyon titokzatos pasas vagy – az utolsó
szavakat Mary mosolyogva súgta oda.
– Én erre azt mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert
mi bizony már kilenc vagy tíz éve nagyon is szemmel
tartunk téged, és hogy te vagy az egyik legjobb,
legaranyosabb és legkevésbé titokzatos fickó, akit valaha
ismertem.
– Kedves Meller asszony, felkérhetném erre a táncra? –
kérdezte Vic. – Mit gondol, volna ellene kifogása a férjének?
– Nahát, Vic! Ezt el se hiszem!
Vic elvette tőle a kistányért, és saját poharával együtt
letette néhány méterrel arrébb, a szervírozó asztalkára,
majd visszament, és a keringő ütemére kitáncolt Maryvel a
parkettre. Mindig is a keringő volt a kedvence, és jól is
keringőzött. Látta, hogy Melinda észreveszi őket, és
meglepetésében megáll. Horace és Evelyn is őket bámulta.
Vic kicsit visszafogta a lendületét, hogy ne nézzen ki
idétlenül, mert olyan túláradó jókedv öntötte el, mintha
valami rég visszafojtott vágya teljesedne be. Úgy érezte,

elrepülne Maryvel, ha a körülötte táncoló párok nem állnák
el az utat.
– De hiszen te nagyon jól táncolsz! – mondta Mary. –
Miért titkoltad évekig?
Vic meg sem próbált válaszolni.
Még jóval a tánc után is olyan bizsergető jókedve volt,
mint ha valami óriási győzelmet aratott volna. Amikor
Melinda éppen befejezett egy táncot, Vic odament hozzá.
– Szabad, Melinda?
A nő csaknem azonnal lehunyta a szemét, hogy elrejtse
a meglepetését, és elfordította a fejét.
– Ó, drágám, úgy elfáradtam – mondta.
Hazamenet Melinda megkérdezte:
– Hogyhogy táncoltál ma este?
Vic megtehette volna, hogy elüti a kérdést, és ezzel elejét
veszi felesége piszkálódásának, mondjuk egy ilyen
mondattal:
– Arra gondoltam, hogy összezavarom a népet. Hadd
higgyék azt, hogy nemcsak furcsa vagyok, hanem
könnyelmű is. Tudod, hogy rólam azt tartják, sohasem
táncolok.
Melindának nem volt kedve Cowanék medencéjéhez, bár
nagyon kedvesen hárította el a meghívást.
– Elragadó voltál ma este – mondta neki Vic, már otthon.
– A lelkemet is ki kell tennem, hogy valamennyire
helyrehozzam azt a kárt, amit csináltál – válaszolt az
asszony. – Egész este keményen dolgoztam érte.
Vic önkéntelenül vállat vont, kicsit elmosolyodott, de
nem szólt semmit. Melinda ugyanolyan jól érezte magát ma
is, mint a Klub többi táncestjén, amikor kicsit túl sokat
ivott, flörtölt vagy rosszul lett, vagy bármi más olyan zűrt
csinált, amivel nemigen növelte a népszerűségüket.

Később, az ágyban Vic ismét felidézte azokat a perceket,
amelyeket Mary Mellerrel a táncparketten töltött. Don
Wilson rosszalló arcát. A sugdolózó embereket. Biztos hogy
voltak ott ma este néhányan, akik valóban azt hiszik, ő ölte
meg Malcolm McRae-t, olyanok, akik kevéssé ismerik őt.
Mary éppen ezt próbálta elmagyarázni neki. Ha Mary nem
ismerné ilyen jól, vagy nem gondolná úgy, hogy jól ismeri,
egyike lehetne azoknak, akik Vicet gyanúsítják.
Gyakorlatilag meg is mondta neki a minap, a partijukon.
Pontosan olyan vagy, mint aki hosszú ideig nagyon
türelmesen vár, és aztán egy napon… csinálsz majd
valamit. Vic jól emlékezett a szavakra, meg arra is, hogy
elmosolyodott azon, milyen kedvesen hangzik ez Mary
szájából. Igen, évek óta azt játssza, hogy nyugodt és
közömbös az iránt, amit Melinda művel. Szándékosan
rejtegette az érzéseit; és azokban a hónapokban, amikor
Melinda első viszonyát élte, igenis érzett valamit, ha mást
nem, megrázkódtatást, de sikerült eltitkolnia. Tudta, hogy
az embereket ez zavarta meg. Látta az arcukon, még
Horace-én is. Nem a normális féltékenységgel reagált, ezért
egyszer majd összeomlik. Az emberek erre a következtetésre
jutottak. Ezért volt olyan jó a története is: valami tényleg
összeomlott, és ő megölte Melinda egyik szeretőjét. Ez
sokkal hihetőbb volt, mint az, hogy négy évig eltűrte ezt az
egészet, és közben nem szólt és nem tett semmit. Végül is
az a normális, ha az ember végül kitör. Ezt már mindenki
megértette. Senki a világon nem tudná bebizonyítani, hogy
ő ölte meg Malcolm McRae-t, de azt sem tudná bizonyítani
senki, hogy nem ő tette.
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Valamivel több mint két héttel a július negyediki bál után
Vic éppen Trixie-vel reggelizett, amikor megakadt a szeme a
New York Times egyik cikkén.

RENDŐRKÉZRE KERÜLT A NEW YORK-I
REKLÁMÜGYNÖK GYILKOSA
Megoldódott Malcolm McRae nyolc hónappal
ezelőtti meggyilkolásának rejtélye
A grépfrútos kanál félúton megállt a levegőben. Vic
elgondolkozott. A cikk szerint a rendőrség őrizetbe vett egy
férfit, aki Washington államban egy rövidárubolt
alkalmazottja volt. Az illető beismerte, hogy ő követte el a
gyilkosságot. „Kétség sem férhet hozzá”, hogy ő a gyilkos, de
bizonyos körülmények még tisztázásra szorulnak. A férfi
harmincegy éves volt, Howard Olneynek hívták, és a húgát,
Phyllis Olneyt, aki egy bárban dolgozott, egykor „gyengéd
szálak fűzték” McRae- hez. A cikkben az állt, hogy Howard
Olney Malcolm McRae-t tette felelőssé azért, amiért
felbomlott a húgával alkotott párosa: bűvészmutatványokat
adtak elő éjszakai mulatókban. Phyllis Olney Chicagóban
találkozott Malcolm McRae-vel, és felbontotta a szerződését,
hogy New Yorkba mehessen Malcolmmal. Mindez másfél
éve történt. Howard ott állt pénz nélkül, és a húga sem
küldött neki, noha határozottan megígérte, hogy támogatja
bátyját (ugyan ki tudott volna akár egy ötcentest is
kisajtolni Malból?). Howard szerint McRae aztán elhagyta a
húgát, aki teljes nyomorba jutott.

Csaknem egy évvel később Howard Olney autóstoppal
elment New Yorkba, azzal a kifejezett szándékkal, hogy
megtorolja a rajta és húgán esett sérelmeket, és megölje
McRae-t. A pszichiáterek szerint Howardnál mániás
depressziós hajlam tapasztalható, amelyet feltehetőleg
figyelembe kell majd venni a bírósági tárgyaláson is.
– Papa! – Trixie-nek végre sikerült magára vonnia az
apja figyelmét. – Azt mondtam az előbb, hogy ma befejezem
az övedet.
Vicnek az volt az érzése, hogy a kislány már háromszor
is elmondta ugyanezt.
– Nagyszerű! A fonott övet?
– Azt az egy övet, amelyet idén nyáron csinálok neked –
a hangsúlyból érezni lehetett, hogy Trixie-t idegesíti az apja.
A kislány öntött egy kis zabpelyhet a tányérjába,
összekeverte a müzlivel, majd a ketchupért nyúlt. Trixie
most éppen a ketchupos korszakában volt. A rántottától a
rizspudingig mindenhez ketchupöt evett.
– Hát, már nagyon várom – mondta Vic. – Remélem, elég
nagy lesz.
– Oltári nagy!
– Remek! – Vic elnézte a kislány lebarnult vállát, amelyet
csak a farmeroverall pántja takart. Átfutott az agyán, hogy
szólnia kellene neki, vegyen fel egy pulóvert, mert hűvös a
reggel, ám ismét a kezében lévő újság felé fordult.
„Minthogy az elkövető és az áldozat igen távoli kapcsolatban
állt egymással, és mivel a gyilkos nem hagyott nyomokat, a
bűntény szinte tökéletes volt. Csak hónapokig tartó türelmes
nyomozással, valamint az áldozat teljes baráti és
ismeretségi körének részletes kikérdezésével sikerült
megtalálni az Olneyhoz vezető szálat…”

Mindegy, hogy a New Wesleyan esti számában benne
lesz-e a hír, gondolta Vic, hiszen Little Wesleyben nagyon
sok embernek bedobják reggelente a Timest, úgyhogy estére
már mindenki tudni fog a dologról, akit érdekel.
– Nem eszel szalonnás tojást? – kérdezte Trixie.
A kislány mindig elkunyerált az apjától egy szelet
szalonnát, de Vic ma reggel nem kívánta a szalonnás tojást.
Ránézett Trixie tányérjára: akkora halom ketchup
éktelenkedett a közepén, hogy a müzli emberi fogyasztásra
akkor is alkalmatlanná vált, ha Trixie-ről volt szó. Lassan
felállt, kiment a konyhába, gépies mozdulatokkal begyújtott
a serpenyő alá, majd beletett két szelet szalonnát az
edénybe. Enyhe hányinger kerülgette.
– Apu! Már csak öt per-cem va-a-a-a-an! – kiabált ki
Trixie fenyegető hangon.
– Jövök már, cicám! – kiabált vissza Vic.
– Hé! Mióta hívsz te engem cicának?
Vic nem felelt. Úgy gondolta, még reggel el kell mondania
Melindának a dolgot, mielőtt a felesége valaki mástól tudná
meg.
Épp csak letette a szalonnát Trixie elé, amikor
meghallotta az utcában felfelé kapaszkodó iskolabusz mély
dübörgését. A kislány felpattant, kezébe kapta a
tollaslabdaütőjét meg a piros kendőjét – imádta ezt a
kendőt, szinte állandóan ott lógott a nyakában –, szabad
kezével felcsippentette az egyik szelet szalonnát, és elindult
kifelé. A küszöbön megfordult, gyorsan betömte a szalonnát
a szájába. Vic hallotta, ahogy fogacskái alatt ropog a hús.
– Viszlát papa! – és már ott sem volt.
Vic a kanapét nézte a nappaliban. Eszébe jutott, hogy
Mal egyszer eszméletlenre itta magát, és a kanapén töltötte
az éjszakát, noha magához tért annyira, hogy követelje,

vigyék át az egyik vendégszobába. Aztán Vicnek az is eszébe
jutott, hogy amikor Ralph utoljára ott hevert, a feje
pontosan ott volt, ahol Malcolm McRae-é. Ralphnak
biztosan tetszik majd a sztori; a végén még vissza is jön.
Megint kiment a konyhába, megmelegítette a kávét,
kitöltött egy csészényit Melindának, és tett bele egy kis
cukrot. Aztán a kávéval a kezében bekopogott a felesége
szobájába.
– Hm?
– Én vagyok, hozom a kávédat.
– Gyere be! – morogta Melinda álmosan és némi
bosszúsággal a hangjában.
Vic bement. A felesége hanyatt feküdt az ágyon, karja a
feje alatt. Pizsamában aludt, párna nélkül. Azon ritka
alkalmakkor, amikor bement a szobájába, hogy felébressze,
Vic mindig úgy érezte, van valami különös spártai
egyszerűség abban, ahogy Melinda ott fekszik egyedül az
ágyában. A huzat még a leghidegebb téli reggeleken is
végigsöpört a szobán, és meglebbentette a függönyöket,
amikor Vic kinyitotta az ajtót. Melinda mindig lerúgta a
takaróját a földre, mert gyakorlatilag még fagyos időben
sem volt szüksége semmire ahhoz, hogy melegen tartsa
magát. A pokróc most is a földön hevert, Melindát csak a
lepedő takarta. Vic odanyújtotta neki a nagy adag kávét
Melinda saját, kékfehér csészéjében, amelyen a neve is rajta
volt.
Az asszony beleszürcsölt a kávéba, majd a forró kortytól
fájdalmasan felszisszent, és visszahanyatlott az ágyra. A
csésze veszélyesen megbillent a kezében.
Vic letelepedett a kemény kisszékre Melinda
pipereasztala mellé.
– Érdekes dolgokat olvastam ma reggel.

– Igen? Mit?
– Elkapták Mal gyilkosát.
A nő felkönyökölt, minden álmossága azonnal elszállt.
– Tényleg? Ki volt az?
Az újság ott volt Vic hóna alatt. Odanyújtotta
Melindának.
A nő mohón falta a sorokat, és arcára olyan ragyogó
jókedv ült ki, hogy Vic képtelen volt levenni róla a szemét.
– Na, akkor most mi van? – nézett fel végül Melinda.
– Gondoltam, hogy örülsz majd neki – Vic igyekezett
kedves hangon beszélni.
Melinda olyan kemény és gyors pillantást lövellt rá, mint
a kilőtt puskagolyó.
– Te nem örülsz?
– Nem hiszem, hogy sokkal jobban örülök, mint te –
mondta Vic.
Melinda kipattant az ágyból, és egy pillanatra megállt a
férfi mellett, fehér pizsamájában, mezítláb. Lábán a körmök
karmazsinvörösre voltak festve. Nézte magát a pipereasztal
tükrében, haját hátravetette az arcából.
– Ez igaz. Te nem örülhetsz neki annyira – aztán
beszaladt a fürdőszobába, olyan fürgén, ahogyan Trixie
szokott.
Melinda ágya mellett megcsörrent a telefon. Vic azonnal
sejtette, hogy Horace az. Neki is járt a Times. Vic kiment,
átvágott a nappalin, és az előszobai telefont vette fel.
– Halló!
– Szia Vic? Láttad a reggeli lapot? – Horace hangjában
mosoly bujkált. Meleg, baráti mosoly, amelyben nyoma sem
volt a gúnynak.
– Igen, láttam.
– Ismerted a fickót?

– Nem, még csak nem is hallottam róla.
– Hát… – Horace egy darabig várta, hogy Vic folytassa,
de ő nem szólt. – Ez mindenesetre véget vet a szóbeszédnek
– fejezte be végül Horace.
– Nem hallottam valami sokat a szóbeszédből – Vic
hangja kicsit csípősre sikeredett.
– Vagy úgy… Én viszont hallottam, Vic, és meg kell
mondanom, nem volt éppen hízelgő rád nézve.
– Hát… most persze Melinda is nagyon boldog.
– Ismered a véleményemet, Vic – Horace hangja még
mindig bizonytalan volt, kereste a szavakat. – Nos, azt
hiszem, ti… Szóval azt hiszem, Melinda sokat változott az
elmúlt hónapokban. Remélem, ez így is marad.
Vic hallotta a vízcsobogást a fürdőszoba felől. Tudta,
hogy Melinda ott van, hogy nem vette fel a telefont a
szobájában, mégis nehezére esett a beszéd. Képtelen volt
megvitatni a személyes problémáit Horace-szel.
– Mindenesetre kösz, Horace – mondta végül.
Vic rendszerint negyed tízkor, legkésőbb félkor már a
nyomdában volt, de már majdnem kilenc óra tíz volt, és ő
még mindig a nappaliban ücsörgött. Várta, hogy Melinda
befejezze az öltözködést, várta, hogy kiderüljön, van-e
valami mondandója számára, hogy megtudja, hová készül
ma reggel. A sietős készülődésből arra következtetett, hogy
Melindának van valami terve. Hallotta, hogy felhív valakit a
szobájából, de a hangja nem hallatszott át a csukott ajtón,
és az igazat megvallva Vic nem is akarta hallani, mit mond.
Nehezen tudta elképzelni, hogy visszamenne Ralph-hoz,
hiszen a festő leszerepelt a gyávaságával. Joel New Yorkban
volt, de ez nem áthidalhatatlan távolság Melindának, ha
úgy dönt, hogy találkozni akar vele. Vic elvett egy szál
cigarettát a kis rózsafa asztalról. Az asztallal nemrégiben

lett készen, és a felületét leheletfinoman olyan homorúra
csiszolta, mintha üveglencse lett volna. A régi koktélasztal
helyett csinálta: azt is ő készítette, még Larry Osbourne
idejében, de annyira tönkretették a cigarettanyomok meg az
alkohol – hiába kent rá újabb és újabb lakkrétegeket –, hogy
nem volt kedve tovább bajlódni vele. Azon töprengett, vajon
a rózsafa meddig bírja a poharak aljára ragadt italt és a
hanyagul ottfelejtett égő cigarettákat. Amikor meghallotta,
hogy nyílik Melinda ajtaja, leült a kerevetre, és úgy tett,
mintha mélyen beletemetkezett volna az újságba.
– Be akarod magolni azt az izét? – kérdezte az asszony.
– Mást olvastam. Van egy új könyv a hegymászásról,
amit szeretnék megvenni.
– Kellemes, biztonságos sport. Épp neked való, miért
nem próbálod már ki? – a nő kivett egy cigarettát a
dobozból, és rágyújtott. Fehér blúzt vett fel, bő, barna
kordbársonyszoknyát és barna papucscipőt. Idegesen
dobálta egyik kezéből a másikba a kulcstartóját. Vic
nyugtalannak és hajszoltnak látta, mint már annyiszor egyegy új kaland kezdetén. Ha Melinda ilyen lelkiállapotban
volt, általában büntetőcédulát kapott gyorshajtásért.
– Hova indulsz? – kérdezte a férfi.
– Ó, csak… Megbeszéltük Evelynnel, hogy együtt
ebédelünk. Úgyhogy nem jövök haza ebédre.
Vic, nem tudta megítélni, igazat mond-e, vagy hazudik.
A válasz mindenestre nem sokat árult el arról, hová is indul
a felesége. Vic felállt, nyújtózkodott, majd gondosan
eligazgatta a kardigánját a nadrágja fölött.
– Mit szólnál egy koktélhoz délután? Hat körül
találkozhatnánk a Chesterfieldben.
Melinda összevonta a szemöldökét, és fél lábon
megpördült, mint egy bakfis.

– Nem hiszem, Vic. És te különben sem szereted az
ilyesmit. De azért kösz.
– Kár – Vic mosolygott. – Akkor megyek is.
Együtt mentek ki a garázsba, és ki-ki beült a saját
autójába. Vicnek néhány percig járatnia kellett a motort,
hogy bemelegedjen, de Melinda halványzöld kabriójával
másodpercek alatt eltűnt az utca végén.
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Két vagy három nappal azután, hogy a McRae-ügy
megoldódott, Vicet felhívta a nyomdában egy bizonyos
Cassel úr. Cassel úr azt mondta, hogy az East Lyme-i
Binkley Ingatlanügynökség alkalmazottja, és Vic nevét
adták meg neki, hogy nála informálódjon egy Charles De
Lisle nevű illetőről, aki bérbe akarta venni az egyik házukat.
– Charles De Lisle? – kérdezte zavartan Vic. Sohasem
hallott még erről az emberről.
– Elnézését kérem, amiért a munkahelyén zavarom, Van
Allen úr, de a feleségét nem találtuk otthon. Az irataimban
tulajdonképpen az ön hitvesének a neve szerepel, de úgy
gondoltam, esetleg ön is meg tudná adni számunkra a
megfelelő garanciákat. Elmondaná, milyennek látja a
fizetőképességét? Tudja, hogy van ez… Kell valamit
mondanunk a ház tulajdonosának.
Vicnek hirtelen beugrott: így hívják a Lord Chesterfield
új zongoristáját.

– Én valójában… Úgy gondolom, megbízhatnak benne.
Beszélek majd délben a feleségemmel, és megkérem rá,
hogy hívja vissza önöket délután.
– Nagyszerű. Igazán lekötelezne, Van Allen úr. Nagyon
köszönöm, viszonthallásra.
– Viszonthallásra – Vic letette.
Stephen már várt rá néhány papírmintával. Együtt
vizsgálgatták a lapokat. Egy kétszáz wattos izzó elé tartották
őket, hogy megbizonyosodjanak róla, mindenütt egyforma
vastagok. A papírt már a Greenspur Press következő
könyvéhez válogatták, a Bard College egyik fiatal tanára,
Brian Ryder verseskötetéhez. Stephennek jobb szeme volt,
hamarabb észrevette a brutális fényben az anyag
erezetének apró hibáit, de Vic jobban bízott magában, ha a
papír általános minőségét és tintafelvevő képességét kellett
megítélni. Hatféle papírt néztek meg, négyről gyorsan
eldöntötték, hogy nem megfelelő, végül megállapodtak,
hogy a maradék kettőből melyik az igazi.
– Máris elküldjem a megrendelést? – kérdezte Stephen.
– Azt hiszem, nem ártana. A múltkor is egy
örökkévalóságig tartott, mire szállítottak.
Vic visszaült az íróasztalához. Négy udvarias elutasítást
kellett megírnia három költőnek és egy regényírónak, akik
a múlt hónapban küldték el neki a kézirataikat. Vic mindig
maga írta az elutasító leveleket, és kézzel; utálta a dolgot,
de nem akarta vele terhelni Stephent, meg aztán úgy
gondolta, hogy a kiadó udvarias, kézzel írott levele az
egyetlen civilizált forma, ha olyan embereknek kell
válaszolnia, akiknek a művét kénytelen volt visszautasítani.
A beküldött munkák nagy része jó volt, némelyik nagyon jó.
Vic szerette volna kiadni őket, de nem tudott mindent
megjelentetni, ami tetszett neki, így aztán ezeket a szerzőket

igyekezett használható tanácsokkal ellátni, melyik
kiadóhoz küldjék az írásaikat. A levelekbe nagyjából ilyesmi
került: „… mint azt bizonyára Ön is tudja, a Greenspur
Press
meglehetősen
kicsi
kiadó.
Mindössze
két
kézinyomdánk van, és a lassú munkamenet miatt évente
legfeljebb négy kiadványt tudunk megjelentetni…”. Vic
igyekezett szerény, ugyanakkor korrekt hangnemben
fogalmazni, hogy a levelek hangvétele összhangban legyen
a Greenspur Press szellemiségével, de valójában nagyon is
büszke volt a lassú és alapos munkamenetre meg arra,
hogy a Greenspur Pressnél öt napig tartott tíz oldal szedése.
Vic még ennél is büszkébb volt Stephen Hinesra, és
hálát adott a gondviselésnek, amiért sikerült rátalálnia.
Stephen harminckét esztendős volt, házasember, egy
kisgyerekkel. Csendes fickó volt, hihetetlen nyugalma és
végtelen türelme tette tökéletesen alkalmassá a nyomdai
munkával járó folytonos bíbelődésre és javítgatásra. Olyan
aprólékos volt, mint Vic, és a vállalkozás nehéz első két
évében, amikor egyedül dolgozott, Vic elképzelni sem tudta,
hogy valaha is találhat embert, aki olyan lelkiismeretes,
mint ő maga. Aztán egy napon, hat évvel ezelőtt, Stephen
váratlanul megjelent, és munkát kért tőle. Korábban
Brooklynban
dolgozott,
egy
kisebb
kereskedelmi
nyomdában. Azt mondta, szeretne letelepedni a környéken,
és úgy gondolta, jól elboldogulna a Greenspur Pressnél. Vic
a törvényes alapbérrel vette fel, de két hét múlva húsz
százalékkal felemelte a fizetését. Stephen nem akarta
elfogadni az emelést. Imádta a nyomdát, imádta a zöld,
hegyes vidéket – azt mondta, Arizonából származik, és az
apja farmját egy homokvihar pusztította el –, és még nőtlen
volt. Egy évvel azután, hogy dolgozni kezdett, elhozta New
Yorkból barátnőjét, Georgianne-t, és összeházasodtak. Vic

volt Stephen tanúja. Georgianne tökéletesen illett a
férjéhez. Csendes volt, szerény, és ugyanúgy szerette a
környéket, mint Stephen. Vettek egy kis házat Little Wesley
és Wesley közt az erdő közepén, egy hatalmas birtokon, és
Stephennek a saját kezével kellett megtisztítania az utat,
hogy autóval eljussanak a házig. Vic segített neki, hogy
előteremtse a vételárat, és a kölcsön háromnegyed részét
Stephen azóta már visszafizette. Mélységesen ragaszkodott
Vichez, bár ezt sohasem mutatta ki. A ragaszkodása inkább
csak abból derült ki, hogy nagy tisztelettel viseltetett Vic
iránt. Egészen addig „uram”-nak szólította, amíg néhány
hónap múltán Vic meg nem eresztett egy tréfás megjegyzést.
Azóta Vic se nem „Van Allen úr”, se nem „Vic”: szemtől
szembe Stephen inkább nem használt semmilyen
megszólítást.
A Greenspur Press másik alkalmazottja az öreg Carlyle
volt. Az apró termetű, hajlott hátú, hatvan körüli
hajléktalan férfit Vic Wesleyben szedte fel az utcáról. Carlyle
kéregetett, egy negyeddollárost koldult, hogy italt vehessen.
Vic vett neki egy italt, és beszédbe elegyedett vele, végül
felajánlotta neki, hogy dolgozzon nála a nyomdában,
takarítóként és mindenesként. Carlyle elfogadta az
ajánlatot. Alkoholfogyasztása azóta évi két alkalomra
korlátozódott: a karácsonyra és a születésnapjára. Családja
nem volt, és éppen elég fizetést kapott ahhoz, hogy
kényelmesen eléldegélhessen abban a szobában, amelyet
egy idősebb asszonytól bérelt Little Wesley északi részén. A
négy év alatt, amit Carlyle a cégnél töltött, munkaköre
kibővült a postabontással, a nyomdagépek olajozásával,
segített Stephennek az egyszerűbb nyomdai munkákban,
és ő hordta a csomagokat is a vasútállomás és a nyomda
közt. Egy idő után tűrhetően elvezetgette a nyomda

kisteherautóját, egy Dodge-ot, amely mindig ott állt az üzem
hátsó bejáratánál. Vitatható volt, hogy megdolgozott-e a
heti hatvandolláros fizetségért, de a Greenspur Press nem
üzleti megfontolásból tartotta Carlyle-t. Vic úgy vélte,
amikor munkát adott neki, sokat tett azért, hogy
megédesítse az öreg Carlyle utolsó éveit, holott már senki
más nem alkalmazta volna. Az öregnek alig volt valami a
rovásán: egyszer-kétszer belevezette a Dodge-ot az út végén
a vízelvezető csatornába, kétszer egy évben lerészegedett, és
bagót rágott – megrögzött bagórágó volt, úgyhogy a
gépterem közelében tartott is egy köpőcsészét, amelyet
ésszerű időközönként kitakarított. Ennyi galiba mellett
akár élete végéig is ott maradhatott a nyomdában.
A nyomda maga egyszintes, sötétzöldre festett épület
volt, úgyhogy csaknem teljesen összeolvadt a körülötte
sűrűn növő fákkal. Furcsa formája volt, eredetileg ugyanis
pajtának építették, és mezőgazdasági szerszámokat tároltak
benne. Most ez volt a gépterem, és itt kaptak helyet a
szedőtáblák is. Vic az egyik végén hozzátoldott egy
négyzetes alaprajzú kis szobát irodának, a másik végén meg
egy ugyanilyen helyiséget papír- és betűraktárnak. Eső
ellen szigetelőanyaggal borította a tetőt, aztán az egészet
befedte kátrányszövettel, és befestette zöldre. Az üzemet
körülbelül kétszáz méter hosszú, kátyús utacska kötötte
össze a valamivel szélesebb földúttal. Vic autóval tíz perc
alatt ideért otthonról.
Aznap, amikor felhívták Charles De Lisle miatt, Melinda
délután egykor nem volt otthon. Vic egyedül ebédelt, és egy
könyvet olvasott evés közben. Furcsa rossz érzés kerítette
hatalmába. Mintha valaki ott állna mögötte, és nézné,
ahogy fel-alá jár az üres házban. Feltette a lemezjátszóra a
gregoriánokat, jól feltekerte a hangerőt, hogy odakint is

hallja a zenét, aztán kiment, és bevitte a növényeket
garázsba, éppen három óra előtt. Melinda semmilyen
üzenetet sem hagyott neki. Vic még a felesége szobájába is
benézett, noha még sohasem fordult elő, hogy Melinda ott
hagyott volna üzenetet. Rendszerint a nappaliba, a padló
közepére tett egy cetlit.
Vajon Charles De Lisle-lel van? A kérdés úgy tört Vic
tudatának a felszínére, mint tenger mélyéről a légbuborék,
a szavak kellemetlen kis pukkanásokkal pattantak szét a
fejében. Miért jutott ez eszébe? Megpróbálta felidézni
Charles De Lisle-t, de már csak halványan emlékezett rá.
Keskeny, sötét arc, erősen zselézett haj. Vicnek rémlett,
hogy a zongorista olasz banditára emlékeztette. Csak
egyszer látta, valamelyik délután úgy három héttel ezelőtt,
amikor Melindával megittak egy koktélt a Lord
Chesterfieldben. Melinda semmiféle megjegyzést nem tett a
zongorajátékára, és ez meglehetősen szokatlan volt.
Megpróbált nem gondolni Charles De Lisle-re, nem
akarta, hogy úrrá legyen rajta a gyanakvás, mindaddig,
amíg nem volt rá jó oka. Melindát mindig ártatlannak
tekintette, hacsak be nem bizonyosodott, hogy bűnös.
Az asszony még akkor sem volt otthon, amikor Vic este
háromnegyed hétkor hazaért. Trixie már több mint két órája
megérkezett, és Vic megkérdezte tőle, tud-e valamit az
anyjáról.
– Nem én – válaszolt közönyösen a kislány. Hason
feküdt a padlón és a New Wesleyan viccoldalát olvasgatta.
Trixie már hozzászokott, hogy anyja a legváratlanabb
időpontokban tűnik el otthonról. Élete nagy részében így
volt.
– Mit szólnál egy parti szókirakóshoz? – kérdezte Vic.

Trixie felnézett rá, látszott rajta, hogy alaposan
elgondolkodik a problémán. Tojásdad, napsütötte arcáról
egy makkszem jutott Vic eszébe. Egy pompás, fényes,
frissen érett makkszem, amely épp most pottyant le a fáról.
Kis hegyes csúcsa Trixie álla, sapkája a kislány egyenes
szálú haja, amelyet nemrégen vágtak le egészen rövidre,
úgyhogy csak a füle közepéig ért.
– Na jó – mondta végül Trixie, majd fürgén felpattant, és
levette a könyvespolcról a játékot.
Megszólalt a telefon, Vic felvette. Melinda volt.
– Nyolc körül érek haza, Vic. Nyugodtan egyél, ha
akarsz, de viszek magammal valakit egy italra. Persze, csak
ha téged nem zavar – tette hozzá nehezen forgó nyelvvel,
úgyhogy Vic biztos volt benne, megivott már néhány
pohárral. – Rendben?
– Rendben – mondta a férfi. Pontosan tudta, kit visz
haza a felesége. – Jól van, akkor nemsokára találkozunk.
– Viszlát.
Vic letette a kagylót.
– A mama csak egy óra múlva ér haza – közölte Trixievel. – Nem vagy még éhes?
– Nem vagyok éhes – mondta Trixie.
A kislány nagyon szerette a közös vacsorákat. Órákig
képes volt várni – noha Vic csak kilencig engedte, hogy fent
legyen –, hogy együtt vacsorázhasson a szüleivel. Általában
fél kilenc körül szoktak enni, de Vic úgy vélte, aznap este ez
nemigen jön össze. Kényszerítette magát, hogy a játékra
figyeljen. Saját szabályaik szerint Trixie kettőt léphetett az
apja minden lépése után, hogy egyenlőbbek legyenek az
esélyek. Vic szerint már most jobb volt helyesírásban, mint
az anyja, de erről diplomatikusan hallgatott Trixie előtt.
Egyébként már hároméves korában megtanította olvasni a

kislányt. Jócskán benne voltak már a második játszmában
– Trixie közben csokis fánkot eszegetett ketchuppel –, és
teljesen besötétedett, amikor Vic hallotta, hogy két autó
kapaszkodik fel a házhoz.
– A mama vendéget hoz.
– Kit?
– Nem tudom, csak mondta, hogy hoz valakit. Te lépsz,
Trix.
Hallotta Melinda vontatott, mély hangját, lépteit a köves
úton, aztán nyílt az ajtó.
– Sziasztok – kiáltott be Melinda. – Gyere be, Charley.
Vic, bemutatom Charley De Lisle-t. Charley, ő a férjem –
hadarta csaknem unottan.
Vic felállt.
– Örvendek.
Charley valamit mormogott, és biccentett. Zavartnak
látszott. Harmincöt körül lehetett, vékony volt, nem túl
magas. Egymáshoz közel ülő szemei kissé alattomos
pillantással néztek a világba középen összenőtt, sötét
szemöldöke alól.
– Charley a Lord Chesterfield zongoristája – mondta
Melinda.
– Igen, tudom. Hogy tetszik itt, a városunkban? –
kérdezte barátságosan Vic.
– Nagyon tetszik – mondta Charley.
– Ülj le, Charley! Vic, nem adnál nekünk valami
innivalót? Mit kérsz, Charley?
Charley azt motyogta, hogy jól esne neki egy kis
rozspálinka vízzel. Vic kiment a konyhába, hogy elkészítse
az italokat. Charleynak kitöltötte a whiskyt, utána
Melindának és magának is kevert egy-egy Scotch-ot
szódával, Trixie-nek meg egy pohárba narancslevet öntött.

Amikor visszament a szobába, Trixie még mindig a szoba
közepén állt, és ártatlan gyermeki kíváncsisággal bámulta
Charles De Lisle-t. Vic egy tálcán körbevitte az italokat.
– Ma felhívott valaki, és Ön felől érdeklődött – mondta
Vic Charleynak.
Charley zavart meglepetéssel nézett rá.
– Egy ingatlanügynök kérdezte, hogy tudok-e magáról
valamit. Sajnos nem szolgálhattam neki megfelelő
referenciával – Vic barátságosan mosolygott.
– Ó, egek! Ezek téged hívtak fel? – Melinda felkacagott.
– Bocs, Vic, majd én elintézem holnap – folytatta
bosszankodva. –, de Charley közben talált magának házat.
Holnap költözik be egy csodálatos erdei villába. Ugye
ismered azt a kis házat? Itt van negyedórányira, East Lymetól délre, úgy három kilométerre. Rémlik, mintha egyszer
elvittelek volna oda, hogy megmutassam neked. Tudtam,
hogy tavasz óta kiadó, és úgy gondoltam, Charelynak is
jobb lenne, mint egy szálloda, mert még hat hétig itt marad.
Nagy nehezen kiderítettem, melyik ingatlanügynökség
foglalkozik vele, és végül sikerült megszereznem. Charley
teljesen odavan érte – mondta Melinda, és közben
hanglemezeket válogatott.
– Egészen jól hangzik – mondta Vic.
Melinda nyilván valaki másnak mutatta meg a házat,
gondolta. East Lyme-tól három kilométerre délre, ez annyit
tesz, hogy három kilométerrel közelebb van Little
Wesleyhez, mint hitte. Aztán megpróbált másra gondolni,
nagyon erősen próbálta. Nem volt rá oka, hogy ellenszenvvel
viseltessen De Lisle úr iránt. De Lisle úr különben is úgy
nézett ki, mint aki a saját árnyékától is megijed.
Melinda közben kiválasztott néhány zongorafelvételt,
feltette az egyiket, és a kelleténél kicsit hangosabbra

állította a hangerőt. Amikor véget ért az első lemez,
megkérdezte Charley-t, tudja-e, ki volt a zongorista.
Charley tudta.
Vic kiment, hogy újabb italt készítsen Melindának és
magának. Charley csak szopogatta a sajátját. Amikor
visszament a szobába, a felesége éppen akkor szólt rá
Trixie-re:
– Miért nem mész be a szobádba játszani? Iszonyú nagy
felfordulást csinálsz itt.
Trixie a kandalló előtt gépiesen építgetett valamit a
szókirakós játék kockáiból. Kelletlenül felsóhajtott, és
lassan elkezdte visszarakosgatni a kockákat a dobozba.
Olyan lassan, hogy ebben az iramban talán húsz percig is
eltarthatott a pakolás.
– Nem mérgezett az italod – fordult oda Melinda
Charleyhoz.
– Tudom – a zongorista mosolygott –, de vigyáznom kell
a fekélyem miatt. Meg aztán este még dolgozom.
– Azért remélem, velünk vacsorázol, hiszen csak
tizenegykor kezdesz. Hat perc alatt átérhetsz Ballingerbe.
– Rakétával talán – mondta Vic mosolyogva. – Ha életben
akar maradni, jobban teszi, ha húsz percet szán az útra.
– Charley ma éjjel tizenegytől éjfélig Ballingerben lép fel,
a Lincoln szállodában – közölte Melinda Vickel.
Melinda orrának nem ártott volna egy kis púder, de így
is nagyon jól nézett ki lazán hátraomló sötétszőke hajával,
amelyet még a szél borzolt össze. Sima, kicsit szeplős,
napbarnított arca életteli jókedvtől ragyogott. Nem ivott még
annyit, hogy lehervadjon róla a ragyogás. Vic pontosan
értette, miért látják őt ebben az állapotában elragadónak,
sőt olykor ellenállhatatlannak a férfiak. Melinda odahajolt
Charleyhoz, kezét a karjára tette.

– Charley, ugye velünk vacsorázol? – azzal válaszra sem
várva felpattant. – A fenébe! Kint felejtettem a húst a
kocsiban, pedig a leggyönyörűbb steaket sikerült elcsípnem
Hansennél! – és kirohant a házból.
De Charley egyáltalán nem akart velük vacsorázni.
– Most már igazán mennem kell – mondta, miután
kiürült a pohara.
– Nem mehetsz el úgy, hogy nem játszol nekünk valamit!
– mondta Melinda.
Charley engedelmesen felállt, mintha tudná, semmi
értelme vitatkozni Melindával, és odaült a zongorához.
– Valami kívánság? – kérdezte.
Melinda rákönyökölt a zongorára.
– Mindegy, amihez kedved van – mondta.
Charley eljátszotta az „Old Buttermilk Sky”-t. Vic tudta,
hogy a szám Melinda egyik kedvence, és nyilván Charley is
tudta, mert az első hangok alatt rákacsintott a nőre.
– Bárcsak én is így tudnék zongorázni! – sóhajtott fel a
szám után Melinda. – Én is szoktam ezt játszani, de közel
sem így!
– Mutasd meg! – mondta Charley, és felállt a
zongoraszékről.
– Most nem – rázta meg a fejét Melinda. – Gondolod,
hogy meg tudnál tanítani így játszani, ahogyan te csinálod?
– Ha tudsz zongorázni… persze – vágta rá Charley.
– Na, le kell lépnem.
Vic felállt.
– Örülök, hogy találkoztunk – mondta.
– Kösz, én is – monda Charley, és az esőkabátjáért nyúlt.
Melinda elkísérte az autójáig. Körülbelül öt percig volt
kint. Amikor visszajött, egy darabig egyikük sem szólalt
meg. Végül Melinda törte meg a csendet:

– Volt ma valami érdekes?
– Semmi – mondta Vic. Melinda meg se hallotta volna,
ha azt mondja, van újság. – Lassan ideje lenne vacsorázni,
nem gondolod?
Melinda az este hátralevő részében a szokásosnál jóval
kedvesebb volt. De másnap sem volt otthon egy órakor, és
nem is érkezett meg, csak este nyolc körül. Azt mondta,
aznap délután volt az első zongoraleckéje Charley De Lislelel.
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Vic pontosan tudta, mi történik. Szerette volna rávenni
Melindát, hogy ismerje be, és állítsa le magát, mielőtt
megint rajtuk köszörüli a nyelvét az egész város.
Egyszerűen megmondta a feleségének, nyugodt hangon,
hogy szerinte túl sokat találkozgat Charley De Lisle-lel.
– Te képzelődsz! – csattant fel azonnal Melinda.
– Gyűlölöd, hogy hosszú hetek után akadt végre valaki,
akivel úgy beszélgethetek, hogy nem kell közben páriának
éreznem magam! Egyszerűen meg akarsz fosztani minden
szórakozásomtól!
Melinda úgy tudott ilyeneket mondani, mintha tényleg
komolyan gondolná. Nehéz volt eldönteni, hogy mellébeszél,
vagy valóban hiszi, amit mond. Vic méltányos akart lenni a
feleségével, ezért megpróbálta az ő szemszögéből nézni a
dolgokat, megpróbálta meggyőzni magát, mekkora
képtelenség, hogy Melindát érdekelhetné egy ilyen zsíros
hajú, beteges kinézetű bárzongorista. Nem sikerült. Az
asszony Jo-Jónál is ugyanígy tiltakozott, és Vic szerint Jo-

Jo ugyanolyan visszataszító volt, mint Charley, mégis
megtörtént a dolog. Jo-Jo olyan mulatságos, állandóan
megnevetteti az embert. És olyan kedves Trixie-hez. Charley
De Lisle meg olyan nagyszerű zongorista. És megmutatja
neki, hogyan csiszolhatná a játékát. Hetente néhányszor
átjön délután, három után, amikor Vic már elment, és
zongoraleckéket ad Melindának egészen ötig, mert akkor el
kell mennie dolgozni a Lord Chesterfieldbe. Trixie általában
itthon van délutánonként, hát mi rossz van abban, hogy
Charles idejár? Néha azonban Melinda nem volt otthon
ebédidőben, néha meg biztos nem zongorázással töltötték a
délutánt, mert akkor az a hamutál, amelyet Vic délután
kettőkor még a zongorán látott, este hétkor is ott lett volna,
amikor hazaért. Néha meg felmentek Charles De Lisle
házába, ahol nem is volt zongora.
– Szerinted mit gondoljak erről az egészről? – kérdezte
Vic.
– Semmit! Nem tudom, hova akarsz kilyukadni!
Fölösleges lett volna felhívni rá a figyelmét, hogy két hete
egyfolytában csak Charles De Lisle-t látja, csak róla tud
beszélni. Fölösleges és kínos lett volna megmondani neki,
hogy Trixie is észrevette a dolgot, és hovatovább már a
kialakult helyzetet tekinti természetesnek. De Lisle úr
második hetében történt, hogy egyik este, amikor Vic
hazaért, Melinda még nem volt otthon, és Trixie teljesen
magától értetődően mondta:
– Szerintem Charley-nál van. Akkor se volt itthon,
amikor megjöttem.
Vic mélyen megrendült. Ez sokkal jobban fájt neki, mint
az a pillantás, amellyel Trixie az első este nézett Charleyra.
Vicnek eszébe jutott, hogy amint belépett a szobába az
italokkal, meglátta Trixie-t, aki ott ült a fotel karfáján, és

nagy szemekkel, félénk kíváncsisággal, de tökéletesen
ártatlan tekintettel bámulta Charles De Lisle-t, mintha már
akkor tudta volna, hogy azt a férfit nézi, aki Ralph helyébe
lép, és akivel azontúl nagyon gyakran fog találkozni, akár
kedveli, akár nem, akár kedvesnek találja, akár nem. Vicet
azóta is kísértette a látvány: Trixie, amint a fotelból Charleyt
nézi. Érezte, hogy ez volt az a pillanat, amikor sejtése
tökéletes bizonyossággá vált. Érezte, hogy gyermeki
ártatlanságában Trixie már akkor is ösztönösen tudta azt,
amit az apja akkor még csak sejtett.
Vic könnyed, tréfás hangon odaszólt Melindának:
– Kár, hogy elvettelek feleségül, nem? Még volna esélyem
nálad, ha teljesen idegen lennék, és véletlenül összefutnánk
valahol. Van pénzem, nem nézek ki túl rosszul, és egy rakás
érdekes dologról tudok beszélgetni.
– Mint például? Csigákról és poloskákról? – Melinda
éppen öltözött, mert délután Charleyval volt randevúja. A
derekára csatolta az övet, amelyet Victől kapott, a nyakára
kötötte a lila-sárga sálat, amelyet Vic vett neki gondos
válogatás után.
– Régebben a csigák is érdekeltek téged, meg ezer más
dolog is érdekelt, amíg az agyad el nem kezdett sorvadni.
– Köszi. Nekem épp úgy jó az agyam, ahogy van, és jobb
lenne, ha a sajátoddal törődnél.
Vasárnap volt. Vic fel akarta vinni Melindát és Trixie-t a
Medvetóhoz, hogy csónakázzanak egy jót. Ő és Melinda
csónakkal, Trixie meg utánuk a kenujával. Trixie csak
hétvégén ért rá ilyesmire, és imádott kirándulni. Két vagy
három hete még Melinda is nagyon szeretett. De most már
Charleyval mászkált. Ma is körbeautózzák a környéket.
Melinda mondta, de Trixie-t nem hívta.

– Lehet, hogy nem leszek itthon, amikor hazaérsz –
mondta Vic.
– Ó! Hová mész?
– Arra
gondoltam,
hogy
Trixie-vel
lemegyünk
meglátogatni Blair Peabodyt.
– Ó! – mondta Melinda, és Vic érezte, hogy nem is hallja,
amit mondott. – Hát akkor addig is, Vic – azzal elindult
kifelé Vic mellett. – Érezd jól magad Peabody-val.
Vic csak állt a nappaliban, és hallgatta a távolodó autó
egyre halkuló motorzaját. Nem kellett volna azt a dolgot
mondania az agysorvadásról, gondolta. Semmi jóra nem
vezet, ha sértegeti Melindát. Már bánta, hogy kicsúszott a
száján. Jobb volna lazán venni az ügyet, mintha nem is
neheztelne rá, mintha semmi oka nem volna rá, hogy
haragudjon, és Melindának egy hét múlva talán már elege
is lesz Charleyból. De ha Vic ennyire nyíltan kimutatja az
ellenszenvét a zongorista iránt, akkor Melinda már csak
dacból is fut majd utána. Teljesen át kell alakítania a
taktikáját, alkalmazkodónak, jó fiúnak kell mutatkoznia.
Vic tudta, hogy Melinda szempontjából De Lisle se nem
jóképű, se nem szórakoztató, kivéve amikor a zongoránál
ül. De be kellett látnia, hogy hiába volt jó fiú Jo-Jóval és
Ralph Gosdennel, nem vezetett sehová. Már maga a
gondolat is, hogy Melinda magával cipeli majd Charleyt
Cowanék vagy Mellerék partijára – még nem tette meg, Vic
azonban tudta, hogy ami késik, nem múlik –, a szégyen,
hogy egy ilyen Charley De Lisle-féle kis csirkefogót kell majd
abajgatnia a világ előtt, elviselhetetlen volt Vic számára.
Mindenki megtudná, hogy Melinda felszedte az első
jöttmentet, aki az útjába akadt, miután felrobbant a
McRae-bomba. És most már azt is tudná mindenki, hogy
hiába vág közömbös képet, elfáradt, képtelen harcolni,

hiszen ezzel a McRae-sztorival nyilvánvalóan arra tett
kísérletet, hogy eltávolítsa Melinda szeretőit.
Megpróbálta összeszedni a gondolatait. Milyen más
lehetősége van, ha nem akarja udvarias és baráti módon
kezelni De Lisle urat? Lealacsonyodhat-e odáig, hogy
kimutatja, De Lisle úr van olyan fontos, hogy zavarja őt?
Lesüllyedhet-e annyira, hogy úgy próbál elégtételt szerezni
magának, hogy véget vet az ügynek? Ez nem az ő stílusa,
sohasem volt az. Nem, a helyes magatartás mégis csak az,
hogy udvarias lesz és jólnevelt, történjék bármi. Lehet, hogy
így ő veszít, lehet, hogy kigúnyolják és kinevetik majd, de a
másik módszerrel biztosan veszítene, elveszítené Melinda
megbecsülését és a saját önbecsülését, függetlenül attól,
hogy sikerült- e véget vetni a viszonynak.
Mégsem mentek el Blair Peabodyhoz. Janey Peterson
felhívta Trixie-t, hogy átmehet-e hozzájuk, és mivel Trixie
láthatóan annak is örült, ha otthon játszhat Janeyvel, Vic
úgy döntött, azzal tölti a délutánt, hogy Tiberiusról olvasgat.
Az apja hozta át Janeyt, és Vic néhány percig
elbeszélgetett vele a füvön. Janey apja nagydarab, szőke
fickó volt, egész lénye rokonszenves nyíltságot és
szerénységet árasztott. Hozott egy zacskó frissen sült házi
fánkot is. Janey és Trixie kikapott néhányat, és nyomban
elrohant. Vic és Peterson meg csak álldogált a füvön, fánkot
rágcsált és a teljes virágukban pompázó hortenziabokrokról
beszélgetett. Peterson azt mondta, az ő hortenziapalántáik
még túl fiatalok, úgyhogy idén még nem hoznak virágot.
– Vigyen két tövet a mieinkből – ajánlotta Vic. – Nekünk
úgyis több van, mint kellene.
Peterson szabadkozott, de Vic bement a garázsba,
kihozta az ásót és két vászonzsákot, majd gyökerestül
kiásott két bokrot. Négy hortenziabokor nőtt a ház előtti

pázsiton, és Vic kifejezetten utálta őket. Aznap legalábbis
nagyon elege volt belőlük. A nagy, pasztellszínű virágokat
csiricsárénak és érdektelennek tartotta. A kiásott növények
gyökerét Vic bebugyolálta a zsákokkal, aztán a két
csomagot odanyújtotta
Petersonnak, és megkérte, adja át üdvözletét a
feleségének.
– Odalesz a boldogságtól – mondta Peterson. – És sokkal
jobban mutat majd a kert is. Én is üdvözlöm a maga
feleségét. Itthon van?
– Nincs. Elment meglátogatni valakit – válaszolta Vic.
Peterson bólintott.
Vic nem volt benne biztos, de úgy látta, Peterson mintha
zavarban lett volna, amikor Melinda felől érdeklődött. Vic
búcsút intett neki, amikor kihajtott az autójával, aztán
visszaindult a ház felé. A gyep olyan volt, mintha két kis
bomba csapódott volna be az udvarra. Úgy hagyta.
Melinda háromnegyed hétkor jött meg. Vic hallotta az
autóját. Néhány perc múlva kiment a szobájából, a
garázson át belépett a nappaliba, mintha csak a Times
néhány oldalát keresné.
Félig-meddig azt várta, hogy ott lesz De Lisle is, de
Melinda egyedül volt.
– Nyilván azt képzelted, hogy valami mélységes fertőben
töltöttük a délutánt, pedig nem így volt – kezdte Melinda. –
Kimentünk az ügetőre, és nyertem nyolc dollárt. Erre mit
lépsz?
– Nem képzeltem semmit – mondta Vic mosolyogva, és
bekapcsolta a rádiót. Volt egy új hírmagyarázó, akit meg
akart hallgatni.
Janet Peterson velük vacsorázott, aztán Vic hazavitte a
kislányt. Tudta, hogy mialatt távol lesz, Melinda felhívja

Charleyt. Charleyhoz szinte azonnal bevezették a telefont,
amint beköltözött, mert Melinda összes befolyását –
pontosabban a Van Allen név összes befolyását – latba
vetette a telefontársaságnál, hogy tekintsenek el a szokásos
kéthetes várakozási időtől. Vic azt kívánta, bárcsak ne
mondta volna Melinda ezt a „mélységes fertő” dolgot. Nem
kéne folyton ennyire durvának lennie. Nem volt mindig ilyen
durva. Természetesen a társaság hibája, azoké, akikkel
összejár. És egyáltalán, miért mond ilyesmit, ha nem csinált
vagy nem szándékozott csinálni semmi rosszat Charles De
Lisle-lel? Ha egy olyan vonzó nő, mint Melinda, tálcán
kínálkozik fel, akkor egy De Lisle-féle alak hogyan tudna
ellenállni neki? Manapság már nem számít erkölcsösnek az
önmegtartóztatás. III Henriknek, Franciaország királyának
még jó volt, amikor a felesége, Condé hercegnő meghalt.
Benne volt jámborság: élete hátralevő részét a
könyvtárában töltötte, a hitveséről elmélkedett, és
halálfejes-lábszárcsontos miniatúrákat festegetett Nicolas
Eve könyveinek borítójára és belső lapjára. A mai
pszichiáterek minden bizonnyal pszichopatának neveznék
Henriket.
A következő héten Charley De Lisle kétszer jött hozzájuk
vacsorázni,
és
egyik
este
hármasban
elmentek
Tanglewoodba, egy szabadtéri koncertre, bár Charleynak
már a koncert vége előtt el kellett mennie, hogy tizenegyre
odaérjen a Lincoln szállóba. Hétfő volt az első nap, amikor
velük vacsorázott. Mivel hétfőn nem dolgozott, tizenegy
után is ott maradt. Tíz körül Vic udvariasan elköszönt,
bement a szobájába, és nem is tért vissza. Amíg velük volt,
a zongoránál ültek, de Vic észrevette, hogy mihelyt
otthagyta őket, elhallgatott a zongora. Végül lefeküdt, és
egészen addig aludt is, amíg Charley autója fel nem

ébresztette. Megnézte a karóráján az időt: háromnegyed
négy volt.
Másnap reggel Vic kilenc körül bekopogott Melindához
a reggeli kávéval. Stephen néhány perce hívta fel, mert a
felesége, Georgianne nem érezte jól magát, és Stephen nem
merte magára hagyni. Stephen azt kérdezte, nem vigyáznae a feleségére Melinda, mert felhívhatná ugyan a felesége
két barátnőjét, de egyik sincs a városban, elutaztak a
férjükkel nyaralni. Melinda nem válaszolt a kopogtatásra,
úgyhogy Vic óvatosan benyitott. A szoba üres volt, a bézs
színű ágytakaró szokatlanul feszes és sima. Vic visszavitte
a kávét a konyhába, és kiöntötte a mosogatóba.
Aztán bement a nyomdába. Felhívta Stephent, hogy
megmondja, Melinda már korán reggel vásárolni ment
Wesleybe az egyik barátnőjével, de dél körül biztosan
hazaér, és akkor visszaszól Stephennek. Hazatelefonált
tizenegykor, majd délben is. Tizenkettőkor Melinda már
otthon volt. Vic teljesen természetes hangon megkérdezte
tőle, hogy van, és elmesélte, mi történt Georgianne-nel.
Georgianne terhes volt, Vic úgy tudta, a hatodik vagy a
hetedik hónapban van. Stephen kihívta hozzá az orvost. A
doktor szerint nem állt fenn a koraszülés veszélye, de azt
mondta, jobb lenne, ha volna valaki Georgianne mellett.
– Persze, szívesen odamegyek – mondta Melinda.
– Szólj oda Stephennek, hogy félórán belül ott leszek.
Nagyon készségesnek látszott, egyrészt nyilván azért,
gondolta Vic, hogy levezekelje az éjszakai bűneit, másrészt
meg Melinda tényleg szeretett szívességet tenni az
embereknek. Ez volt az egyik kedves vonása, talán különös
vonása: szeretett gondoskodni beteg emberekről, bárkiről,
aki beteg volt, imádott segíteni bajba jutott idegeneken, ha
defektet kaptak, ha nem tudták beváltani a fedezetlen

csekkjeiket vagy egyszerűen csak az orruk vérzett. Ebben
az egy dologban mutatkoztak meg az anyai ösztönei: ha
bajba jutott idegeneken segíthetett.
Vic tudta, hogy Melinda éjszakai kimaradása nem kerül
majd szóba, és azt is sejtette, hogy Charley De Lisle kicsit
más lesz majd, amikor legközelebb találkoznak, mert
Charley nem volt elég magabiztos ahhoz, hogy ugyanúgy
viselkedjen, mint korábban. Kicsit alázatosabb és kicsit
alattomosabb lesz. Vicet egyébként már önmagában az a
tény felbőszítette, hogy a történtek után Charley egyáltalán
a szemébe mer nézni.
A tanglewoodi koncert két nappal később volt. Aznap
este Vic nagyon nyugodtnak és szeretetreméltónak
mutatkozott, sőt az italokat is ő fizette a szünetben, noha a
jegyeket a Van Allen család vette. Úgy tűnt, De Lisle úr
roppant elégedett a sorsával. Kellemes nyári munka
Berkshires hűvös tájain, testre szabott szerető, és még csak
fizetnie sem kell érte – épp ellenkezőleg, a nő fizet neki, italt
vesz, ételt ad – sőt, felelősséggel sem tartozik iránta, hiszen
férjezett. A tetejébe még a férjet sem zavarja a dolog! Nem
csoda, gondolta Vic, ha De Lisle úr rózsaszínben látja a
világot.
Azon a pénteken Vic összefutott Horace Mellerrel a
drugtore-ban, és Horace erősködött, hogy igyanak meg
valamit együtt, mielőtt elválnak. Horace a Lord Chesterfield
bárjába akart beülni, de Vic a két háztömbnyire levő kis
sörözőt ajánlotta, a Mac’s-t. Horace megjegyezte, hogy a
Mac’s két háztömbnyire van, a Chesterfield meg velük
szemben, az utca túloldalán, amit Vic kénytelen volt
belátni, mert rájött, hogy furcsán venné ki magát, ha
akadékoskodna.

De Lisle úr a zongoránál ült, amikor beléptek, de Vic
nem látott rá onnan, ahol álltak. Négy vagy öt asztalnál
ültek emberek, de Melinda – mint azt Vic egy gyors
pillantással megállapította – nem volt köztük. Odaálltak a
bárpulthoz, és Scotch-ot kértek szódával.
– Múlt héten hiányoltunk titeket a golfklubban –
mondta Horace. – Maryvel ott töltöttük a délutánt,
gyakoroltunk. Egész idő alatt vártuk, hogy egyszer csak
megjelentek.
– Otthon olvastam – mondta Vic.
– Mi van Melindával? Mostanában őt se nagyon láttam.
– Ó, igazán jól van. Úszni jár Trixie-vel a klubba. Kivéve
vasárnap.
Melinda egyszer valóban elvitte Trixie-t az uszodába,
miután a kislány napokig könyörgött neki.
De Lisle úr abbahagyta a zongorázást. Néhányan
tapsoltak. Vic látta, amint feláll, meghajolt, lelép a
dobogóról, és kimegy az ajtón az előtérbe.
– Örülök neki, hogy kicsit megváltozott – mondta
Horace. – Tudod… szóval, remélem, megbocsátod, ahogy
néha beszéltem… mármint Melindáról. Sohasem akartam
beleszólni a dolgaitokba. Remélem, Vic, ezt te is tudod.
– Persze, hogy tudom, Horace!
Horace közelebb hajolt hozzá, és Vic belenézett komoly,
barna szemébe: felette bozontos szemöldök, alatta ráncos
könnyzacskók. Horace már ötven körül jár, jött rá hirtelen
Vic, és valószínűleg sokkal többet tud a világ dolgairól, mint
ő a maga harminchat évével. Horace kihúzta magát, és Vic
érezte, hogy a barátja zavarban van, mert valami még
nyomja a lelkét. Vic megpróbálta kitalálni, mit kellene most
mondania.

– Csak szeretném, ha tudnád… és Mary is így érez, hogy
biztosak voltunk benne, végül rendbe jönnek a dolgok, és
kimondhatatlanul örülünk, hogy így is történt.
Vic mosolyogva bólintott.
– Köszönöm, Horace.
Hirtelen félelmetes depresszió tört rá, mintha a lelke egy
sötét szakadékba szánkázna lefelé.
– Legalábbis úgy látom, mintha lassan egyenesbe
jönnétek – mondta Horace.
– Ó, igen, azt hiszem, valóban így van.
– Szerintem Melinda elképesztően jól nézett ki, amikor a
múlt este átugrottunk hozzátok. És a Klub bálján is.
Vicnek eszébe jutott, hogy Mellerék két nappal a
golfklubban rendezett táncos összejövetel után mentek át
hozzájuk. Azóta egyik este Horace hívta őket, hogy
menjenek át meghallgatni az új lemezeket, amelyeket
nemrég vásárolt, de Melinda túl fáradt volt hozzá, minthogy
Charles De Lisle-lel töltötte a délután. Mellerék még
sohasem látták együtt Charleyt és Melindát. Ha látták volna
őket, két perc alatt rájönnek, mi történt. Melinda
összehasonlíthatatlanul kedvesebb volt az emberekhez
akkoriban, amikor az egész város a McRae-ügyet vitatta.
Horace erre gondolt, amikor azt mondta, hogy lassan
egyenesbe jönnek a dolgok.
– Nagyon gondterhelt vagy ma este – mondta Horace. –
Mi lesz a következő könyvetek?
– Ó, egy verseskötet – válaszolt Vic. – Egy Brian Ryder
nevű fiatalemberé. Azt hiszem, mutattam már neked
néhány versét a múltkor az irodámban.
– Igen, emlékszem! Nekem egy kicsit túl metafizikusak
voltak, de… – Horace elmosolyodott, majd kis csend után
folytatta.
–
Úgy
hallom,
Cowanék
nemsokára

megvendégelnek bennünket egy nagy kerti összejövetelen.
Phil könyvét akarják megünnepelni. Épp most végzett a
második korrektúrával. Evelyn azt mondja, úgy érzik,
nagyon bezárkóztak az utóbbi időben, elhanyagolták a
barátaikat, úgyhogy most egy nagy szabadtéri dolgot akar,
lampionokkal… meg talán jelmezekkel is – Horace kajánul
felnevetett. – Azt hiszem, végül mindannyian ott fogunk
lubickolni a medencében.
De Lisle úr közben belekezdett a „Moulin Rouge” című
dalba. Könnyed volt, finom és érzelmes. Mostanában
Melinda is ezt játszotta otthon, és megpróbálta utánozni
Charley stílusát. Vic legszívesebben megkérdezte volna
Horace-tól: „Találkoztál már Charles De Lisle-lel?” Majd
fogsz. Vélhetően még Cowanék partija előtt.
– Mit szólsz az új zongoristához? – kérdezte Horace. – Az
ember szinte New Yorkban érzi magát.
– Egész jó, nem?
– Most jobban esne egy kis csend. Lesleynek nyilván jól
megy a bolt idén. Azt hallom, minden szoba foglalt, és a
bárban is elég szép tömeg volt tegnap este.
– Horace hátrafordult, és megnézte magának De Lisle-t,
aki a profilját mutatta feléjük.
Ez az ember ma délután a feleségemmel volt együtt,
akarta mondani Vic határozott hangon. Nem akarom látni,
és hallani sem.
– Tudod, hogy hívják? – kérdezte Horace.
– Fogalmam sincs – mondta Vic.
– Úgy néz ki, mint egy olasz – mondta Horace, és
visszafordult az italához.
Úgy néz ki, mint a legalja olasz söpredék, gondolta Vic,
de nem hitte, hogy De Lisle olasz volna, és kész sértésnek
tartotta az olaszokra nézve azt az állítást, hogy ez az ember

esetleg közülük való. Egyik nációhoz sem tartozik, a
különböző latin népek legrosszabb vonásainak keverékéből
van összerakva. Úgy néz ki, mint aki azzal töltötte az egész
életét, hogy kikerülje a jó okkal neki szánt ütlegeket.
– Van még időd egy másik felesre? – kérdezte Horace.
Vic visszatért a valóságba.
– Azt hiszem, nincs, Horace. Megígértem Melindának,
hogy ma fél hétre hazaérek.
– Jól van, akkor csak igyekezz! – mondta Horace
mosolyogva.
Vic nem hagyta, hogy Horace fizessen. Aztán együtt
kisétáltak a friss levegőre.
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Cowanék partija jelmezbál volt. A vendégek képzelt vagy
valóságos hőseik és hősnőik öltözékében jelentek meg.
Melindának komoly fejtörést okozott, hogy eldöntse, kinek
öltözzön. Máriával, a skótok királynővel nem volt igazán
elégedett, de Greta Garbóval, Annié Oakleyvel vagy
Kleopátrával sem, és úgy gondolta, valaki biztosan beöltözik
Scarlett O’ Harának is, noha Vic ebben erősen kételkedett.
Melinda minden lehetőséget alaposan megvizsgált, minden
jelmezt részletesen végiggondolt. Úgy érezte, kell lennie egy
olyan figurának, aki hozzá a legjobban illik, csak nem jut
eszébe.
– Madame Bovary? – javasolta Vic.
A felesége végül Kleopátra mellett döntött.
Cowansék estélyén Charles De Lisle fog zongorázni.
Melinda elintézte. Naiv diadallal mesélte el Vicnek, hogy

sikerült rábeszélnie Charleyt, ötven dollárért vállalja el a
dolgot a szokásos száz helyett, és azt is mondta, hogy
Evelyn Cowan egyáltalán nem drágállotta az árat.
Vicben valamiféle undor kavargott.
– Azt gondoltam, Charley is vendég lesz.
– Igen, de akkor nem játszott volna. Ő nagyon büszke a
munkájára. Azt mondja, hogy egy művésznek nem szabad
elherdálnia a tehetségét. Egy idegenekkel teli teremben
hozzá sem nyúlna a zongorához. Az méltatlan volna egy
hivatásoshoz. Tökéletesen megértem.
Melinda mindig tökéletesen megértette Charleyt.
Vic mostanában nem hozta szóba De Lisle-t és azt sem,
hogy Melinda házon kívül tölti a délutánjait. A helyzet
lényegében nem változott, bár Charles De Lisle már nem
járt hozzájuk vacsorázni, és Melinda sem maradt ki egész
éjszakára. Eddig olyan társasági esemény sem volt, amelyre
Melinda magával cipelte volna Charleyt, úgyhogy a barátaik
még nem gyanítanak semmit, gondolta Vic, kivéve talán
Evelyn Cowant. A jelmezbál után úgyis megtudja mindenki,
és ettől Vic előre rettegett. Nem akart elmenni, szerette
volna valamilyen ürüggyel kimenteni magát, noha tudta,
hogy a jelenléte valamelyest mérséklőén hathat Melindára,
tehát logikusabb, ha mégis elmegy. A logika sokszor
kényelmetlen.
A Xenophont már nyomtatták. Stephen egész nap ott
állt a gép mellett, amely tizenöt másodpercenként dobott ki
egy oldalt. Vic naponta háromszor vagy négyszer felváltotta,
hogy Stephen egy kicsit magához térjen. Georgianne hét
havi terhesség után megszülte második gyermeküket. A
mama és a gyerek jól volt, Stephen pedig olyan boldognak
tűnt, amilyennek Vic még sohasem látta, és ez a boldogság
egész augusztusban betöltötte a nyomdát. Vic beállította a

másik gépet is, hogy ő is tudjon nyomtatni. Egyszerre csak
öt oldalt tudott kiszedni, mert nem volt több görög betűje,
de Vic segítsége nélkül ez a húszoldalnyi anyag is több mint
egy hónapjába telt volna Stephennek. Száz példányban
adták ki a könyvet. Vic állóképességben tartotta a lépést
Stephennel, és szeretett órákat elálldogálni a csendben,
amelyet csak a lemez hangos csattanása tört meg a papíron,
miközben a nyitott ablakokon áradt be a nyári napfény a
frissen nyomott ívekre. Augusztusban minden rendben volt,
minden jól ment a nyomdában. Esténként fél hét, hét körül
Vic kénytelen volt átlépni ebből a békés világból a káoszba.
Amióta megalapította a nyomdáját, mindig úgy érezte,
esténként egy kevésbé nyugalmas világba lép át, de
korábban sohasem volt ilyen mély ellentét a kettő közt. És
még sohasem érezte úgy, hogy ő maga is kettészakad.
A Cowanék estélyét megelőző napig Vicnek eszébe se
jutott a saját jelmeze. Rövid gondolkodás után Tiberius
mellett döntött. A jelmez egyszerű volt: tóga egy
szürkésbarna vászonfüggönyből, amelyet korábban a
nappaliban használtak, papucs a lábujjak felett összefont
bőrszíjakból, két olcsó, hagyományos csat, amelyet inkább
megvett, hogy ne kelljen a Melindáét használnia, és kész.
Úgy gondolta, az illendőség kedvéért felvesz egy trikót meg
egy rövidnadrágot is, hogy ne alsóneműt viseljen a tóga
alatt.
A partit egy különösen meleg hétvégén, szombat este
tartották, ám mivel Berkshiresben sohasem voltak igazán
melegek az esték, a Cowanék pázsitja és úszómedencéje
körül elhelyezett lámpások inkább ünnepélyességet,
semmint hőséget árasztottak magukból. Vic és Melinda elég
korán, háromnegyed kilenckor érkezett, hogy Melinda
fogadhassa Charleyt, aki kilencre jött, és bemutassa

Cowanéknek. A vendégek közül még csak Mellerék voltak
ott: kint ültek a teraszon Cowanékkal, ahol több volt a
lámpás, mint másutt, és egy kisasztalon óriási tál puncs
állt, körülötte poharakkal.
– Sziasztok – üdvözölte őket Evelyn. – Ó, nézzétek,
Kleopátra!
– Jó estét! – köszönt vissza Melinda. Uszályos zöld
ruhájában macskaléptekkel ment fel a terasz lépcsőjén, és
közben kígyó formájú cigarettaszipkáját szívta, amelyet a
mutatóujjával tartott.
– És ez itt Cicero? – kérdezte Horace Vicet.
– Lehetne éppen – ismerte el Vic –, de nem az volt a
szándékom.
– Ó! Tiberius! – mondta Horace.
– Köszönöm, Horace! – Nemrég említette Horace-nek,
hogy mostanában Tiberius érdekli, és mindent elolvas, amit
csak talál róla. – És te? – Vic mosolyogva mutatott Horace
derekára, amelyet egy párnával jócskán megvastagítottak. –
Te volnál a velencei mikulás?
– Nem, nem! – rázta a fejét nevetve Horace. – Na
gyerünk, próbáld meg kitalálni!
Vic figyelmét azonban Evelyn kötötte le, mert a kezébe
nyomott egy pohár puncsot.
– Ez az utolsó pohár, amelyet meg kell innod, ha nem
ízlik, Vic drágám, ezt viszont mindenképp, hogy köszöntőt
mondhass – szólt oda neki Evelyn.
Vic Phil Cowan felé emelte a poharát.
– Az Eltemetett kincsekre. Reméljük, egyszer kiássák
őket!
Eltemetett kincsek volt Phil Cowan könyvének a címe.
Phil hálásan bólintott.

Hamarosan megérkeztek MacPhersonék, viking párnak
öltözve. A jelmez remekül illett MacPherson asszony magas,
erőteljes alakjához és széles, halványrózsaszín arcához.
MacPhersonék az ötvenes éveikben jártak, de elég sokat
sportoltak ahhoz, hogy nyugodtan viselhessék a térdig érő
szoknyát meg a szandált, amelyet egyikük vaskos, másikuk
csontos lábikrájára erősített a bőrszíjakkal, és láthatóan el
voltak ragadtatva, amikor kitörő nevetés fogadta őket a
teraszon.
Evelyn feltett egy lemezt, mire Phil és Melinda táncolni
kezdett a nappaliban. Két újabb autó érkezett. Két pár
vágott át a pázsiton, nyomukban a fehér szmokingos De
Lisle úrral. Kissé lemaradt a többiektől, tekintetével
Melindát kereste. Vic úgy tett, mintha nem venné észre, de
az üdvözlések hangjára Melinda kiment a teraszra, meglátta
Charleyt, odarohant hozzá, és kézen fogta.
– Ilyen lehetett egykoron Chopin bevonulása! – kiáltott
fel Melinda. Nyilván napokig gondolkozott a mondaton. –
Bemutatom nektek Charley De Lisle-t! – jelentette be
mindenkinek. – Phil Cowan és felesége, a házigazdáink;
MacPherson úr és hitvese – megvárta, míg Charley
elmormol egy „nagyon örvendek”-et –, a Meller házaspár,
Wilsonék, Don és June; Podnansky asszony és…
– Kenny – mutatkozott be a fiatalember; egyike volt
azoknak, akikkel Melinda a golfklubban táncolt július
negyedikén.
– Ma este De Lisle úr fog játszani nekünk – közölte
Melinda.
Udvarias mormogás hallatszott, néhányan tapsoltak.
Charley láthatón kényelmetlenül érezte magát, ideges volt.
Melinda szerzett neki egy pohár puncsot, aztán bevitte a
házba, megmutatta neki a nappali hátsó részében álló

zongorát, mintha a saját házában volna. Wilsonék is mintha
kissé feszengve álldogáltak volna a puncsostál mellett.
Wilsonnak
minden
bizonnyal
melege
volt
a
ballonkabátjában, amelyet ráadásul szorosan összefogott
egy övvel és a gallérját is feltűrte, a kalapját meg mélyen a
szemébe húzta. Vic úgy vélte, valami detektívféle akart
lenni. Nemigen vacakolt sokat a jelmezével. Zavartan
szorongatott a kezében egy pipát, és talán a mogorva
arckifejezés is illett ahhoz a figurához, amelyet meg akart
személyesíteni. Szőke, karcsú felesége mezítláb volt, és
szedett-vedett világoskék ruhájában, amely rövid hálóingre
emlékezetett, Vic szerint éppúgy lehetett Hamupipőke, mint
egyszerű aratólány.
Vic áz első perctől fogva feszélyezett volt, unatkozott, és
az első pohár puncs után is színjózan maradt, noha
Melinda unszolására megivott vele egy nagy adag whiskyt,
mielőtt elindultak otthonról. Tudta, hogy ez olyan este lesz,
amikor bármennyit iszik is, józan marad. Tudta, hogy
minden egyes perc csiga- lassúsággal vánszorog majd fél
egytől – akkor érkezik vissza De Lisle Ballingerből – ötig
vagy akármeddig, amikor majd Melinda úgy dönt, hogy
hazamennek, és kész kínszenvedés lesz az egész, mert De
Lisle zongorasziporkáit kell hallgatnia.
De Lisle úr már ott ült a zongoránál, és nagyban játszott,
Melinda meg fölé hajolt, és ragyogott a büszkeségtől, mint
az anyuka, aki először mutatja be csodagyerekét. Vic a
teraszról nézte őket, a nagy franciaablakon át. Aztán
elindult a teraszlépcső felé, elment Wilsonék mellett, akik
éppen Phillel beszélgettek a puncsostálnál.
– Hogy, s mint? – köszönt rá Wilsonékra Vic, és
megpróbált mosolyt erőltetni az arcára. – Örülök, hogy
maguk is eljöttek.

Wilsonék bátortalanul üdvözölték. Lehet, hogy a
félénkség a legnagyobb bajuk, gondolta Vic. Mindenesetre
Vic
számára
összehasonlíthatatlanul
elfogadhatóbb
társaságot jelentettek, mint Charley De Lisle, aki – Vicben
ekkor tudatosult a dolog – az imént a teraszon, amikor
Melinda bemutatta a társaságnak, még csak rá se nézett,
pedig Vic egyfolytában őt bámulta. Valószínűleg így álltak
bosszút azért, hogy amikor Vic és Horace a Lord
Chesterfieldben jártak, Vic nem ment oda beszélgetni De
Lisle-hoz. Melinda már másnap szemrehányást tett neki
érte. „Hallottam, hogy a Chestefieldben jártál, és egy szót
sem szóltál Charleyhoz!” Vic felnézett, nagyot szippantott a
friss levegőből, és közben továbbsétált a füvön. A gyep
szélén, az alacsony kőkerítés tövében jerikói lonc nőtt,
virágai balzsamos illatot árasztottak, de amikor Vic egy
gardéniabokor mellett haladt el, a gardénia illata győzött.
Vic megfordult, hogy visszasétáljon a házhoz. Még csak fél
tíz volt. Még egy teljes óra, mire megszabadul Charles De
Lisle-től. Vic felment a terasz lépcsőjén, és mindenre készen
a nappali felé vette útját.
De Melinda Kennyvel táncolt.
– Van Allen úr – szólalt meg egy női hang a háta mögött.
MacPherson asszony volt. – Maga annyira művelt. Meg
tudná mondani, az emberek mit viseltek a tóga alatt, és
egyáltalán viseltek-e valamit?
– Persze – mosolyodott el Vic. – Úgy tudom, alsóruhát
hordtak – szándékosan nem használta a latin kifejezést,
hogy a nő ne tartsa tudálékosnak. Aztán mégis hozzátette:
– Amikor a nagy hadvezérek szónokoltak, és közben meg
akarták mutatni a tömegnek tiszteletre méltó sebhelyeiket,
akkor nem vettek alsóneműt, így csak fel kellett emelniük a
tógájukat, és a testük bármelyik részét megmutathatták.

– Nahát, milyen jópofa! – MacPhersonné hangosan
nevetett.
Vicnek eszébe jutott, hogy az asszony egy jómódú
chicagói húskonzervgyáros lánya.
– Az. Nos, mivel én ma este nem szándékozom efféle
érdekességgel szolgálni, ezért rövidnadrágot és trikót vettem
a tóga alá.
– Ohohó! – az asszony újra felnevetett. – Horace azt
mesélte, hogy idén nyáron maga adja ki a legszebb könyvet.
– A Xenophont?
– Úgy van, Horace is ezt mondta!
Vic kis idő múlva a kanapén találta magát, amint az
asszonnyal éppen Stephen Hinesról beszélget
–
MacPhersonné csak látásból ismerte, mert ugyanabba a
templomba jártak meg MacPhersonék garázsának a
tetejéről, amely annyira tönkrement, hogy nem tudták
eldönteni, megjavítsák vagy inkább lebontsák, és építsenek
egy újat. George MacPherson – Mac – teljesen
hasznavehetetlen fickó volt, Vic ezt már tudta a Jennie
MacPhersonnel folytatott korábbi beszélgetésekből. Amikor
néhány évvel ezelőtt ki akarták bővíteni a pincéjüket, Vic
látta el őket tanácsokkal. Mac korán nyugdíjba ment – a
felesége pénzéből –, és sikerült otthon semmit sem
csinálnia, kivéve az ivást, mint a rossz nyelvek beszélték.
Vic oda-vissza taglalta a tetőproblémát, árakat mondott,
építőtársaságok nevét sorolta. A téma jobban érdekelte,
mint bármilyen semmitmondó társasági beszélgetés, és
közben az idő is jól elment. Pontosan féltizenegy után két
perccel észrevette, hogy Melinda odamegy Charleyhoz, a
vállára teszi a kezét, és azt mondja – Vic biztos volt benne –
, hogy ideje indulnia Ballingerbe. Charley bólintott,
befejezte a dalt, amelyet játszott, majd felállt, és a

szórványos, de lelkes tapsok közepette megtörölte
gyöngyöző homlokát.
– Charleynak most el kell mennie, de fél egykor
visszajön, és innen folytatjuk – jelentette be a
hallgatóságnak nagy gesztikulálások közepette Melinda.
Kikísérte Charleyt a teraszra, és Vic látta, hogy a tény
nem kerüli el Horace figyelmét. Horace odapillantott rá,
ösztönösen bólintott és elmosolyodott, de Vic a szeméből
kiolvasta, hogy mit gondol. Átvillant az agyán, hogy mivel a
nők az ilyesmiben gyorsabban kapcsolnak, mint a férfiak,
mostanra már nyilván valamennyien rájöttek, hogy Charley
Melinda legújabb hódítása, és talán csak udvariasságból
tesznek úgy, mintha mit sem sejtenének. Bár nem minden
nő ilyen udvarias. Vic nem tudta, mit higgyen. Azon kapta
magát, hogy szemügyre vesz mindenkit a teremben, minden
arcot megvizsgál, de nem jutott vele semmire.
Evelyn összeterelte a társaságot a nappaliba, körbe
álltak, és kezdetét vette a jelmezverseny. Nem volt zsűri, a
taps döntött, amely a versenyzők sikerét jelezte.
Martha Washington – Peter Jauch felesége – lépett ki
először, minthogy ő volt a First Lady: gyűrött kalap, gyűrött
kötény, cukorkásdoboz, a szájából meg hetykén meredt
előre az elmaradhatatlan szipka. Kissé bizonytalanul
bemutatott egy pukedlit. Utána Lady Machbeth jött egy
gyertyatartóval, férje társaságában, aki Hamletnek öltözött,
és teljesen őrültnek látszott a kézitükrével.
Vic kényszerítette magát, hogy ne nézze a teraszra nyíló
ajtót. Már beletörődött a gondolatba, hogy Melinda elment
De Lisle-lel Ballingerbe, de az asszony öt perc múlva
visszajött, egyedül, kecsesen beleillesztett egy cigarettát a
szipkájába, és várta, hogy rá kerüljön a sor.

A legnagyobb ovációt Ernest Kay kapta, egy sovány,
szégyellős fickó, aki évente csak egy-két alkalommal
bukkant fel a társasági összejöveteleken. Dr. Livingstonenak öltözött – lovaglónadrágot és régi lábszárvédőt viselt,
panamakalapot, monoklit, ki tudja, miért, és egy képtelenül
hosszú, vállban szűk vászon lovaglókabátot, amely
csaknem a térdét verdeste. Vic, amikor sorra került,
meglepően nagy tapsot kapott, és többen azt kiabálták „Le
vele, Vic!” Vic kikapcsolta a tóga egyik vállcsatját, felfedte
trikóját és rövidnadrágját, körbeforgott, hajlongott, majd
széles mozdulattal összefogta a tógát, mint egy régi római.
Melinda is megkapta a maga tapsát és éljeneit, majd előadta
a magánszámát: megvetően Phil Cowan hajába verte le a
cigaretta hamuját.
A kis Martha Washington nyerte a nők versenyét. Díja
egy celofánba bugyolált csomag volt, benne egy doboz
cukorka, rúzs és parfüm. Gyanakodva méregette a
cukorkásdobozt és megkérdezte:
– Hát ez meg miféle cukor?
A férfiaknál Dr. Livingstone kapta a díjat, egy hatalmas
mennyiségű papírba csomagolt tárgyat, de roppant
zavarában, hogy az egész társaság őt nézi, elejtette a
csomagot. Ettől persze megint nagy nevetés támadt. Végül
üggyel-bajjal sikerült kibányásznia a díjat, egy fenék
formájú palack Bourbont.
– Gondolom, ez itt Stanley úr – mormogta. Mindenki
tapsolt és nevetett.
Újabb zenék jöttek, újabb italos tálcák, két pincérlány
meg füstölt sonkával és mindenféle földi jóval rakta tele az
ablaknál álló hosszú asztalt. Vic kiment a teraszra. A kinti
társaság már javában játszott: négykézláb, bekötött
szemmel mászkáltak, és műanyagpohárba töltött vizet

vittek a hátukon. A Láma nevű játéknak az volt a lényege,
hogy bekötött szemmel el kellett vinni a vizet a terasz
széléig, mászva, ahogy a négylábú állatok, felváltva
mozdítva a kezet és a térdet, úgy, hogy a pohárból a lehető
legkevesebb ömöljön ki, ami persze nem mindig sikerült.
Vicnek nem volt kedve beszállni a játékba, de ott maradt
bámészkodni, és még akkor is ott ácsorgott, amikor fél
egykor megérkezett Charles De Lisle.
Melinda a nappali ajtajában fogadta a zongoristát.
Karon fogta, arca egy pillanatra súrolta a férfi borostás
arcát. Charley elmosolyodott, és láthatóan jobban érezte
magát, mint korábban. Még Vicet is megkereste a
pillantásával, és amikor észrevette, egy gyors mosolyt
küldött felé, mintha azt mondaná, „na lássuk, mit kezdesz
ezzel?”. Vic agyát elöntötte a düh. Azonnal megbánta, hogy
az imént gépiesen visszamosolygott De Lisle-re. Charley úgy
nézett ki, mint egy bűnöző. Az a fajta fickó volt, akinek az
ember nem szívesen fordít hátat, mert fél, hogy ellop
valamit. Vic már azon volt, hogy szól Philnek és Evelynnek,
talán jó ötlet volna elpakolni mindent, ami értékes és
mozdítható,
hiszen
mindenki
látott
már
olyan
bérzongoristát, aki zsebretesz ezt-azt, de aztán eszébe
jutott, hogy ez rossz fényt vetne Melindára, aki
nyilvánvalóan kezességet vállalt De Lisle-ért aznap estére.
Inkább nem szólt egy szót sem. Sarokba volt szorítva.
– Vic, gyere már! – kapta el Vic karját Evelyn – Még nem
is játszottál!
Vic begyűrte a tógát a rövidnadrágjába, és négykézlábra
ereszkedett. Horace-Galilei lett az ellenfele. Feltették a
műanyagpoharakat a hátukra, és elindították őket. A
nappaliból kihallatszott a „Melancholy Baby” négykezes
változata: a bonyolult hangszerelés miatt sokáig tarthatott

a begyakorlása, ami nyilvánvalóvá tette, hogy Melinda és De
Lisle rengeteg időt töltött együtt.
Horace leejtette a poharát.
Vic nyert. Ezután Ernest Kay-jel került össze, és őt is
legyőzte. A döntőben Hamlet lett az ellenfele. Dick Hewlett
nagydarab férfi volt, és gyorsabban mászott a földön, de Vic
mozgáskoordinációja jobb volt. Olyan gyorsan csinálta a
balkéz-jobbtérd, baltérd-jobbkéz váltást, mint egy kiskutya,
s ezzel lelkes, elismerő kiáltásokat és nagy nevetést csal ki
a nézőkből. Don Wilson mosolyogva állt a terasz sarkában.
Vic fejére tették a győzelmi koszorút, majd valaki néhány
szál gardéniát tűzött a közepébe. A negédes illat Charley
brillantinjának émelyítő szagát idézte fel Vicben. Amikor
megigazította a tógáját, észrevette, hogy a nappali ajtajában
Evelyn Cowan fejével a zongora felé int, és odasúg valamit
a férjének. Vic látta, hogy Evelyn összevonja a szemöldökét,
majd szomorú beletörődéssel kisimul a homloka. Phil
megfogta a felesége vállát, és gyorsan megszorította. Vic
szinte akarata ellenére elindult az ajtó felé. A zongora
elhallgatott.
Melinda és De Lisle csak üldögélt a zongorapadon, és
beszélgetett. De Melinda arcán azt a gyöngéd kifejezést
látta, amely neki már hosszú évek óta nem járt.
– Vic! – szólt rá Phil – Gyere, együnk valamit!
Megint a gondos házigazda sürög körülötte, hiszen a
felesége nem törődik vele és megveti.
– Egyél még egy kis süteményt, Vic!
– Azt hiszem, tényleg jól esne, köszi – mondta Vic
vidáman, és egy szelet sonkát, némi burgonyasalátát és
néhány szál zellert tett a tányérjára, pedig egyáltalán nem
kívánta.
– Elhoztad a fürdőruhádat? – kérdezte Phil.

– El, Melinda is. Abban a szobában tettük le, ahol a
kabátokat.
Amikor ismét a zongora felé nézett, Melinda és Charley
már eltűnt. Phil folytatta a csevegést, és Vic is válaszolgatott
neki, próbált kedves tárasági lénynek mutatkozni, de
érezte, hogy Phil is észrevette Melinda és Charley eltűnését.
A teraszról Evelyn hangja hallatszott:
– Ki jön úszni?
Néhány pillanattal később egy női hang szólalt meg a
nappali végében – Vic nem ismerte fel a hangot:
– Nézzétek már, ez az ajtó zárva van! Ti zártátok be?
Phil már majdnem odarohant, de sikerült megfékeznie
magát, és ránézett Vicre.
– Időmilliomosok vagyunk. Semmi ok a sietségre.
– Hát persze – helyeselt Vic, és megdörzsölte a felső
ajkát. – Azt hiszem, ideje lenne kerítenem magamnak még
egy italt.
Valójában semmi kedve sem volt egy újabb italhoz, és
amikor megfordult, hogy megkeresse a tányérját, amelyet a
büféasztal sarkán hagyott, észrevette, hogy még a pohár
punccsal se végzett.
Phil Cowan elindult a terasz felé.
– Bocsáss meg, Vic! – szólt vissza a válla fölött, és eltűnt.
Most vajon megbeszéli a feleségével, hogy mihez
kezdjenek a ruhatárnak kinevezett szobával vagy
akármelyikkel, amelyik zárva volt? Vic érezte, hogy
borzongató félelem – vagy undor, vagy pánik, vagy akármi –
kúszik végig meztelen lábán a tóga alatt. Aztán hallotta,
hogy egy nő azt mondja tréfás, kifejezéstelen hangon, „ó
Melinda”, de Vic nem tudta megítélni, hogy ezt Melindának
mondja-e. És mintha csak jelet kapott volna a
visszavonulásra, Vic kiment a teraszra, és elsétált a

legsötétebb sarkába. Don Wilson még mindig ott állt, és egy
nővel beszélgetett. A nő Jennie MacPherson volt. Vic
tekintetével végigpásztázta a gyepet, egészen az
úszómedencéig. Néhány lámpás már kialudt, de a maradék
kettő vagy három fényében is jól ki tudta venni a medence
széles, L-alakú oldalait és a lekerekített sarkokat. Ennek a
medencének tulajdonképpen bumerángformája van,
gondolta.
– Mit csinálsz itt egyedül? – hirtelen ott termett mellette
Evelyn
Cowan,
vállán
egy
törülközővel.
Fekete
fürdőruhájának volt egy fodros szoknyarésze, mintha
valami balettruha volna.
– Ó, én jól elvagyok – mondta Vic.
– Nem jössz úszni egyet?
– Esetleg majd Melindával.
Valaki Evelyn nevét kiabálta a medencében, mire a nő
odaszólt Vicnek:
– Hát akkor siessetek! – és leszaladt a terasz lépcsőjén.
Melinda és De Lisle kijött a teraszra, fürdőruhában, két
vagy három másik vendéggel együtt, akik ugyancsak
fürdőruhában voltak. Horace is köztük volt, de amikor
meglátta Vicet, kivált a csoportból, és odament hozzá.
– Tiberius máris visszavonult a világtól? – kérdezte.
Vic szó nélkül figyelte Melindát, ahogy zöld
fürdőruhájában búcsút int néhány távozó vendégnek, akik
a gyepen át a ház előtt parkoló autókhoz igyekeztek.
– Nem akarsz csobbanni egyet? – kérdezte Horace.
– Nem, nem hiszem – felelte Vic –, de lemegyek a
medencéhez – tette hozzá, maga sem értette, miért, hiszen
nem akart lemenni a medencéhez.
Horace-szel némán ballagtak lefelé. Végül Horace törte
meg a csendet:

– Úgy néz ki, kezd kifulladni a buli.
Vic hátramaradt, hogy ne kerüljön a lámpák fénykörébe.
De Lisle a medence szélén állt, mindkét kezében egy-egy
doboz
sörrel,
és
Melindát
nézte,
aki
erőteljes
karcsapásokkal úszott az L túlsó szára felé. De Lisle
körbekerülte a medencét, hogy odamenjen hozzá. Vic látta,
hogy kék fürdőnadrágja még száraz, tehát nem volt a
vízben. De Lisle teste sovány volt és fehér, itt-ott fekete
szőrpamacsok nőttek rajta, nemcsak beesett mellkasán,
hanem a bal lapockája fölött, a vállán is. Megállt, és az egyik
sört odanyújtotta Melindának, mihelyt az asszony
kikapaszkodott a vízből. Melinda hangosan felkiáltott:
– Őrülten fáj a fejem! Ez a sör vagy meggyógyít, vagy
megöl.
Ekkor észrevette Vicet.
Vic megfordult, és lassan elindult a gardéniabokor felé,
azzal a szándékkal, hogy közelebbről is megvizsgálja a
virágokat, noha olyan sötét volt, hogy csak bajosan láthatta
volna a fehér szirmokat.
– Hé, te ott! – Melinda hangja szólalt meg a háta mögött.
Odahajította Vicnek a fürdőnadrágját. Vic elkapta. – Nem
jössz be?
A medence túlsó feléről De Lisle vigyorgott feléjük. A
pislákoló lámpák fényében olyan volt az arca, mint egy
hulláé.
Melinda hatalmas hasasugrása csattant a vízen, de ez
láthatóan nem zavarta, mert csinált néhány könnyed
kartempót, mielőtt átfordult volna a hátára.
– Ó, ez isteni! – kiáltott fel éppen úgy, ahogy Vic várta.
Azt is tudta, hogy a felesége már annyit ivott, hogy azt sem
tudja, mit beszél, és nem is törődik vele. Képes rá, hogy
mindjárt elkiabálja magát: „Charley, imádlak!”, ugyanúgy,

ahogy azon az estélyen is ezt tette, amelyen Jo-Jo is ott volt:
„Jo-Jo, imádlak”, és a barátaik, akik hallották – például
Cowanék, Vic emlékezett rá –, tapintatosan úgy tettek,
mintha nem hallották volna.
A távolban, az úton becsapódott egy kocsiajtó.
És most a fémlétrán De Lisle ereszkedett bele óvatosan
a vízbe, a medence távolabbi végében. Mivel Victől elvárták,
hogy fürödjön, úszónadrágjával elindult a legtávolabbi
gardéniabokor felé átöltözni, noha szabályos undor fogta el
a gondolatra, hogy bemenjen a medencébe, amíg Melinda
és Charley is ott van. Mi több, ahhoz sem volt kedve, hogy
a medence közelébe menjen, amíg a vízben ott úszkál De
Lisle is. A gardénia majdnem harmincméternyire volt a
medencétől, a kert legsötétebb zugában. Vic olyan
gondosan rejtőzött el a bokor mögé, mintha fényes nappal
lett volna. Tógáját, rövidnadrágját és trikóját a bokor mögött
hagyta, és barna fürdőnadrágjában, mezítláb elindult a
medence felé.
Vic látta, hogy Horace már nincs ott, nyilván visszament
a házba. Melinda éppen akkor mászott kifelé a létrán,
amikor Vic a medence szélére ért.
– Hideg? – kérdezte a férfi.
– Á, nem hideg, csak fáj a fejem.
Lekapta fehér úszósapkáját, és megrázta nedves haját.
De Lisle a medence szélébe kapaszkodva lógott a vízben,
nem nyújtott valami atlétikus látványt.
– Hát én bizony elég hidegnek érzem – mondta.
– Van aszpirinetek, Evelyn? – kérdezte Melinda.
– Ó, hogyne! – Evelyn ott állt nem messze tőlük, a
pázsiton. – De nem a fürdőszobában, azt hiszem…
Szerintem a hálószobában láttam. Gyere velem, legalább
megnézem, hogy áll a kávé.

– Kifelé jövet éreztem a szagát – mondta Phil, és
feltápászkodott a medence széléről. – Senki nem kér kávét?
– Most nem, kösz – mondta Vic. Ő volt az egyetlen, aki
válaszolt a kérdésre. Hirtelen rádöbbent, hogy egyedül
maradt Charley De Lisle-lel.
– Maga nem jön be? – kérdezte Charley, és ellökte magát
a medence szélétől. Bizonytalan, oldalazó úszással elindult
a medence sekélyebb része felé.
A víz feketének és barátságtalannak látszott. Nem volt
hideg, csak barátságtalan. Vic legszívesebben elment volna,
hogy otthagyja De Lisle-t, de úgy érezte, ez valamiféle
megfutamodásnak látszana, és meglehetősen ostobán
nézne ki, hogy meggondolja magát, miután olyan gondosan
átöltözött a fürdőruhájába.
– Ó, dehogynem! – mondta Vic, és rögtön be is csússzam
a medence széléről, egyenesen a mélyvízbe.
Szeretett úszni és elég jó úszó volt, de most nem volt
kedve hozzá, ráadásul a víz váratlan hidegsége, arcába
tapadó nedves haja kifejezetten kellemetlenül érintette, és
vak dühöt szült benne.
– Szép medence – mondta De Lisle.
– Igen – Vic olyan jeges hangon válaszolt, ahogyan csak
egy előkelő klub sznob tagja válaszolhat egy kívülállónak.
Egyhelyben taposta a vizet, és a teraszt nézte, ahol még
mindig égett két lámpás. Senki sincs a teraszon, gondolta
Vic.
De Lisle a hátán lebegett. Egyik karja fehéren
felemelkedett,
majd
ügyetlen,
kissé
kétségbeesett
mozdulattal belecsapott a vízbe, bár ott fél méter mély se
volt a medence. Vic szerette volna megragadni a vállát, és
lenyomni a fejét a víz alá. Ahogy belevillant a gondolat, már
meg is indult Charley felé. De Lisle most gyorsúszó

tempókkal igyekezett a medence széle felé, de Vic egy
másodperc alatt utolérte, elkapta a nyakát, és
visszarántotta. Még egy buborék sem szállt fel, amikor
Charley elmerült a vízben. Vic az álla alatt és az egyik
vállánál fogva tartotta De Lisle-t, és gépiesen a mélyvíz felé
vonszolta. Saját fejét könnyű volt a víz felett tartania, mert
De Lisle kétségbeesett mozdulatokkal próbált kiszabadulni
a kezéből, és ezzel Vicet is a víz fölött tartotta. Vic ollószerű
mozdulattal a két térde közé fogta De Lisle combjait. Kicsit
hátrabillent, így a feje lemerült a víz alá, de még mindig
erősen tartotta a kezével Charleyt, aztán előre húzta magát,
és ismét kiemelkedett a vízből. De Lisle még mindig lent
volt.
Ez csak tréfa, mondta magának Vic. Ha most
elengedném, akkor az egész csak tréfa lenne, talán kissé
durva tréfa. Charley ebben a pillanatban hevesen kapálózni
kezdett, és Vic kénytelen volt erősebben szorítani, egyik
kezével De Lisle tarkóját, a másikkal a csuklóját, hogy távol
tartsa magától. Charley szabad kezével hiába próbálta
lefejteni Vic vasmarkát a tarkójáról. Egyik lába a víz
felszínére emelkedett, aztán eltűnt.
Vic hirtelen rádöbbent, hogy a víz elsimult körülötte,
hogy mindenütt csend van. Olyan érzése volt, mintha
megsüketült volna. Valamelyest enyhített a szorításán, de
még mindig szilárdan a víz alatt tartotta De Lisle-t.
Körülnézett a kertben, aztán elnézett a ház és a terasz felé
is. Senkit sem látott, de hirtelen rájött – úgyszólván
tárgyilagosan, minden megrázkódtatás nélkül –, nem lehet
biztos benne, hogy senki sem volt a teraszon vagy a gyepen
akkor, amikor lenyomta a víz alá De Lisle-t. Még mindig
fogta a zongorista sápadtan derengő vállát, de nemigen

tudta elhinni, hogy Charley meghalt, sőt azt sem, hogy
esetleg elvesztette az eszméletét.
Csak tréfa volt, gondolta megint. De mát túl sokáig tart
ahhoz, hogy tréfa legyen, és mihelyt ez átfutott az agyán,
arra is rájött, azt kell majd mondania, hogy De Lisle nyilván
görcsöt kapott, mialatt ő a bokrok mögött öltözött, és hogy
az egészből nem látott és nem hallott semmit. Próbaképpen
elengedte Charley vállát. De Lisle tarkója kissé
megemelkedett a vízben, de az arca lent maradt.
Vic kimászott a medencéből. Odament a gardénia
bokorhoz, és öltözni kezdett. Hangokat és nevetést hallott a
konyha felől, a ház végéből. Gyorsan belebújt a tógába, az
otthon alaposan begyakorolt mozdulattal maga köré
kanyarította, aztán elindult a konyha hátsó ajtajához,
amely a kertre nyílt.
Mindenki a konyhában volt: Melinda, Evelyn, Phil,
Horace és Mary is, de csak Evelyn szólt oda Vicnek, amikor
belépett:
– Mit szólnál egy szendvicshez meg egy kávéhoz –
kérdezte.
– Egy kávé jólesne – mondta Vic.
Phil kitöltött egy csésze kávét. Melinda ott állt mellette,
és bizonytalan mozdulatokkal sonkás szendvicset készített
magának, miközben valamit motyogott arról, hogy még
mindig mennyire fáj a feje. Vic nekidőlt a mosogatónak, és
arra gondolt, hogy a hangulat aggasztóan kezd emlékeztetni
a tucatnyi parti végére, amelyre emlékezett: a házigazdák a
maroknyi kései vendéggel beveszik magukat a konyhába, és
a maroknyi vendég tökéletesen elemében van, mert
mindannyian jól ismerik egymást, és mert a késői időpont
meg az elfogyasztott italmennyiség miatt már mindenki
teljesen ellazult. Ugyanakkor Vic abban is tökéletesen

biztos volt, hogy mindent, ami most elhangzik vagy történik,
később számtalanszor újra és újra megvitatnak,
kielemeznek majd: Evelynt, aki megpróbálja befejezni a
történetet, amelyet nyilván még akkor kezdett el, mielőtt Vic
bement a konyhába, és amely arról szólt, hogy a Goat-andCandle-ben találkozott egy régi ismerősével, akinek a kisfia
valamilyen különös szívműtéten esett át; Horace-t, aki
megpróbál odafigyelni rá; Philt, aki éppen odanyújtja neki
a kávét, és azt mondja: „Parancsolj, Vic. Kérsz cukrot?” És
Evelynt, aki közbeszól: „És velem mi lesz?” mármint hogy ő
is kér kávét. És Melindát, akin már megjelentek a
másnaposság tünetei, amint feljajdul: „Istenem, hát mivel
érdemeltem én ki ezt az irgalmatlan fejfájást”, és bár a
kérdés senkinek sem szól, a hang olyan harsány, hogy
Evelyn feláll, és odamegy hozzá: „Még mindig fáj, édesem?
Miért nem próbálod ki azt a csodálatos sárga tablettát, amit
mutattam. Biztosan tudom, hogy segít majd.”
Evelyn kiment a sárga tablettáért, és Melinda is
végigment a konyhán. Vic azt hitte, hogy Evelyn után
indult, de Melinda megállt és megfordult.
– Hol van Charley?
– Még úszik – válaszolt Vic.
– Úszik? – kérdezte Melinda hitetlenkedő hangon.
– Hát, legalábbis akkor még bent volt a medencében,
amikor eljöttem onnan – mondta Vic.
Melinda elindult a kert felé, de megállt az ajtóban,
kihajolt, és az ajtófélfába kapaszkodva elkiáltotta magát:
– Charley, gyere be! – majd visszament a konyhába
anélkül, hogy megvárta volna a választ.
Közben Evelyn visszaért, Melinda bevette a tablettát,
majd nyomban odament az ajtóhoz, és megint kikiabált:

– Charley! – majd elindult kifelé, hogy megkeresse a
férfit.
Vic látta, hogy Phil és Evelyn gyors pillantást vált
egymással, és összemosolyognak, hogy Melinda mennyire
aggódik ma este Charley miatt. Phil felvett a tálról egy
szendvicset, és beleharapott.
Ekkor hallották meg a sikolyt.
– Vic! – üvöltötte Melinda. – Phil!
Mindenki kirohant, elsőként Phil, utána Vic, majd
Horace. Melinda kétségbeesetten állt a medence szélén.
– Megfulladt! – mondta Melinda.
Phil ledobta a kabátját, és beugrott a vízbe. Vic látta,
milyen komor és sápadt az arca, amikor visszafordult
feléjük, és elkezdte kifelé húzni Charleyt. Amikor kiért a
medence széléhez, Vic megragadta Charley egyik kezét,
Horace a másikat, és kiemelték a vízből.
– Tudja-e… – Phil lihegett – Tudja-e valaki, hogyan kell
ellátni egy vízbefúltat?
– Valamennyire tudom – mondta Vic. Már hasra fektette
Charleyt, jobb karját az arca alá tette, bal karját kinyújtotta
oldalra. Melinda az útjában volt, mert megpróbálta
kitapintani, hogy ver-e Charley szíve. Kétségbeesetten
szorongatta Charley csuklóját.
– Nem érzem a pulzust! – kiáltott fel hisztérikusan.
– Hívjátok dr. Franklint!
– Azonnal telefonálok neki – mondta Evelyn, és berohant
a házba.
– Az még nem jelent semmit – közölte gyorsan Phil.
– Gyerünk, igyekezzünk! – Megfogta Charley csuklóját.
Vic Charley fölött térdelt, megemelte a sovány, csontos
mellkast, majd leengedte, és újra felemelte.
– Horace, szerinted így kell?

– Valahogy így – válaszolta feszülten Horace. Vic mellett
térdelt, és Charley arcát nézte. – Nyitva kell tartani a száját
– mondta. Határozott mozdulattal, mint egy igazi orvos,
benyúlt Charley szájába, és kihúzta a nyelvét.
– Mit szólnátok hozzá, ha felemelnénk, és kifolyatnánk
belőle a vizet? – kérdezte Phil.
– Nem érdemes – mondta Horace. – Nem vesztegethetjük
ilyesmire az időt.
Vic magasabbra emelte a zongorista mellkasát. Még
sohasem próbált senkit mesterségesen lélegeztetni, de
mostanában olvasott róla a Világenciklopédiában, épp
valamelyik este, amikor Charley náluk vendégeskedett.
Emlékezett rá, hogy a cikkben azt írták, csak akkor célszerű
alkalmazni a mesterséges lélegeztetést, ha leállt a légzés, de
a szív működik. Csakhogy Charley szíve nem működött.
– Nem gondoljátok – kérdezte Vic két emelés közt –, hogy
jobb lenne a hátára fektetni, és megpróbálkozni a
szívmasszázzsal? – és bár teljesen nyugodtnak érezte
magát, tudta, hogy ez ostoba, izgatott kérdés volt, épp az a
kérdés, amely az adott körülmények közt elvárható tőle.
– Nem – mondta Horace.
– Nem jól csinálod! – kiáltott rá Melinda Vicre. Az
asszony ott térdelt mellette.
– Ne hozzak egy takarót? – kérdezte éles hangon Mary.
– Nem jól csinálod! – Melinda sírva fakadt, és két
zokogás közt fel-felnyögött.
– Átveszem, Vic, ha elfáradtál – mondta Phil. Még mindig
De Lisle csuklóját tapogatta, de rémült arcából Vic tudta,
hogy nem találja a pulzust.
Evelyn futva jött vissza.
– Dr. Franklin mindjárt ideér, és közben beszól a
kórházba, hogy küldjenek egy mentőt.

– Nem gondoljátok, hogy be kéne takarni? – kérdezte
megint Mary
– Na jó, hozok egy takarót – mondta Evelyn, és
visszarohant a házba.
– Szerintetek mi történt? – kérdezte Phil. – Görcs?
Senki sem válaszolt.
Melinda jobbra-balra himbálta magát, és behunyt
szemmel nyögött.
– Beverhette a fejét is. Nem ugrott fejest, Vic? – kérdezte
Phil
– Nem, csak körbe-körbe úszkált a sekélyebb részen –
mondta Vic, és leengedte Charley merev mellkasát.
– Úgy láttad, jól van? – kérdezte Mary.
– Igen – válaszolt Vic.
Phil félretolta Vicet:
– Átveszem.
Lassan, gyászosan felsírt egy sziréna, majd elhalkult,
megint felbőgött, közelebb ért, és a ház előtt elhallgatott.
Phil elszántan újra és újra felemelte és leeresztette Charley
vállát és mellkasát. Két fehérköpenyes alak szaladt feléjük
a gyepen át, kezükben egy oxigéntartállyal.
Az egész jelenet kísérteties fényben fürdött: a hajnal
halvány, sápadt sugaraiban. Ilyen szomorú fényben senki
sem tudna visszatérni az életbe, gondolta Vic. Ez a halál
fénye. Nézte a mentősöket, akik nagy szakértelemmel
ügyködtek, kérdéseket tettek fel, és újrakezdték a
mesterséges lélegeztetést. Vic most vette csak észre, milyen
fáradt. Mintha önkívületi állapotból ébredne. Először jutott
eszébe, hogy ha De Lisle-t sikerül újraéleszteni, neki vége.
Ez meg sem fordult a fejében, amíg Charley lélegeztetésével
foglalatoskodott. Akkor egyszerűen azt tette, ami tőle telt.
Biztos volt benne, hogy ugyanezt és ugyanígy csinálta volna

akkor is, ha Horace van a kezei között. A megfelelő
mozdulatokat tette, de nem akarta, hogy De Lisle
visszatérjen
az
életbe.
Egy
pillanatig
teljesen
valószerűtlennek tűnt számára, hogy megfojtotta De Lislet, mintha inkább csak képzelte, nem pedig megtette volna a
dolgot. Vic De Lisle arcát kezdte fürkészni, ahogyan a
többiek is. A többiek is, kivéve Melindát, aki még mindig
szűkölve zokogott, és úgy bámult maga elé a semmibe, mint
aki megháborodott.
Az egyik mentős csüggedten rázta meg a fejét.
Vic egy kocsiajtó csapódását hallotta, majd Dr. Franklin
sietett át a gyepen elmaradhatatlan fekete táskájával:
komoly, ősz hajú, fürge kis emberke, az orvos, aki világra
segítette Trixie-t, aki sínbe tette a törött karokat, aki rendbe
hozta a gyomorrontásokat, feltárta a kelevényeket, előírta a
diétákat és ellenőrizte valamennyiük a vérnyomását.
– Azóta csinálják a mesterséges lélegeztetést, amióta
kihívtak engem? – kérdezte, miközben Charles De Lisle
csuklóját tapogatta, majd felhúzta az egyik szemhéját.
– Már előtte is csinálták – mondta Evelyn. – Néhány
perccel korábban kezdték.
Dr. Franklin is szomorúan rázta meg a fejét.
– Nem gondolja, hogy van még remény? – kérdezte
Evelyn.
Melinda most már hangosabban zokogott.
– Nem úgy fest a dolog – mondta komoran az orvos, és
injekciót készített.
– Jaaaaaaaaj-jaaaj-jaaj-jaaaaaj – Melinda a kezébe
temette az arcát.
Dr. Franklin láthatóan hozzászokott már a sürgős
éjszakai hívásokhoz meg ahhoz is, amit jelentenek, és egy
fikarcnyit sem törődött Melindával, de ez nem így volna,

gondolta Vic, ha ő fulladt volna vízbe. Dr. Franklin biztosan
szakított volna rá időt, hogy egy megnyugtató szót szóljon a
feleségéhez. Az orvos beleszúrta a tűt De Lisle karjába.
– Néhány perc, és minden kiderül – mondta dr. Franklin
– különben… – megfogta De Lisle bal csuklóját.
Phil felállt, arrébb ment néhány lépéssel, majd Evelyn is
odaállt mellé. Horace és Mary is csatlakozott hozzájuk,
mintha azzal akarnák oldani a feszültséget, hogy némi
távolságot iktatnak be önmaguk és a halott közé. Vic
lehajolt, és gyengéden megfogta Melinda karját, de az
asszony lerázta magáról a kezét. Vic odament a többiekhez.
Phil arca hamuszürke volt, mintha az ájulás szélén
állna.
– Szerintem mindenkire ráférne egy kis kávé – mondta,
de senki se mozdult.
Mindenki a mentősöket és az orvost nézte a pokróccal
félig letakart test mellett.
– Attól tartok, már semmit sem tehetünk – mondta dr.
Franklin, és felállt. – Beszállíttatom a kórházba.
– Meghalt! – üvöltötte Melinda, és a kezére támaszkodva
lehanyatlott a fűre, furcsa, ellazult testhelyzetben.
Aztán amikor feltették De Lisle-t a hordágyra, Melinda
talpra ugrott: be akart menni a kórházba. Vicnek és Philnek
erőszakkal kellett visszatartania. A hadakozásban Melinda
ütése fültövön találta Vicet, és elöl kiszakadt az asszony
blúza; Vic megpillantotta meztelen mellét, amely úgy
remegett, mint egy dühöngő bacchánsnőé. Vic hátulról
fogta Melinda könyökét, de a látványtól elszégyellte magát,
és elengedte a feleségét, aki előrezuhant, összeütközött
Phillel, fájdalmában felkiáltott, és az orrához kapott. Nagy
nehezen bevezették a házba.
A konyhában Evelyn egy csésze kávéval várta őket.

– Tettem bele két szem nyugtatót – mondta Vicnek.
Melinda egy őrült mohóságával kapott a kávé után, és
egy hajtásra megitta, noha nagyon forró lehetett, mert
erősen gőzölgött. Az asszonynak vérzett az orra és még
mindig fedetlen volt a fél melle. Vic levette a tógáját,
ráterítette, és a ruha egyik szárnyával megtörölte Melinda
orrát. Az asszony hirtelen vadul odacsapott Vic irányába, és
levert a konyhaszekrényről néhány csészét meg poharat.
Aztán lerogyott egy székre, és magával rántotta Vicet is, aki
addig megpróbálta tartani őt. A férfi térdre esett, rá egy
rakás üvegcserépre. Melinda hirtelen elcsendesedett,
hátravetette a fejét, és a mennyezetet bámulta. A vér még
mindig szivárgott a felsőajkára. Vic letörölte a tógájával a
vért, Evelyn meg hozott néhány papírzsebkendőt és egy
zacskóban jégkockát. A zacskót rászorította Melinda
tarkójára, de ő nem adta jelét, hogy érezné, amint a hideg
tasak hozzáér felhevült bőréhez.
Vic hátranézett. Horace és Mary a tűzhely mellett állt,
Phil a konyha közepén, kábán és rémülten. Vicnek egy
gondolat futott át az agyán: ha felmerülne a gyanú, hogy De
Lisle gyilkosság áldozata lett, és hogy csak közülük valaki
lehet a tettes, Phil látszana a legbűnösebbnek a
társaságban.
– Nem gondolod, hogy esetleg öngyilkos lett? – fordult
Phil Vichez.
Melinda felkapta a fejét.
– Esze ágában sem volt! Miért akarna végezni magával
valaki, akinek az egész világ a lába előtt hever… akinek
minden adottsága és tehetsége megvan, amit ember csak
kívánhat?
– Mit csinált, Vic, amikor kijöttél a medencéből? –
kérdezte Phil.

– Lubickolt. A hátán lebegett, legalábbis úgy rémlik.
– Nem mondta, hogy hideg a víz vagy ilyesmi? – kérdezte
Evelyn.
– Nem. Azt hiszem, talán korábban mondta, hogy kicsit
hűvös, de…
– Te tetted – szólalt meg Melinda, és Vicre nézett.
– Fogadni mernék, hogy fejbe vágtad, és lenyomtad a víz
alá.
– Jaj, Melinda! – Evelyn odament hozzá. – Te most túl
zaklatott vagy.
– Fogadok, hogy leütötted, és megfojtottad! – mondta
Melinda most már hangosan, és ellökte Evelyn kezét. –
Felhívom a kórházat! – azzal felugrott.
Phil elkapta a karját, de Melindát a lendület nekilökte a
hűtőszekrénynek.
– Melinda, ne csináld már! Ne most!
– Vic ölte meg, tudom, hogy ő volt! – Melinda most már
üvöltött, úgyhogy az összes szomszéd hallhatta, pedig a
legközelebbi ház legalább négyszáz méterre volt tőlük. –
Megölte! Engedjetek!
Vic odament hozzá, mire Melinda megpróbálta megütni.
Horace közbelépett, de nem sikerült elkapnia Melinda
csuklóját.
– Meg fogom kérni őket, hogy nézzék meg a fejét! Aztán
hirtelen megmerevedett – Phil tartotta az egyik karjánál
fogva, Horace a másiknál –, felszegte zilált, hennázott fejét,
becsukta könnyes szemét.
– Jobb lenne, ha megpróbálnánk itt lefektetni, Vic –
mondta Evelyn. – Mi van Trixie-vel? Nem lesz vele baj?
– Petersonéknál van. Nem lesz semmi baja – felelte Vic.
Horace lassan elengedte Melinda karját, és fáradt
mosollyal odalépett Evelynhez.

– Mi most már lassan hazamennénk, Evelyn. Hacsak
nincs valami, amiben segíthetnénk.
– Nem hinném, hogy volna, Horace. Azt hiszem, ráférne
még kettő ezekből, nem? – kérdezte halkan, és a tenyerében
tartott két szem nyugtatót belepottyantotta egy másik
kávéscsészébe. – Csak két milligrammosak.
– Tökéletesen egyetértek – mondta Horace, és odafordult
Vichez. – Jó éjszakát, Vic. Ígérd meg, hogy felhívsz! Ne
hagyd… ne hagyd, hogy bármi letörjön! – és megveregette
Vic karját.
Horace halkan beszélt, de Melinda meghallotta,
felocsúdott szinte önkívületi állapotából, és rárivallt a
férfira.
– Letörjön? Neki kéne lent lennie! Neki kéne a medence
alján lennie!
– Melinda!
– Melinda, elég! – szólt rá Phil is. – Nesze, idd ezt meg!
Melinda elhallgatott, de így is csak egy óra múlva
sikerült lefektetni az emeleti vendégszobában.
Mihelyt Melinda elcsendesedett, Phil felhívta Wesleyben
a St. Joseph’s kórházat. Közölték vele, hogy Charles De
Lisle halott.
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Vic dél körül vitte haza Melindát. A nő egész úton egy szót
sem szólt hozzá az autóban. Egyébként is alig nyitotta ki a
száját azóta, hogy Cowanéknál tizenegy körül lejött az
emeletről. Szeme táskás volt, és még mindig kótyagosnak

tűnt az altatótól. Nem rúzsozta ki magát, úgyhogy
összeszorított ajka pengevékonynak látszott, miközben a
szélvédőn át bámult kifelé a semmibe. Vic csak letette
otthon, felvett egy könnyű nadrágot meg egy tiszta pólót, és
elment Petersonékhoz Trixie-ért. Úgy gondolta, jobb, ha
elmondja Petersonéknak, mi történt. Furcsának találnák,
ha nem ezt tenné.
Vic azt mondta, amikor már ott álltak mindhárman a
kocsifelhajtón, és a gyerekek hallótávolságon kívül voltak:
– Az éjszaka baleset történt Cowanéknál. Egy férfi
belefulladt az úszómedencéjükbe.
– Micsoda? – kiáltott fel Petersonné elkerekedő szemmel.
– Ki volt az? – kérdezte Peterson.
Vic megmondta. A házaspár sohasem látta De Lisle-t, de
minden részletet tudni akartak: hány éves volt, evett-e
valamit, mielőtt bement a medencébe – Vic ezt nem tudta –
, mennyi ideig lehetett a vízben, mielőtt rátaláltak. Vic azt
mondta, ezt nehéz lenne pontosan megmondani, mert De
Lisle még javában úszkált, amikor ő kiment a medencéből,
nagyjából hat-hét perccel korábban. Valószínűleg
görcsroham lehetett. Petersonék egyetértettek: igen, ez csak
görcsroham lehetett.
Vic hazavitte Trixie-t. A kislány a szép ruhájában volt,
mert Janey Petersonnal a vasárnapi iskolában töltötték a
délelőttöt. Elmesélte az apjának, hogy a fiúk egy olyan
műanyagrepülővel játszottak, amit egy gumicsúzlival
lehetett kilőni. Trixie is szeretett volna olyat, úgyhogy Vic
megállt a városban az ajándékboltnál, és vett neki egyet, de
közben teljesen máshol járt az esze. Két dolgon
gondolkozott: Wilsonékon meg azon a kérdésen, amelyet
Phil Cowan tett fel neki reggel. A kérdés aggasztotta jobban.
Phil kissé zavarban volt, de nyíltan megkérdezte tőle:

– Melinda szerelmes volt De Lisle-ba?
– Halvány fogalmam sincs, Phil – felelte Vic.
Olyan kérdés volt ez, amely nyilván mindenkiben
felmerült. Melinda kétségkívül úgy viselkedett, mintha
szerelmes volna a De Lisle-be, és Vicnek szemernyi kétsége
sem volt afelől, hogy az embereknek eszükbe jut és
kitárgyalják majd, hogyan viselkedett Melinda, egész este
Charleyval, hogyan játszottak együtt négykezest, meg
persze hogy Melindának korábban is voltak szerelmi
kalandjai. Vic tisztában volt vele, hogy nem azért aggódik,
mert bűntudata van vagy a leleplezéstől félne. A
szégyenérzet zavarta, amely Phil egyenes kérdésére
belehasított. A Wilson-üggyel meg nem igazán tudott mit
kezdeni. Az történt ugyanis, hogy reggel, miközben a
kávéjukat meg a narancslevüket iszogatták, Evelyn egyszer
csak megszólalt:
– Kész csoda, hogy Wilsonék nem vettek észre semmit,
amikor hazaindultak. Don nagyjából akkor ment ki a
házból, amikor a dolog történhetett. Nem emlékszel, Phil?
Phil nem emlékezett. Evelyn azt mondta, Wilsonék épp
akkor indultak haza, amikor ő és Melinda bementek a
házba aszpirint keresni Melinda fejfájására, de Don egy perc
múlva visszament valamiért – Evelyn nem tudta
megmondani, mi volt az –, amit a felesége ottfelejtett. Vic
azon töprengett, vajon elképzelhető-e, hogy Wilson
nyugodtan beül a kocsijába, és szó nélkül elhajt, ha előtte,
miközben áthaladt a kerten, látta, hogy ők ott viaskodnak
a medencében. Ennek nem volt túl nagy a valószínűsége.
Inkább csak azért merült fel Vicben a kérdés, mert Wilson
egyébként is elég fura alak volt.
Melinda Scotchot ivott szódával, amikor Vic megérkezett
Trixie-vel. Még csak nem is köszönt a kislánynak, és Trixie,

noha már korábban is látta másnaposnak és ziláltnak az
anyját, tudta, hogy valami szokatlanul rossz dolog történt.
Egy hosszú percig bámulta Melindát, aztán szó nélkül
bevonult a szobájába átöltözni.
Vic kiment a konyhába, és készített a feleségének egy
tejfölös tojásrántottát. Tett bele egy kis curryt is, mert
Melinda néha így szerette, ha másnapos volt. Bevitte az ételt
a nappaliba, és leült a felesége mellé a kanapéra.
– Nem kérsz egy falat rántottát? – kérdezte.
Melinda nem válaszolt, csak belekortyolt az italába.
– Tettem bele egy kis curryt is – próbálkozott újra Vic,
és kivett egy falatot a villával.
– Menj a pokolba – suttogta Melinda.
Trixie közben felvette az otthoni kezeslábasát, és
megjelent a repülővel a kezében.
– Mi történt? – kérdezte az apjától.
– Charley meghalt, az történt! Megfulladt! – kiáltotta
Melinda, és felállt. – És az apád ölte meg!
Trixie-nek szó szerint leesett az álla, és döbbenten
bámult az apjára.
– Tényleg te voltál, papa?
– Nem, Trixie – mondta Vic.
– De meghalt? – kérdezte a kislány.
Vic dühös pillantást vetett Melindára.
– Muszáj volt elmondanod? – kérdezte. Érezte, hogy a
dühtől hevesen ver a szíve. – Muszáj volt azt mondanod,
amit mondtál?
– Egy gyereknek mindig meg kell mondani az igazat –
vágott vissza Melinda.
– Tényleg meghalt, papa? – kérdezte megint Trixie.
– Igen, megfulladt.

A kislány megdöbbent, de semmi sajnálkozás nincs az
arcán, gondolta Vic.
– Beütötte a fejét?
– Nem tudom – mondta Vic.
– Nem, nem verte be a fejét – mondta Melinda.
Trixie egy percig felváltva méregette a szüleit, aztán
nyugodtan kiment az udvarra játszani.
Melinda a konyhában egy újabb italt töltött magának –
Vic hallotta, hogy lábbal berúgja a konyhaszekrény ajtaját
–, majd visszajött, átvágott a nappalin, és bement a
szobájába.
Egy perc múlva Vic is felállt, meleg vizet eresztett a
rántottára, és kiöntötte a lefolyóba. Úgy vélte, saját
lelkiállapota leginkább Trixie-éhez hasonlítható. Rájött,
hogy valami nem engedi felszínre törni benne a bűntudatot
vagy az iszonyt attól, amit tett. Nagyon furcsa lelkiállapot
volt. Cowanéknál csak feküdt álomtalanul a kanapén,
várta, hogy rátörjön a félelem, a pánik, a lelkifurdalás vagy
legalább a megbánás. Azon kapta magát, hogy
gyerekkorának egyik különösen kellemes napján mereng,
amikor egy eszkimófalu makettjével megnyerte a földrajzi
tanulmányi versenyt. Az iglukhoz fél tojáshéjakat használt,
a hóhoz meg üvegszilánkot. Most, noha nem tudatosult
benne, tökéletes biztonságban érezte magát. Mert senki
sem leplezhette le? Vagy mert nem félt attól, hogy leleplezik?
Válsághelyzetben mindig lassan reagált, a fizikai veszélyre
éppúgy, mint a lelki megrázkódtatásra. Néha csak hetekkel
később jelentkeztek a reakciói, így aztán sokszor csak nagy
nehézség árán tudta összekötni őket az eredeti okokkal.
Megszólalt a telefon. Vic kiment a hallba, és felvette.
– Halló? – szólt bele a kagylóba.

– Szia, Vic. Evelyn vagyok. Remélem, nem a délutáni
szunyókálásodból ébresztettelek.
– Persze, hogy nem.
– Hogy van Melinda?
– Hát nem valami fényesen. Most éppen whiskyt iszik a
szobájában.
– Sajnálom, Vic… mármint ami az éjjel történt.
Vic nem igazán értette, mit akar ezzel Evelyn.
– Dr. Franklin felhívott minket. Holnap délután fél
háromkor lesz a halottkémi szemle Ballingerben, és
mindannyiunknak ott kéne lenni. Gondolom, kaptok majd
hivatalos értesítést is. A bíróság épületében lesz.
– Rendben van. Köszönöm, Evelyn. Nem felejtem el.
– Vic… felhívott-e már valaki… ebben az ügyben?
– Nem.
– Minket igen. Én… Phil úgy gondolta, ne szóljunk
neked, de szerintem jobb, ha tudsz a dologról. Egy-két
ember… na jó, mondjuk inkább úgy, hogy valaki… szóval
azt mondták, elképzelhető, hogy van valami közöd Charley
halálához. Nem mondták ki nyíltan, de utaltak rá.
Képzelheted, mit mondtam én erre. De úgy gondoltam, jobb,
ha szólok neked, mert most biztosan lábra kapnak majd
mindenféle pletykák. Sajnos tegnap sok embernek szemet
szúrt Charley és Melinda viselkedése… tudod, mintha
teljesen egymásba lettek volna zúgva.
– Igen, tudom – mondta kicsit fáradtan Vic. – Ki mondta
ezt nektek?
– Nem volna helyes, ha megmondanám. Nem lenne
becsületes, és nincs is jelentősége, de ezt te is tudod.
– Don Wilson volt?
Evelyn habozott.

– Igen. Tudod, nem ismerjük őt különösebben jól, ő meg
végképp nem ismer téged. Sokkal rosszabb lenne, ha
olyasvalakiről volna szó, aki közelebb áll hozzád, de
szerintem neki ehhez akkor sincs joga.
Vic remélte, hogy Don Wilson az. És remélte, hogy a
Donnak ennyi az összes mondandója.
– Mindegy, ne is törődj vele. Rossz természetű ember.
– Igen,
van
benne
valami
kellemetlen.
Nem
mondhatnám, hogy különösebben kedvelem. Sohasem
kedveltem. Tudod, a partira is csak udvariasságból hívtuk
meg.
– Persze, értem. És köszönöm, hogy elmondtad, Evelyn.
Esetleg hallottál valami mást is?
– Nem, ilyesmit nem, de… – a kellemes, kissé ideges
hang elhallgatott, és Vic türelmesen várt. – Szóval az előbb
már mondtam, hogy néhányan megjegyzéseket fűztek
ahhoz,
ahogyan
Melinda
viselkedett
Charleyval.
Megkérdezték tőlem, hogy szerintem volt-e valami köztük.
Azt mondtam, hogy nem.
Vic zavartan szorongatta a telefont. Pontosan tudta,
hogy Evelyn ennél sokkal jobban belelátott a dolgokba. A
nő folytatta:
– Te is tudod, Melinda hogy tudott rajongani
emberekért. Hát még egy zongoristáért. Én ezt igazán meg
tudom érteni.
– Igen – Vic ámulva nézte, milyen hihetetlen mértékben
képesek az emberek az öncsalásra. A barátaik annyira
megszokták, hogy elnézik Melinda viselkedését, szemet
hunynak a dolgai felett, hogy hovatovább el is hitték,
tényleg nem történt meg az, ami felett szemet hunytak.
– Phil hogy van? – kérdezte Vic.

– Eléggé megrázta a dolog. Tudod, most történt először
baleset medencénkben, ráadásul ilyen szörnyűség. Úgy
érzem, magát okolja a történtekért. Még arra is képes lenne,
hogy betemesse a medencét, de én azt hiszem, ez butaság
volna.
– Persze, hogy az – mondta Vic. – Hát akkor nagyon
köszönöm, hogy felhívtál, Evelyn. Remélem, a holnapi
tárgyalás után mindannyian jobban érezzük majd
magunkat. Az majd segít lecsillapítani a kedélyeket. Na jó,
akkor gondolom, holnap fél háromkor találkozunk
Ballingerben.
– Igen. Ha ma még bármiben segíthetünk, Vic… úgy
értem, Melindával kapcsolatban, nyugodtan szólj ide.
– Rendben, Evelyn. Köszönöm. Viszlát!
– Viszlát, Vic.
Azért mondta, hogy a vizsgálat majd segít lecsillapítani
a kedélyeket, mert tökéletesen és ösztönösen bízott benne,
hogy számára nincs kockázata a dolognak, jött rá Vic. Ott
lesznek a barátai: Phil Cowan, Horace Meller meg a
feleségek. Tudta, hogy ők bíznak benne. Bár egy pillanatra
elbizonytalanodott, mert Horace szokatlanul csendes volt,
miután kihúzták Charleyt a medencéből, és később a
konyhában is. Vic megpróbálta felidézni Horace
arckifejezését: feszült volt, döbbent, aztán már nyúzott is,
de Vic úgy emlékezett, kétségnek nyomát sem látta rajta.
Nem, Horace felől nyugodt lehet. Melinda meg lehet, hogy
megvádolja őt holnap a halottkém előtt, de Vic úgy
gondolta, nem fogja megtenni. Ehhez olyan fokú bátorság
kell, amekkorát nem nézett ki a feleségéből. Melinda
minden látszólagos vadsága ellenére valójában gyáva volt és
konformista. Nyilván tudja, hogy minden barátjuk ellene
fordul, ha megvádolja őt, és Vic szerint Melinda ezt nem

akarta. Persze lehet, hogy elveszti a fejét, és megvádolja őt,
de ha megteszi, mindenki tudni fogja, hogy a düh beszél
belőle és azt is, hogy miért. Ha valaki elkezdené firtatni
Melinda személyiségét, az nagyjából Melinda végét
jelentené. Vic úgy vélte, a felesége nem szívesen tenné
közszemlére a magánéletét.
Hétfőn Vic valamivel egy óra előtt ért haza, épp időben
ahhoz, hogy egy gyors ebéd után fél három előtt beérjenek
Ballingerbe. Melinda délelőtt nem volt otthon – valószínűleg
Maryvel vagy Evelynnel töltötte az időt –, mert Vic tíztől
folyamatosan hívta, hogy megmondja neki, fél háromkor
van a tárgyalás. Melinda nem volt hajlandó ebédelni, és
whiskyt is csak egy pohárral ivott, mielőtt kettőkor
elindultak volna. Noha sokat aludt, a szeme karikás volt, az
arca sápadt és püffedt – épp olyan, amilyennek egy
szeretőjét gyászoló nő arcának lennie kell, gondolta Vic.
Hiába kérdezgette, hiába mondott bármit is, Melinda nem
válaszolt, úgyhogy Vic feladta.
A tárgyalás Ballinger főterén, a bíróság vöröstéglás
épületében zajlott le. A teremben volt néhány szék és asztal,
az egyiknél ült az írnok, aki mindent lejegyezett
gyorsírással, ami a tárgyaláson lehangzott. A halottkémet
Walshnek hívták. Jóképű, komoly, ötvenes férfi volt, a haja
ősz, a tartása egyenes. Mindenki ott volt, és pontosan
érkezett: Mellerék, Cowanék, ő és Melinda, meg dr.
Franklin, aki végig karba tett kézzel ült. Először ismertették
és megállapították a tényeket és a körülményeket, majd
mindenkitől megkérdezték, hogy véleménye szerint a halál
véletlen baleset következménye volt-e.
– Igen – válaszolta határozott hangon Phil Cowan.
– Igen – mondta Evelyn is.

– Azt
hiszem
–
mondta
Horace,
ugyanolyan
határozottan, mint Phil.
– Azt hiszem – visszhangozta Mary.
– Igen – mondta Vic.
Ekkor Melinda következett. Egy darabig a padlót
bámulta, majd riadtan felnézett a halottkémre.
– Nem tudom.
Welsh halottkém ismét hozzá fordult:
– Úgy véli, hogy a véletlen körülményeken kívül bármi
vagy bárki más is felelős De Lisle úr haláláért? – kérdezte.
– Nem tudom – mondta kifejezéstelen hangon Melinda.
– Van-e bármilyen oka rá, hogy azt higgye, valaki felelős
De Lisle úr haláláért? – kérdezte a halottkém.
– Tudom, hogy a férjem nem kedvelte őt – mondta
Melinda lehajtott fejjel.
Walsh ügyész összeráncolta a homlokát.
– Úgy értsem, hogy a férje veszekedett De Lisle úrral?
Melinda habozott.
Vic látta, hogy Phil bosszúsan fészkelődik a székén. Dr.
Franklin beérte azzal, hogy komor, rosszalló arcot vág.
Evelyn Cowan úgy nézett ki, mint aki mindjárt odarohan
Melindához, jól megrázza a vállát, és megmondja neki, mit
gondol róla.
– Nem, nem veszekedtek – mondta Melinda. – De azt
hiszem, a férjem nem kedvelte őt, csak azért, mert én
kedveltem.
– Látta-e ön, hogy a férje – kezdte türelmesen az ügyész
– tett volna bármit is De Lisle úr ellen?
Újabb habozás.
– Nem – mondta Melinda, és még mindig szemérmesen
bámulta a padlót, noha ezt a „nem”-et már szokásos
erőteljes hangján vetette oda.

A halottkém most dr. Franklinhez fordult.
– Doktor úr, az ön véleménye szerint De Lisle úr halálát
baleset okozta?
– Nincs okom arra, hogy másként vélekedjek – válaszolta
dr. Franklin.
Vic tudta, hogy az orvos kedveli őt. Trixie születése után
elég közel kerültek egymáshoz. Dr. Franklin szűkre szabott
ideje és alkata miatt nem volt nagy társaságkedvelő, de ha
összefutottak a városban, mindig volt Vic számára egy
mosolya és néhány kedves szava.
– A holttesten nem látta jelét semmiféle küzdelemnek –
a halottkém ezt inkább állította, mint kérdezte. A teremben
szinte tapintani lehetett a Melinda iránti ellenszenvet.
– Voltak nagyon halvány vörös foltok a válla körül
– mondta kissé fáradtan az orvos –, de ezek akkor is
keletkezhettek, amikor kihúzták a medencéből. Vagy
esetleg akkor, amikor Van Allen úr mesterséges lélegeztetés
végzett.
Walsh halottkém határozott bólintással nyugtázta a
doktor szavait.
– Magam is láttam a foltokat. Úgy tűnik, az ön
véleménye megegyezik az enyémmel. És amennyire meg
tudtam ítélni, nem voltak külsérelmi nyomok az elhunyt
fején.
– Nem voltak – helyeselt dr. Franklin.
– Térjünk rá a gyomortartalomra. Az ön véleménye
szerint volt-e benne bármi is, ami görcsöt okozhatott?
– Nem, nem mondhatnám. Nagyon kevés ételmaradékot
találtunk a gyomorban, nagyjából annyit, amennyit egy
szendvics elfogyasztása jelent egy partin. Semmi olyasmi,
ami görcsöt okozhatott volna. De görcsöt nemcsak a
gyomorban található étel okozhat.

– Találtak-e alkoholt? – kérdezte a halottkém.
– Mindössze négytized ezrelék volt a véralkoholszint.
Azaz a teljes vérmennyiségből csupán egy köbcentiméter.
– Tehát semmi olyasmi, ami rosszullétet válthatott volna
ki.
– Biztosan állíthatom, hogy nem.
– Vagyis az a véleménye, hogy De Lisle úr halálát baleset
okozta?
– Igen – mondta dr. Franklin. – Ez a meggyőződésem. A
halál közvetlen oka fulladás volt.
– Tudott-e De Lisle úr úszni? – a halottkém kérdése
mindenkihez szólt.
Egy percig senki sem felelt. Vic tudta, hogy a zongorista
nem úszott valami jól. Végül Horace és Melinda csaknem
egy időben szólalt meg.
– Amennyire én láttam… – kezdte Horace.
– Annyira tudott, hogy a fejét a víz fölött tartsa – az
asszony megtalálta a nyelvét is, a hangerejét is.
– Meller úr? – szólalt meg a halottkém.
– Amennyit én láttam belőle a medencében, De Lisle úr
nem volt jó úszó – mondta Horace megfontoltan. – Lehet,
hogy ennek a ténynek van köze ahhoz, ami történt, de az is
lehet, hogy nincs, mindenestre láttam, hogy csaknem félve
kapaszkodott a medence szélébe, és ahogy Van Allen úr már
korábban említette, és Cowan úr is megerősítette, De Lisle
úr panaszkodott, hogy elég hidegnek találja a vizet.
Horace Melindára nézett, nem éppen kedvesen.
– Senki sem hallott önök közül segélykiáltást?
– Walsh halottkém már másodszor tette fel a kérdést.
– Nem! – hangzott kórusban a válasz.
– Van Allen asszony?

Melinda fehér kesztyűjét gyűrögette az ölében, és közben
egyfolytában a halottkémet bámulta.
– Nem… de olyan zajjal voltunk a konyhában, hogy nem
is halhattunk volna.
– Nem volt akkora zaj – mondta szinte méltatlankodva
Phil. – Már a zene sem szólt. Szerintem meghallottuk volna,
ha valaki kiabál.
Melinda Philhez fordult.
– Nem is hallhatsz kiabálást, ha valakit hirtelen
elkapnak, és lenyomnak a víz alá!
– Melinda! – kiáltotta elborzadva Mary.
Vic furcsa közönnyel figyelte, ami a következő néhány
másodpercben történt. Melinda, a székéből félig
felemelkedve, üvöltve közölte a halottkémmel, hogy mit
gondol az egészről – Vic, miközben elnézte Melinda
szenvedélyes profilját, ökölbe szorított kezét, bizonyos
értelemben még csodálta is bátorságáért és őszinteségéért,
amit nem nézett volna ki belőle –, Mary Heller felállt és tett
néhány bizonytalan lépést Melinda felé, ám Horace szelíden
visszatuszkolta a helyére. Phil kellemes arcára fenyegető
kifejezés ült ki, Dr. Franklin meg, még mindig karba tett
kézzel, továbbra is rideg megvetéssel nézte Melinda Van
Allent, és Vic tudta, hogy ez azóta van így, amióta Trixie
születésekor
Melinda
igaztalan
követelésekkel
és
panaszokkal zaklatta az orvost. Melinda megismételte:
– Igenis, azt gondolom, hogy a férjemnek köze van a
dologhoz! Azt gondolom, hogy ő tette!
Walsh halottkém arca egyszerre tükrözött bosszúságot
és elképedést. Egy pillanatra mintha a szava is elakadt
volna.

– Van-e a birtokában bármi is… bármilyen bizonyíték,
amivel alá tudná támasztani az állítását, Van Allen
asszony? – kérdezte kivörösödött arccal.
– Ez a körülményekből nyilvánvaló. A férjem egyedül
volt a medencében Charley De Lisle-lel, nem? A férjem jobb
úszó, mint Charley. És nagyon erős a karja.
Mary felállt, kicsi arca még kisebbnek látszott, mintha
görcsbe
rándult,
zokogással
küzdő
ajka
köré
koncentrálódott volna, és elindult kifelé a teremből.
– Kénytelen vagyok megkérni önt, Meller asszony –
mondta a halottkém –, hogy ne menjen el. A törvény úgy
rendelkezik, hogy minden érintett személy köteles jelen
lenni a tárgyalás végéig – kedvesen Maryre mosolygott, és
fejével az asszony széke felé intett.
Horace nem mozdult, hogy megállítsa a feleségét.
Látszott rajta, hogy ő is szeretne mielőbb szabadulni onnan.
A halottkém ismét Melinda felé fordult.
– Ön azt mondta, a férje azért nem kedvelte De Lisle
urat, mert ön kedvelte őt. Ön esetleg szerelmes volt De Lisle
úrba?
– Nem, de őszintén szerettem.
– És úgy gondolja, a férje féltékeny volt De Lisle úrra?
– Igen.
Walsh halottkém Vichez fordult.
– Féltékeny volt ön De Lisle úrra?
– Nem, nem voltam az – válaszolta Vic.
Az ügyész Cowanék és Mellerék felé fordult, és nyugodt,
türelmes hangon megkérdezte tőlük:
– Észrevett-e
bármelyikük
is
Van
Allen
úr
viselkedésében
olyan
jeleket,
amelyekből
arra
következtethettek volna, hogy féltékeny De Lisle úrra?
– Nem – szólalt meg egyszerre Phil és Horace.

– Nem – mondta Evelyn.
– Természetesen nem – ez Mary volt.
– Cowan úr, mióta ismeri ön Van Allen urat?
Phil Evelynre nézett.
– Talán nyolc éve?
– Kilenc vagy tíz – mondta Evelyn. – Nyomban
összeismerkedtünk velük, mihelyt ideköltöztek.
– Értem. És ön, Meller úr?
– Azt hiszem, tíz éve – mondta határozott hangon
Horace.
– Akkor nyilván önök mindannyian jól ismerik Van Allen
urat.
– Nagyon jól – erősítette meg Horace.
– Mindketten kezeskednének Van Allen úr jelleméért?
– Teljes mértékben – Philnek sikerült megelőznie
Horace-t. – És mindenki más is, aki ismeri őt.
– Őt tekintem a legjobb barátomnak – mondta Horace.
A halottkém bólintott, majd Melindára nézett, mintha
még akarna tőle vagy róla kérdezni valamit, de Vic látta,
hogy nem akarja tovább húzni a tárgyalást, és Melinda és
De Lisle viszonyába sem akar mélyebben belemenni. Baráti
melegség csillant a halottkém szemében, ahogy Vicre
nézett:
– Van Allen úr, ha jól tudom, ön a tulajdonosa a Little
Wesley-i Greenspur Pressnek, ugye?
– Igen – mondta Vic.
– Kiváló nyomda, sok jót hallottam róla – Walsh úgy
mosolygott, mintha nyilvánvaló volna, hogy minden művelt
egyénnek, aki Massachusetts államnak ebben a részében
lakik, hallania kellett a Greenspur Pressről.
– Van
Allen
asszony,
van-e
még
valami
hozzáfűznivalója?

– Azt mondtam el önnek, amit gondolok – mondta
Melinda, és szokásos stílusában jól megnyomta az utolsó
szót.
– Minthogy ez egy bíróság, itt bizonyítékokra van
szükség – Walsh ügyész finoman mosolygott. – Hacsak
nincs valakinek bizonyítéka rá, hogy Charles De Lisle úr
halála nem véletlen baleset következménye volt, lezártnak
nyilvánítom a vizsgálatot.
Várt egy kicsit. Senki sem szólalt meg.
– A vizsgálatot ezennel lezárom. Megállapítom, hogy
Charles De Lisle úr halála véletlen baleset következménye
volt – elmosolyodott. – Mindenkinek köszönöm, hogy
megjelent itt. Jó napot.
Phil felállt, és egy zsebkendővel megtörölte a homlokát.
Melinda odasétált az ajtóhoz, és egy papírzsebkendőt
szorított az orrához. Kint az utcán dr. Franklin köszönt el
elsőként a társaságtól. Ránézett Melindára, egy pillanatig
habozott, minta még hozzá akarna fűzni valamit az
elhangzottakhoz, de aztán csak ennyit mondott:
– Minden jót, Van Allen asszony – azzal elindult a
kocsijához.
Melinda az autó mellett állt, még mindig az orrához
szorította a papírzsebkendőt, mint egy gyászoló özvegy.
– Fel a fejjel, Vic – mondta Phil, és megveregette a
barátja vállát, aztán úgy indult el az autója felé, mintha
csak így tudná visszafogni magát, hogy ne mondjon többet.
Evelyn Cowan Vic karjára tette a kezét.
– Sajnálom Vic. Kérlek, telefonálj minél előbb. Akár már
ma este. Szervusz Melinda.
Vic látta, hogy Mary mondani akar valamit Melindának,
és Horace megpróbálja lebeszélni róla. Aztán Horace
mosolyogva odament Vichez, emelt fővel, mintha saját

tartásával akarna Vicbe bátorságot önteni, és mosolya azt
sugallta, hogy Vic még mindig a barátja, a legjobb barátja.
– Biztos vagyok benne, hogy nem lesz mindig ilyen –
mondta Horace halkan, hogy Melinda ne hallja.
– Szóval ne ereszd búnak a fejed. Mindannyian
melletted állunk… mint mindig.
– Kösz, Horace – mondta Vic. Látta, hogy a Horace
mögött álló Mary vékony, érzékeny ajka megmozdul, ahogy
ránéz Melindára. Aztán amikor Horace karon fogta,
rámosolygott Vicre, dobott neki egy csókot, és ők is
elindultak hazafelé.
Vic kinyitotta a kocsi ajtaját Melinda előtt, és az asszony
beszállt. Vic is beült a kormány mögé. Az ő autójával jöttek,
a veterán Oldsmobillal. Vic megkerülte a főteret – kénytelen
volt a közlekedési rend miatt –, majd délnek fordult egy
kisebb útra, amely a Little Wesleybe vezető autópályára vitt.
– Részemről még nincs vége – szólalt meg Melinda –, ne
legyenek illúzióid.
Vic felsóhajtott.
– Édesem, nem sirathatsz a végtelenségig valakit, akit
alig ismertél.
– Te ölted meg! – kiáltotta szenvedélyesen Melinda. – Én
jobban átlátok rajtad, mint Mellerék meg Cowanék!
Vic nem válaszolt. Egyáltalán nem nyugtalanította, amit
a felesége mondott – egyébként a tárgyaláson sem volt
nyugtalan, még akkor sem, amikor a Charley bőrén látható
vörös foltokról esett szó –, de Melinda most már
bosszantotta, és megint azt érezte, hogy szégyelli magát
miatta, ám ezt annyira megszokta már, hogy most szinte
megnyugtatóan hatott. Mindenki tudta, miért vádolta őt
Melinda, miért tört ki belőle a zokogás a tárgyaláson, miért
kapott idegrohamot Cowanéknál akkor éjjel, amikor a dolog

történt. Cowanék tudták, milyen viszonyban volt Melinda
De Lislelel. Charley csak egy újabb titkos szerető volt, aki
történetesen épp az ő otthonukban halt meg. Cowanék és
Mellerék most már azt is tudják, hogy Vicnek évek óta
hasonló jeleneteket kell elviselnie, olyan könnyeket,
amelyek semmirekellő gazfickókkal meghiúsult randevúk
miatt folynak, és újabb könnyeket, amikor ezek az alakok
lelépnek a színről. Azt is tudniuk kell, hogy Vic mindezt
zokszó nélkül, türelmesen viselte, és mindig úgy
viselkedett, mintha mi sem történt volna – ahogy a mai
tárgyaláson is.
Néhány pillanatig, miközben Melinda kifújta az orrát egy
tiszta zsebkendőbe, Vic úgy érezte, hogy valami
megkeményedik benne a felesége iránt. Az asszony azt
kapta, amit megérdemelt, és semmit sem tehetett Vic ellen.
Ki hinne neki, ha visszamenne a rendőrségre? Hogyan
bizonyíthatná az igazát? Elválhatna tőle, ez minden. De Vic
nem hitte, hogy megteszi. Megtagadhatná tőle a tartásdíjat,
és erre minden oka meglenne, és a gyereket is
könnyűszerrel megtarthatná – nem mintha ez Melindát
annyira érdekelné. Azt viszont nem hitte, hogy asszony
derűsen nézne szembe a pénztelenség kilátásával vagy
azzal, hogy vissza kell kötöznie Queensbe, a szomorú és
unalmas szülői házba.
Melinda nyomban kiszállt, mihelyt Vic leállította az
autót a garázs előtt, és bement a házba. Vic bevitte a
növényeit a garázs hátsó részébe. Háromnegyed négy volt.
Felnézett az égre, és úgy látta, hat körül lesz egy kis eső.
Visszament a garázsba, és egyenként kivitte az udvarra
a három akváriumot, amelyben a csigáit tartotta. Mindegyik
üvegláda le volt fedve egy-egy átlyuggatott rézlemezzel, hogy
az eső szabadon befolyhasson, de a csigák ne

mászhassanak ki. A csigák imádják az esőt. Vic az egyik
akvárium fölé hajolt, amelyben Edgar és Hortense nevű
csigáit tartotta. Nézte, ahogy lassan egymás közelébe
másznak, felemelik a fejüket, csókot váltanak, majd
folytatják az útjukat. Ma délután valószínűleg párosodnak
majd a lemezről lecsorgó meleg esőben. Nagyjából hetente
egyszer párosodtak, és Vic úgy gondolta, igazi szerelemben
élnek, mert Edgár sohasem nézett rá más csigára, csak
Hortense-re, és Hortense sem hagyta soha, hogy egy másik
csiga megcsókolja. Vicnek nagyjából ezer csigája volt, és
legalább a háromnegyed részük az ő nászukból származott.
Mindketten nagyon figyelmesek voltak a másikhoz, amikor
rajta volt a peterakás sora – a művelet legalább huszonnégy
órán át tartott –, de az csak Vic véleménye volt, hogy
Hortense
gyakrabban
rak
petéket,
mint
Edgar,
mindenesetre ezért adta neki a női nevet. Vic úgy gondolta,
ez még akkor is igaz szerelem, ha ők csak gasztropodák,
haslábúak. Emlékezett egy mondatra, amelyet Henri Fabre
egyik könyvében olvasott azokról a csigákról, amelyek még
a kertfalon is képesek átmászni, hogy rátaláljanak a
párjukra. És bár Vic ezt nem tudta megerősíteni a saját
tapasztalataival, biztos volt benne, hogy a dolog igaz.
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Vic bűntudata később sem jelentkezett. Talán azért, mert
oly sok más dologgal kellett foglalkoznia. Melinda egész
baráti körüknek elmondta, hogy szerinte Vic végzett
Charleyval, ami magyarázható lett volna azzal a
megrázkódtatással, amely a zongorista halálával érte,

csakhogy ez már három hete így ment, sőt, Melinda egyre
ékesszólóbban adta elő a történetet. Otthon is egyfolytában
duzzogott és morgolódott. Viselkedéséből Vic úgy látta, hogy
valamiféle bosszúra készül ellene, de nem tudta, milyen
formában jelentkezik majd ez a bosszú. Úgyhogy volt mivel
kitöltenie a szabadidejét, amelyet a nyomda hagyott neki:
egyrészt azon töprengett, mire készül ellene Melinda,
másrészt megpróbálta a lehető legkisebbre csökkenteni azt
a hatást, amelyet Melinda viselkedése gyakorolt a
barátaikra, s ezt igen elegánsan és megértően csinálta.
Horace pontosan három nappal a halottkémi tárgyalás
után felkereste Vicet a nyomdában. Először percekig csak
az aznap kinyomtatott görög betűs íveket nézegette,
szemügyre vette a borítótervet, amelyet Vic kiválasztott –
nem azt, amelyre Melinda a maga nemtörődöm módján
igent mondott –, ám alig ötpercnyi vizsgálódás után rátért
látogatása céljára.
– Vic, meg kell mondanom, hogy kissé aggódom –
mondta határozott hangon. – Ugye tudod, miért?
Stephen és Carlyle már hazamentek, úgyhogy csak ők
ketten voltak a nyomdateremben.
– Igen – mondta Vic.
– Melinda kétszer járt Evelynnél és egyszer Marynél.
– Ó! – Vic hangjában szemernyi meglepődés sem volt. –
Azt hiszem, említette is, hogy meglátogatta Evelynéket.
– Szóval… Van róla fogalmad, hogy miket beszél?
– Horace zavarban volt. – Azt mondta Marynek, hogy
otthon ugyanezt mondja neked is – kis szünetet tartott, de
Vic nem szólalt meg. – Engem egy cseppet sem érdekelne az
egész, bár nem volna jó, ha ezzel a szörnyűséggel lenne tele
az egész város, de mi lesz Melindával?

– Gondolom, majdcsak megnyugszik – mondta
türelmesen Vic.
Fél fenékkel az egyik szedőasztalon ült. Horace mögött a
csukott ablakon át is behallatszott egy vörösbegy csipogása.
Vic a madarat is látta: egy kis hím vörösbegy volt. Odakint
már esteledett. Vic azon gondolkozott, hogy a madárka
vajon éhes-e vagy valami más baja lehet. Még tavasszal
rakott fészket a párjával a hátsó bejárat mellett, az alacsony
kőkerítésre.
– Megnyugszik? Mi jár most a fejedben? – kérdezte
Horace.
– Az igazat megvallva, valójában azon a kis vörösbegyen
gondolkoztam el – mondta Vic.
Leszállt az asztalról, és odasétált a hátsó bejárathoz.
Látta, hogy bőven van még a földön a kenyérbélből meg a
szalonnakockából, amit Carlyle dobott ki a madárnak még
délelőtt. Visszament Horace-hoz.
– Lehet, hogy csak jó éjszakát akart kívánni – mondta –
, de muszáj óvatosnak lenni, mert tavasszal egy kígyót
kellett elkergetnünk, ott ólálkodott a fészke körül.
Horace kissé türelmetlenül elmosolyodott.
– Sohasem tudom eldönteni, Vic, vajon csak színleled,
hogy közömbös vagy, vagy tényleg ennyire nem érdekel a
dolog.
– Azt hiszem, érdekel – mondta Vic –, de ne felejtsd el,
hogy már évek óta ugyanezt kell elviselnem.
– Igen, tudom. És hidd el, nem is akarom beleártani
magam a dolgaidba. De el tudod képzelni, hogy Evelyn vagy
Mary – Horace hangja hirtelen megemelkedett – elmegy
hozzád meg a többi barátunkhoz azzal, hogy a férje gyilkos?
– Nem. De mindig is tisztában voltam vele, hogy Melinda
más.

Horace kissé keserűen felnevetett.
– Mit akarsz csinálni ezzel az egésszel, Vic? Melinda el
fog válni tőled?
– Nekem egy szóval sem említette. Marynek mondott
ilyesmit?
Horace egy pillanatig meglepetten nézett Vicre.
– Nem. Amennyire én tudom, nem.
Hosszú szünet következett. Horace zsebre tett kézzel
járkált a két asztal között, mintha akkurátusán fel akarná
mérni a köztük levő távolságot. Vic egyszer csak hirtelen
kihúzta magát, és vett egy nagy levegőt. Lazának érezte az
övét a derekán, úgyhogy beljebb húzta egy lyukkal. Az
utóbbi időben szándékosan kevesebbet evett a szokottnál,
és ez kezdett megmutatkozni az alakján.
– Na és mit szoktál felelni a vádaskodásaira? – kérdezte
Horace.
– Semmit! – mondta Vic. – Mit felelhetnék? Mit mondhat
erre az ember?
Horace arcára megint kiült az elképedés.
– Én egy sor dolgot tudnék felelni rá. A helyedben
például azt mondhatnám, hogy évekig tűrtem, amit
tűrhettem, de ez már több a soknál. Nem tudom elhinni,
Vic, hogy Melinda komolyan gondolja, amit beszél.
Különben nem volna képes egy fedél alatt élni veled.
Vic magában egyetértett Horace-szal. Mindazonáltal
Horace heves szavai zavarba hozták.
– Nem tudom, mit tegyek, Horace. Tényleg fogalmam
sincs.
– Sohasem gondoltál még arra, hogy Melindának talán…
nincs ki mind a négy kereke? Én ugyan nem vagyok
pszichiáter, de évek óta bőven volt alkalmam megfigyelni a

feleségedet. És erre már nem mondható, hogy úgy
viselkedik, mint egy elkényeztetett gyerek.
Vic
észrevette
a
Horace
hangjában
rejlő
ellenségeskedést, és valami ösztönösen felhorgadt benne,
hogy Melinda védelmére keljen. Most fordult elő először,
hogy Horace nyíltan kimutatta az ellenszenvét Melinda
iránt.
– Nem hiszem, hogy ez még sokáig így menne, Horace.
– De ez akkor is olyasmi, amit később nem lehet
visszacsinálni! – tiltakozott Horace. – Senki sem fogja
elfelejteni, Vic. Szerintem már az egész város tudja, hogy
Melinda téged vádol. Milyen asszony az ilyen? Egyszerűen
nem értem, hogy tűrheted el!
– Annyi mindent eltűrtem már – sóhajtott fel Vic.
– Azt hiszem, ez csak megszokás dolga.
– Megszoktad, hogy kínlódsz? – Horace szinte már
fájdalmas aggodalommal nézett a barátjára.
– Na, azért ennyire még nem rossz a helyzet. Hidd el,
Horace, bírom még. Úgyhogy kérlek, ne aggódj
– Vic
barátian
rácsapott
Horace
vállára,
aki
elégedetlenül fújt egyet.
– Igenis aggódom.
Vic halványan elmosolyodott, odament a hátsó ajtóhoz,
és bezárta.
– Akkor most amondó lennék, hogy menjünk el
hozzánk, és igyunk meg egy…
– Kösz! – szakította félbe elutasítóan Horace.
– Hát jó – Vic mosolygott, de megint érezte, hogy elfogja
a zavar és a szégyen, amiért Horace kikelt Melinda ellen.
– Kösz, de most inkább nem, Vic. Miért nem jössz át te
hozzánk? Tudom, hogy Mary is szívesen látna.

– Azt hiszem, ma este nem megy. Ellenőriznem kell a
vízórát, de kérlek, add át Marynek az üdvözletemet. Hogy
van a körtefátok?
– Ó, jobban. Sokkal jobban – mondta Horace.
– Helyes – Horace-ék körtefájának a levelein nemrég
vöröses-barnás foltok jelentek meg, és Vic adott nekik saját
kotyvasztású gombaölőszeréből, hogy bepermetezhessék a
fát.
Kisétáltak az autókhoz, és közben megbeszélték, mennyi
az esélye annak, hogy este esni fog. A levegőben már az ősz
szaga terjengett.
– Remélem, hamarosan látunk, Vic – mondta Horace,
mielőtt beült az autójába.
– Láttok – válaszolt mosolyogva Vic. – Üdv Marynek! –
barátságosan intett, és beszállt a kocsijába.
Hazaérve Melindát a nappaliban találta, a kanapén
üldögélt egy képeslappal a kezében.
– Jó estét! – köszönt rá Vic mosolyogva.
Melinda morcosan nézett fel az újságból.
– Készítsek neked egy italt? – kérdezte Vic.
– Kösz, de majd inkább magam.
Vic letusolt és tiszta ruhát vett, mielőtt bement volna a
házba. Fogott egy újságot, és elhelyezkedett kedvenc
karosszékében. Furcsának és inkább kellemesnek találta,
hogy nem kívánja szokásos hét órai italát. Három napja
nem ivott egy korty alkoholt sem. Ez valahogy
biztonságérzettel és elégedettséggel töltötte el. Tudatában
volt annak, hogy látszólag valami nyugalom lengi körül, ami
nyilván kiül az arcára is, noha belül acélos keménységet
érzett, és némi feszültséget is, amely nem volt éppen
kellemetlen, de pontosan nem tudta volna megmondani,
miből állt ez össze. Gyűlöletből? Haragból? Félelemből?

Bűntudatból? Vagy egyszerűen dacból, elégedettségből?
Úgy érezte, mintha valami kemény mag volna benne.
Elgondolkozott, megvolt-e ez már régebben is, vagy valami
merőben új dologról van szó.
Melinda visszajött az italával.
– Trixie most már mindenféle történetekkel jön haza –
jelentette be.
– Hol van Trixie?
– Petersonéknál gyerekzsúron. Janeynek születésnapja
van. Onnan is biztosan szép kis történetekkel jön majd meg.
– Érte menjek vagy Peterson hazahozza?
– Peterson azt mondta, fél nyolc körül itt lesz vele.
Melinda olyan keményen zöttyent le, hogy majdnem
kiömlött az itala. Vic jót mulatott azon, hogy a mozdulattól
szürkés porfelhő szállt fel a kanapéból.
– Azt hiszem, vacsora előtt felporszívózok egy kicsit –
jelentette be vidáman.
Melinda képtelenül sértődött arckifejezésétől csak még
inkább mosolyoghatnékja támadt. Az előszobaszekrényből
behozta a porszívót, és bedugta a lemezjátszó mögötti
aljzatba. Munka közben fütyörészett, és örömmel látta,
hogy a kanapé alól eltűnnek a porcicák, ahogy az a finom
porlepel is, amelyet a karosszéke alatt talált, amikor
elhúzta. Szerette érezni izmai játékát, miközben átadta
magát annak a lealacsonyító háztartási munkának, amit a
nappali felporszívózása jelentett. Behúzta a hasát, nyújtott
lábbal hajolt le, hogy kiporszívózza a könyvespolcok alját,
és nagyokat nyújtózott, hogy a porseprűvel elérje a
függönyök tetejét. Minden olyan testgyakorlást kedvelt,
amivel egyszersmind valami hasznos dolgot is csinálhatott.
Elhatározta, hogy másnap megtisztítja az ablakokat. Már
hónapok óta rájuk fért volna egy alapos pucolás. Még akkor

is porszívózott, amikor Charles Peterson megérkezett Trixievel.
– Jó estét! – kiáltott ki Vic. – Nem jön be egy percre?
Peterson az autóban ült, és nem úgy festett, mint aki be
akar menni. Félénk mosolyából ítélve zavarban volt, de
kiszállt, és elindul a ház felé.
– Hogy vannak ma este? – kérdezte az ajtóból. Trixie
elrohant Vic mellett a nappali felé, és közben valami zajos
szerkezetet csattogtatott, amit Janeyéknél szerzett be.
– Jól – mondta Vic. – Megkínálhatom egy sörrel? Esetleg
jeges teával? Vagy valami erősebbet inna?
Vic tisztában volt vele, hogy Melindával jó kis látványt
nyújtanak: ő ingujjban porszívózik, mialatt felesége a
kanapén terpeszkedik kezében a szódás whiskyvel, és nem
tűnik valami ápoltnak sem a viseltes pamutblúzban és
szoknyában meg a meztelen lábára felhúzott szandálban.
Peterson
kissé
zavartan
körülnézett,
aztán
elmosolyodott.
– Hogy van, Van Allen asszony? – kérdezte, Vic szerint
kicsit félénken.
– Nagyszerűen, köszönöm – mondta Melinda görcsös
grimasszal, amit bizonyára mosolynak szánt.
– Ezek a gyerekzsúrok! – mondta Peterson nevetve. –
Tényleg többet kivesznek az emberből, mint a felnőtt
összejövetelek – volt némi New England-i tájszólása.
– Ne is mondja! – tódította Vic. – Hány éves is Janey?
Hét?
– Hat – válaszolta Peterson.
– Még csak hat! Elég nagyra nőtt a korához képest.
– Pedig tényleg csak hat.
– Nem ülne le?

– Nem, köszönöm, mennem kell – Peterson tekintete úgy
fürkészte a szobát, mintha a sarkokból, a kis asztalon
szanaszét heverő újságokból próbálná kiolvasni a Van
Allen-botrány igazi magyarázatát.
– Hát, Trixie láthatóan jól érezte magát. Biztosan ő volt
a legzajosabb is – Vic rákacsintott a kislányra.
– Nem is igaz! – kiabálta Trixie. Még mindig a lehető
leghangosabban beszélt, ahogy nyilván a gyerekzsúron is,
hogy túlkiabálja a húszegynéhány hatéves üvöltését. –
Valamit el kell mesélnem neked! Neked… – mondta Vicnek
olyan hangon, hogy felkeltse Vic érdeklődését.
– Nekem? Jó! – lehelte elragadtatottan Vic. Aztán
odafordult Petersonhoz, aki már indult kifelé. – Hogy
vannak a hortenziák?
Peterson arca felderült.
– Ó, nagyszerűen. Eleinte kicsit kókadoztak, de most
már erőre kaptak. – Hátrafordult. – Jó éjszakát Van Allen
asszony. Örülök, hogy láttam.
Vic mosolygott.
– Jó éjt, Charley – tudta, hogy a férfit így szólítják a
barátai, és azt is tudta, hogy örömet okoz neki, ha ő sem
Peterson úrnak szólítja.
– Jó éjt – válaszolta Peterson. – Viszlát.
Vic észrevette, hogy a férfi mosolya most őszintébb, mint
amilyen a megérkezésekor volt.
– Atyaisten! – mondta, amikor visszament a szobába. –
Legalább elköszönhettél volna tőle!
Melinda csak bizonytalan arccal bámult rá.
– Nem igazán tesz jót a hírednek – mondta Vic.
Kezét a térdére téve lehajolt Trixie-hez:
– És te nem tudtál volna egy jóéjszakátot meg egy
köszönömöt mondani?

– Már mondtam, még Janeyéknél! – vágott vissza Trixie.
Gyorsan az anyjára pillantott, majd intett Vicnek, hogy
menjen utána a konyhába.
Melinda csak nézte őket.
Vic kiment Trixie-vel. A kislány lehúzta magához az apja
fejét, és hangosan a fülébe súgta:
– Tényleg te ölted meg Charley de Lisle-t?
– Nem! – súgta vissza mosolyogva Vic.
– Mert Janey azt mondta, hogy te tetted.
Trixie szeme lelkesen csillogott. Alig várta, hogy egy
kiáltással vagy egy öleléssel szabadjára engedje
büszkeségét és elragadtatottságát, mihelyt Vic kimondja,
hogy ő ölte meg Charleyt.
– Elviselhetetlen vagy! – suttogta Vic.
– Janey mondta, hogy Wilsonék meglátogatták az anyját
meg papáját, és Wilsonék úgy gondolják, te voltál.
– Tényleg? – suttogta Vic.
– De nem te voltál?
– Nem, nem én voltam – súgta vissza Vic – Nem én.
Melinda belépett a konyhába. Ránézett Trixie-re azzal az
unott, mégis fürkésző pillantással, amelyet véletlenül sem
lehetett anyainak nevezni. Trixie egyáltalán nem reagált rá.
Már megszokta.
– Menj a szobádba, Trixie – mondta Melinda.
A kislány az apjára nézett.
– Menj csak, kicsim – mondta Vic, és megcsiklandozta
Trixie állát. – Nem kéne úgy beszélned vele, mint egy
cseléddel, nem gondolod? – szólt oda Melindának.
Trixie emelt fővel, dacosan kivonult, mint aki
mélységesen meg van sértve, de Vic biztos volt benne, hogy
másodpercek alatt elfelejti az egészet.
– Nos? – fordult mosolyogva Melindához. – Mi van?

– Azt hiszem, nem árt, ha tudod, hogy most már az egész
város tisztában van azzal, mit gondoljon rólad.
– Mit gondoljon? Hogy érted? Feltételezem úgy, hogy
mindenki tudja, én öltem meg Charleyt.
– Mindenki erről beszél. Hallanod kellene Wilsonékat.
– Az az érzésem, már hallottam őket. De nem érdekel,
mit mondanak – Vic kinyitotta a hűtőszekrényt. – Mit
eszünk vacsorára?
– Az egész város… az egész város fel van zúdulva ellened
– mondta Melinda vészjóslóan.
– Veled az élen. A feleségemmel az élen – Vic kiszedett
néhány darab bárányhúst a fagyasztóból.
– Ha azt hiszed, ebből semmi se lesz, akkor nagyon
tévedsz!
– Gondolom, Don Wilson látta, amint éppen belefojtom
a medencébe De Lisle-t. Miért nem áll ki a nyilvánosság elé?
Mire való az ember háta mögött sugdolózni?
Elővett egy zacskó fagyasztott zöldborsót. Zöldborsó,
fejes saláta és paradicsom. Meg a báránysült. Krumplira
nem vágyott, és tudta, ha ő maga nem készíti el, akkor
Melinda magától nem fogja.
– Fogadunk, hogy csinálni fogok valamit? – kérdezte
Melinda.
Vic ránézett az asszonyra. Látta a karikákat a szeme
alatt és a fájdalmas ráncot a homlokán.
– Drágám, ez így nem mehet tovább. Ennek így semmi
értelme. Csinálj valamit! Csinálj már valami értelmeset, és
ne azzal töltsd az egész napot, hogy rágod magad… kínlódsz
– tette hozzá nyomatékosan a szót, amelyet Horace is
használt. – Nem akarlak ilyen karikás szemmel látni.
– Menj a francba – morogta Melinda, és visszament a
nappaliba.

Csak egy rövid mondat, „menj a francba”. Nem túl
eredeti, és a tartalma is elég homályos, de Vicet mindig
zavarta, ha ilyesmit hallott Melinda szájából, mert annyi
mindent jelenthetett. Nem feltétlenül azt, hogy nincs más
mondandója, de olykor azt is. Vic aznap este érezte, hogy
Melinda forral valamit. Don Wilson-nal akar lepaktálni? De
miért? És hogyan? Ha Don látott valamit akkor éjjel,
Cowanék partiján, már rég előállt volna vele. Melinda sem
bírná sokáig magában tartani, ha valami érdemlegeset
tudott volna meg Don Wilsontól.
Vic visszament, és buzgón befejezte a porszívózást.
Melinda kihívást volt a számára, és Vicet ez inkább
felvillanyozta.
Elkészítette a vacsorát, beleértve a tejszínhabos
almaszószt is, amit desszertnek szánt. Trixie közben elaludt
a szobájában, és Vic nem ébresztette fel, mert úgy gondolta,
Petersonéknál úgyis többet evett a kelleténél. A vacsoránál
Vic vidám volt és beszédes, de Melindát lekötötték a saját
gondolatai. Alig figyelt arra, amit Vic mondott, de ezúttal a
figyelmetlensége nem volt szándékos.
Nagyjából tíz nappal később, szeptember elején Vic
megkapta a szokásos hó végi banki értesítőt, és észrevette,
hogy a szokottnál csaknem száz dollárral többet vettek ki a
bankból, mármint természetesen Melinda. Néhány
készpénzes csekkje bemutatóra szólt, az egyik például 125
dollárról, de egyiken sem szerepelt cím, amelyből Vic a
kedvezményezettre következtethetett volna. Megpróbálta
magában felidézni, vett-e Melinda új ruhát magának vagy
bármit a háztartásba, de amennyire tudta, nem. Normális
körülmények közt nem vette volna észre, ha százdolláros
túllépés van a havi költségvetésükben, de most nyilván
azért vizsgálta meg a szokásosnál alaposabban a banki

értesítőt, mert várható akciói miatt nem bízott Melindában.
A 125 dolláros számlát augusztus 20-án állították ki, azaz
több mint egy héttel De Lisle New York-i temetése után –
Melinda természetesen elment rá, tehát Vic biztos volt
benne, hogy nem virágra vagy a temetéssel kapcsolatos
dologra kellett a pénz.
Talán magándetektívet fogadott, gondolta Vic, úgyhogy
attól kezdve alaposan megnézett magának minden
ismeretlen arcot Little Wesleyben. Minden új arcot,
amelyről szokatlan érdeklődést olvashatott le saját maga
iránt.

12
Társasági szempontból csendes hónap volt a szeptember.
Az embereket lekötötték az őszi munkálatok; volt, aki a
pince padlóját javította, mások kitakarították az
esőcsatornát vagy a télre készülődve ellenőrizték a ház
fűtőrendszerét.
A
komolyabb
munkálatokhoz
szakembereket kerestek, ami olykor egy hétig is
eltarthatott. Vicet MacPhersonék hívták át Wesleybe, hogy
mondjon véleményt arról az olajkályháról, amelyet meg
akartak venni. Podnansky asszonynak meg egy döglött
mókus volt a kútjában. A kút egyébként csak dekorációs
célokat szolgált a kertben, úgyhogy nem ezért kellett
megtisztítani a vizet, hanem mert az állatka lebegő teteme
nagyon felzaklatta az asszonyt. Vic egyik régi,
gereblyenyélre szerelt lepkehálójával szedte ki. Podnansky
asszony, aki egész napokat töltött azzal, hogy egy madzagra
akasztott vödörrel megpróbálja kihalászni a mókust,

mielőtt odahívta volna Vicet, végtelenül hálás volt a
segítségéért. Kedves, érzékeny arca ragyogott, és már azon
volt, hogy tart egy rövid beszédet – egy rövid beszédet
minden bizonnyal arról a bizalomról és szeretetről, amelyet
iránta érez, dacára annak, hogy mit beszélnek róla a
városban, gondolta Vic –, de végül beérte azzal, hogy
pajkosan azt mondja:
– Van a konyhámban valami rettenetesen finom.
Calvados. A fiamtól kaptam. Nem volna kedve megkóstolni?
Vicben kellemetlen emlékek ébredtek azokról a
pluszsüteményekről, amelyeket együttérző háziasszonyok
szoktak rátukmálni. Mosolyogva mondta:
– Köszönöm drágám, de mostanában vízkúrán vagyok.
A lepkeháló, amelyet évek óta a kezébe sem vett,
felidézte benne, mennyi öröme telt a lepkék üldözésében a
ház mögött, a patak partján. Arra gondolt, hogy
újrakezdhetné.
A városban kétszer látta Don Wilsont. Egyszer a járdán
találkoztak, egy másik alkalommal Vic kocsiban ült, Don
meg éppen gyalogosan volt. Don Wilson mindkét
alkalommal sunyin rámosolygott, kurtán bólintott, és olyan
pillantással nézett rá, amelyet „hosszas pillantásnak”
szokás nevezni. Vic mindkét alkalommal hangos „Heló,
hogy van?”-nal köszönt, és sugárzóan mosolygott hozzá.
Pontosan tudta, hogy Melinda néhányszor meglátogatta
Wilsonékat. Még az is lehet, hogy Ralph Gosden is ott volt.
Vic fejében megfordult ugyan, hogy javasolja, hívják meg
vendégségbe
Wilsonékat,
csakhogy
meglehetősen
unalmasak voltak, aztán meg úgy látta, hogy Melinda most
már a saját barátainak tekinti őket, és nem akar osztozni
rajtuk.

Aztán egy délután maga June Wilson jelent meg a
nyomdában. Félénken benyitott, szabadkozott, amiért
bejelentés nélkül érkezett, és megkérdezte Vicet, nem volnae egy kis ideje rá, hogy megmutassa neki az üzemet. Vicnek
természetesen volt.
Stephen a nyomdagépnél dolgozott. Ismerte Wilsonékat,
és meglepett mosollyal üdvözölte June-t, de a munkát nem
hagyta abba. Vic figyelte, hogyan beszélnek egymással,
megpróbált Stephen hangjában valamiféle távolságtartást
felfedezni, de amennyire meg tudta ítélni, szó sem volt
ilyesmiről. Stephen egyébként is nagyon udvarias
fiatalember volt. Vic megmutatta June-nak a görögbetűs
szedőkereteket,
amelyekkel
aznap
délután
akart
nyomatokat készíteni, hogy ellenőrizhesse a szedést, bevitte
a raktárba, bemutatta neki Carlyle-t, aztán egy darabig még
nézték, hogyan dolgozik Stephen. Ekkor June nyilván úgy
gondolta, eltelt az udvariasság szabályai szerint kötelező
idő, mert azt javasolta, hogy menjenek be Vic irodájába.
Odabent sietve rágyújtott, és kertelés nélkül belevágott a
mondókájába.
– Azért jöttem, mert el kell mondanom magának
valamit.
– Micsodát? – kérdezte Vic.
– Meg kell mondanom, hogy nem értek egyet azzal, amit
a férjem művel, és én nem úgy gondolkozom, ahogy ő. Én…
– vékony keze idegesen babrálta bőr cigarettatartóját,
remegve kinyitotta, majd becsukta a fedelét. – Engem
nagyon kínosan érint a férjem viselkedése.
– Mire gondol?
Az asszony Vicre nézett, kék szeme tágra nyílt, tekintete
fiatalos volt és megfontolt. A hátsó ablakon beáradó
napfény aranyszínű lángokkal vette körül rövid, göndör

haját. Vic nem nevezte volna csinosnak, ahhoz túl soványka
volt, mintha alultáplált volna, azt meg nem tudta megítélni,
hogy értelmes-e.
– Tudnia kell, miről beszélek – mondta a nő. – Kész
szörnyűség!
– Igen. Hallottam ezt-azt arról, hogy mit gondol…
pontosabban mit beszél. Nem mondhatnám, hogy
túlságosan zavar – Vic rámosolygott az asszonyra.
– Nem. Persze, hogy nem. Megértem. De engem akkor is
zavar, mert… mert igazságtalan, és még nem lakunk régóta
a városban, és az emberek a végén meggyűlölnek minket.
– Én nem gyűlölöm magukat – mondta Vic. Még mindig
mosolygott.
– Nem is értem, miért nem. Az emberek viszont már
kezdik megutálni Dont, és én nem is kárhoztatom őket.
Olyanokkal beszélget, akik a maga barátai… legalábbis
néhányan közülük. Mindenesetre jól ismerik magát…
csaknem mindegyikük. Amikor Don elmondja nekik
magáról ezeket a dolgokat, az emberek csak… szóval vagy
szóba sem állnak velünk többé, vagy goromba és flúgos
alaknak nyilvánítják Dont.
Tétovázott. Továbbra is remegve babrálta a cigarettatárcáját.
– Bocsánatot akartam kérni magától… a férjem miatt…
és szeretném, ha tudná, hogy egyáltalán nem osztom a
véleményét ebben az ügyben – ezt már határozottan
mondta. – Nagyon sajnálom a dolgot, és szégyellem is
magam.
– Ó! – mondta Vic kötekedő hangon. – Nem árt ez
senkinek. Hacsak a férjének nem. Én is sajnálom, de… –
most már mosolyogva nézett az asszonyra. – Azt hiszem,
igazán kedves magától, hogy idejött, és ezt elmondta. Hálás

vagyok érte. Attól tartok azonban, hogy nem tudok segíteni
magának.
Az asszony megrázta a fejét.
– Mi meg majdcsak túlleszünk rajta – mondta.
– Ki az a mi?
– Don és én.
Vic besétált az asztala mögé, zsebre dugott kézzel, a
padlót bámulva, és örömmel nyugtázta, hogy a hasa már
csaknem teljesen lapos, és egy kicsit sem dudo- rodik ki a
szorosra húzott öv felett. Trixie-nek majd be kellene vinnie
az iskolába az övét, és legalább tíz centivel lerövidíteni.
– Mi lenne, ha valamelyik este átjönnének hozzánk
Donnal egy italra?
June Wilson láthatóan meglepődött.
– Miért ne? – a homloka ráncba szaladt. – Tényleg
komolyan gondolja?
– Persze hogy komolyan gondolom! – Vic felnevetett. –
Akár pénteken, azaz már holnap este. Hét óra megfelel?
A nő elpirult örömében.
– Azt hiszem, a hét óra tökéletes… De most már
mennem kell. Szörnyen örülök, hogy találkoztunk.
– Én is nagyon örülök.
Vic kikísérte az autójához, és mélyen meghajolt, amikor
June kihajtott az udvarról.
Aznap este otthon Melinda ezzel fogadta:
– Úgy hallom, hogy meghívtad Wilsonékat egy italra.
– Igen. Remélem, nem zavar.
– Ugye tudod, hogy Don Wilson nem kedvel téged?
– Igen, hallottam róla – mondta unottan Vic. – Úgy
gondoltam, tehetnénk valamit, hogy segítsünk ezen.
Egyébként is kedves embereknek látszanak.

Azzal kiment a garázsba a fűnyírógépért. Úgy döntött,
aznap este lenyírja a füvet, amely a házat három oldalról
vette körül. Úgy számolt, elég lesz rá az az idő – nemrégen
még ez volt a koktél ideje –, ami vacsoráig hátra van.
Wilsonék laza húszperces késéssel érkeztek meg péntek
este. Don ugyanolyan hangsúllyal üdvözölte Melindát,
amilyennel Vicet szokta, de June valamivel oldottabb volt,
sőt Vic még egy széles mosolyt is kapott tőle. Leült Vic
karosszékébe, Don meg a kanapé közepét választotta.
Esetlenül
ücsörgött,
hosszú
lábát
mesterkélt
nemtörődömséggel keresztbe vetette és kinyújtotta. Arcán
olyasféle lenéző álmélkodás tükröződött, mintha valami
kellemetlen szagot érezne. Vic úgy vélte, a lenézés szólhatna
akár saját gyűrött nadrágjának és nem éppen tiszta
trikójának is. Don tweedzakójának könyökét bőrrátét fedte.
Vic kevert nekik egy koktélt – jó erőset, tele friss
gyümölccsel –, majd tálcán bevitte az italt. Melinda és June
a virágokról beszélgetett, és Vic látta, hogy ez szörnyen
untatja Melindát. Körbekínálta a tálcát, a nagy tál
pattogatott kukoricát odatolta a koktélasztal közepére, leült
egy székre, és odafordult Donhoz:
– Nos, mi újság mostanában?
Don kissé felegyenesedett ültében. Arcán még mindig
lenéző mosoly ült.
– Szerintem Don még most is dolgozik gondolatban –
sietett segítségére a felesége. – Nem hinném, hogy túl sok
szavát halljuk ma este, de ne is törődjenek vele.
Vic udvariasan bólintott, és belekortyolt az italába.
– Nem nagyon van újság – mondta erőteljes baritonján
Don. Vicet nézte, miközben a nők folytatták a beszélgetést.
Vic komótosan megtömte a pipáját, és közben érezte,
hogy Don figyeli. Bámulatos volt, ahogy June Wilson csak

beszél, beszél a nagy semmiről. Most éppen a
kutyakiállítások voltak terítéken: volt-e Little Wesleyben
valaha is kutyakiállítás? Vic látta, hogy Melinda nagyot húz
az italából. Melinda sohasem tudott más nőkkel csevegni.
Don Wilson alaposan szemügyre vette a nappalit. Mindjárt
szemlét tart a könyvespolc felett, gondolta Vic.
– Na és hogy tetszik maguknak a város? – kérdezte
Dontól.
– Ó, nagyon szeretjük – Don sötét szemét Vicre emelte,
majd megint elvándorolt a tekintete.
– Úgy hallom, ismerik Hinesékat.
– Igen, nagyon kedves emberek – mondta Don.
Vic felsóhajtott. Gyorsan kiment, kevert egy újabb adag
italt, behozta, és ismét Donhoz fordult.
– Látta mostanában Ralph Gosdent?
– Igen. Azt hiszem, a múlt héten.
– Hogy van Ralph? Már jó ideje nem találkoztunk.
– Ó, szerintem nagyszerűen – Don hangja kissé kihívóbb
lett.
Vic mélységesen sajnálta June Wilsont. Szegény a
második italtól sem tudott igazán feloldódni. Még mindig
Melindával kínlódott, kétségbeesett kísérleteket tett rá,
hogy ébren tartsa a beszélgetést, és mindezt a társasági
kapcsolatok szent nevében. Vic úgy látta, az egyetlen mód
rá, hogy feloldja Don merevségét, ha különvonul vele, mert
a felesége nyilván meghagyta neki, hogy egész este
viselkedjen rendesen. Indítványozta tehát, hogy tegyenek
egy sétát a ház körül.
Don nagy nehezen felcihelődött. Arcán még mindig ott
ült a sértő mosoly, mintha csak azt mondaná: „Én nem félek
kettesben sétálgatni egy gyilkossal.”

Vic először a garázsba vitte be. Megmutatta neki a
csigákat,
beszélt
a
petézési
szokásaikról,
az
ivadékgondozásukról. Amikor észrevette, hogy Don kissé
undorodik tőlük, kaján buzgalommal taglalta hosszasan,
milyen gyakran szoktak párosodni, majd azt is elmesélte,
hogy saját szórakoztatására versenyeket szokott rendezni
velük, ahol a csigáknak élükre állított borotvapengéken kell
átmászniuk – noha soha életében nem csinált ilyesmit.
Ezután áttért az ágyi poloskákkal folytatott kísérleteire meg
arra a levélre, amelyet az entomológiai szaklapba írt. Le is
közölték, és a szerkesztőség válaszlevélben köszönte meg az
észrevételeit.
– Sajnálom, hogy nem tudom megmutatni a poloskákat,
de miután véget ért a kísérlet, kénytelen voltam
megszabadulni tőlük – mondta Vic.
Don Wilson udvariasan megcsodálta Vic villanyfűrészét,
majd a növényeit, majd a takaros szerszámkészletet, amely
a garázs hátsó falán lógott – jóféle gyilkos jószág mindahány
–, aztán a kis könyvespolcot is, amelyet Vic éppen
akkoriban állított össze Trixie-nek. Don arca némi
meglepetésről árulkodott.
– Készítek még egy italt – mondta hirtelen Vic, és elvette
Don üres poharát. – Várjon meg itt, mindjárt visszajövök.
Meg kell néznie a patakunkat is.
Vic néhány perc múlva visszatért Don italával.
Elindultak a ház mögé, a patakhoz.
– Én itt alszom – mondta Vic, amikor elhaladtak a
garázshoz toldott lakrész mellett, noha biztos volt benne,
hogy Don hallott már a külön hálószobáról. Don
elgondolkozva nézte a függöny nélküli ablakokat.
Vic több mint tízperces kiselőadást tartott arról, hogy a
vetődés a patak mögött meg azok a kövek, amelyeket a

patakmederben talált, jégkorszaki eredetűek, majd rátért a
környező növényvilág ecsetelésére. Mindvégig ügyelt rá,
hogy lelkesedése ne csapjon át hisztériába, ne tűnjön
rendellenesnek. Don még ha akart volna, akkor is nehezen
jutott volna szóhoz.
Végül Vic megállt, és elmosolyodott.
– De hát azt se tudom, egyáltalán érdekli-e magát ez az
egész.
– Maga biztosan nagyon boldog ember – felelte csípősen
Don.
– Nem panaszkodom. Egy rossz szavam sem lehet az
életemre – mondta Vic. – Persze jó helyre születtem, az
örökségem nagyon megkönnyítette a dolgokat.
Don bólintott, összeszorított állkapocssal. Láthatóan
gyűlölte azokat az embereket, akiknek volt örökségük. Ivott
egy kortyot.
– Úgy gondoltam, ma este megkérdezek magától
valamit.
– Mit?
– Mit gondol, mitől halt meg Charley De Lisle?
– Hogy én mit gondolok? Nem tudom. Feltételezem,
valami görcs lehetett az ok. Vagy egyszerűen kicsúszott a
lába alól a talaj, és ő elmerült.
Don sötétbarna szemével megpróbált Vic veséjébe látni.
– Ez minden?
– És maga mit gondol? – kérdezte Vic, miközben egy
kövön egyensúlyozgatott a patakparton. Lejjebb állt, mint
Don, aki most jó másfél méterrel magasodott fölé. Don
habozott. Semmi bátorság nincs benne, döntötte el Vic,
nincs vér a pucájában.
– Úgy gondoltam, talán maga ölte meg – mondta Don
társalgási hangon.

Vic kurtán felnevetett.
– Más megoldást kell keresnie.
Don egy szót sem szólt, csak továbbra is merőn nézte
Vicet.
– Néhányan azt gondolták, én öltem meg Malcolm
McRae-t is. Tudom, mert hallottam – mondta Vic.
– Én nem.
– Jó magának.
– De azt hiszem, nagyon különös, ha valaki ilyen
történeteket terjeszt – Don megnyomta a „különös” szót.
– Érdekes,
hogy
milyen
sokan
tulajdonítanak
jelentőséget az ilyesminek. Gondolom, Ralph Gosden
egyenesen megrémült, nem?
– Szerintem az az érdekes, hogy magának tetszik az
ilyesmi – mondta Don mosolytalanul.
Vic nehézkesen felmászott a parton, kezdett nagyon
elege lenni Don Wilsonból.
– Úgy látom, maga is osztja a feleségem véleményét,
hogy én öltem meg De Lisle urat – mondta.
– Igen.
– Maga valamiféle látnoknak tartja magát? Olyasmit is
lát, ami nincs? Vagy egyszerűen csak az írói képzelete
működik? – kérdezte viccelődve Vic.
– Alávetné magát egy hazugságvizsgálatnak, hogy
bebizonyítsa, nem maga ölte meg? – Don kezdett dühbe
gurulni. A három erős ital már éreztette a hatását.
– Készséggel megtenném! – vágott vissza Vic nyersen.
Nem tudta eldönteni, mitől lett hirtelen ilyen feszült. Talán
az unalomtól, talán az ellenszenvtől, amelyet Don Wilson
váltott ki belőle. Talán a kettő együtt, gondolta.
– Maga egy rendkívül furcsa ember, Van Allen úr –
mondta Don Wilson.

– Maga meg egy bárdolatlan ember – vetette oda Vic.
Most már egy szinten álltak. Vic látta, hogy Don csontos
keze elfehéredik az üres pohár körül, és cseppet sem lett
volna meglepve, ha a következő pillanatban az arcába vágja
a poharat. Vic szándékos nyájassággal mosolygott rá.
– Van Allen úr, nem érdekel, mit gondol rólam. Az sem
érdekelne, ha soha többé nem látnám magát – mondta Don.
Vic felnevetett.
– Ez kölcsönös.
– Márpedig én úgy érzem, hogy még találkozunk.
– Elkerülhetetlen, hacsak el nem költözik a városból.
Vic várt. Don nem folytatta, csak nézte Vicet.
– Csatlakozzunk a hölgyekhez – Vic elindult a ház felé,
Don követte.
Vic sajnálta, hogy elengedte magát, és gorombáskodott
Donnal – ez nem volt rá jellemző –, másfelől meg úgy
gondolta, az embernek olykor józannak kell lennie.
Józanságra vall, hogy Donnak megmutatta, tud dühöngeni
is, ha oka van rá, ha felbosszantják. Vic úgy érezte, Don
Wilson némileg visszavonult. Ezt a menetet Don
agresszivitása ellenére is Vic nyerte.
– Nem volna kedvük itt maradni vacsorára? – kérdezte
Vic kedvesen June Wilsont, amikor Donnal beléptek a
nappaliba.
– Hát… szerintem ez a feleségétől függ – mondta June, –
hiszen ez az ő…
– Á, dehogy! Én főzök, méghozzá szívesen – mondta Vic.
– Azt hiszem, van néhány hússzeletünk a hűtőben.
Melinda a kanapén duzzogott, és nem helyeselt Vic
ajánlatához. Vic tudta, hogy ez a vacsora elúszott.
– Helyesebb lenne, ha hazamennénk. Kicsit becsíptem –
mondta nevetve June. Felszabadultan nevetett.

– Melinda mondta, hogy maga készítette ezt az asztalt,
Vic. Szerintem gyönyörű.
– Köszönöm – mosolygott Vic.
– Üljön le Don! – csapott Melinda a kanapéra maga
mellett. – Igyon még egyet!
Don azonban nem ült le, még csak nem is válaszolt.
– Mondd, hol van Trixie? – kérdezte Vic. – Nem azt
mondtad, drágám, hogy ötre ment moziba?
Melinda ijedten összerezzent, arcáról egy pillanat alatt
eltűnt a mogorva kifejezés.
– Te jó ég! Megígértem, hogy érte megyek Wesleybe! –
dühödt szavaiban nyoma sem volt bármiféle anyai
érzésnek. – A francba. Hány óra van?
June Wilson kuncogott.
– Ezek a modern anyák! – mondta, és hátravetette fürtös
fejét. Úgy dajkálta poharában az utolsó kortyot, mintha
boldogan maradna egész este, hogy elszopogassa, és közben
cseverésszen.
– Nyolc óra huszonöt – mondta Vic. – Hányra kellett
volna odaérned?
– Fél nyolcra – nyögte Melinda, de még mindig nem állt
fel a kanapéról.
Vic észrevette, hogy Don meglepetten és rosszallóan néz
Melindára.
– Kivel ment moziba? Janeyvel? – kérdezte Vic.
– Ne-em, Wesleyből a Carter-gyerekekkel. Valószínűleg
velük van. Biztos minden rendben van, különben már
ideszóltak volna – Melinda beletúrt a hajába, majd az
italáért nyúlt.
– Mindjárt felhívom őket – mondta Vic nyugodtan.
Nyugtalansága éles ellentéte volt Melinda közönyének, és
látta, hogy Wilsonék ezt észre is veszik.

Don meg a felesége egymásra néztek. Hosszú csend,
majd June felállt.
– Tényleg mennünk kell. Látom, hogy van dolguk.
Köszönjük a finom italokat. Remélem, legközelebb nálunk
találkozunk.
– Köszönjük, Melinda – Don Wilson áthajolt az asztalon,
hogy kezet rázzon Melindával. Az asszony úgy állt fel, hogy
belekapaszkodott Don kinyújtott kezébe.
– Köszönöm, hogy eljöttek. Remélem, legközelebb nem
lesz nálunk ilyen bolondokháza.
– Miért? Szerintem minden rendben volt – mondta
mosolyogva June.
– Csak éppen egyik istenverte probléma jön a másik
után – mondta Melinda.
Wilsonék lassan elindultak kifelé. June az ajtóból
visszafordult, és megígérte, hogy hamarosan telefonál. Vic
örült, hogy June sikeresnek tartja a koktélpartit. Nem így
lesz, ha a férje majd elmeséli neki a társalgásukat. De lehet,
hogy Don egy szót sem szól róla. Valószínűleg csak annyit
mond majd, hogy szerinte Vic egy flúgos alak a garázsbeli
csigáival meg a beteges lelkesedésével a jégkorszak iránt.
– Sohasem szokott beszélni? – kérdezte Melindától.
– Ki? – Melinda töltött magának egy újabb italt, ezúttal
tisztán.
– Don Wilson. Egy szót sem tudtam kihúzni belőle.
– Nem?
– Nem. Felhívjam Carterékat? Mi a másik nevük?
– Nem tudom. A Marlboro Heightsen laknak.
Vic felhívta őket. Trixie remekül volt, sőt, ott akart
maradni éjszakára. Vic beszélt vele, és szavát vette, hogy
kilenckor lefekszik, bár nem hitte, hogy Trixie be is tartja az
ígéretét.

– Trixie remekül van – mondta Melindának. – Carterné
azt mondta, hogy holnap délelőtt valamikor hazahozzák
majd.
– Minek örülsz annyira? – kérdezte Melinda.
– Miért ne örülnék? Hát nem volt kellemes az este?
– June Wilson halálra untat.
– Don meg engem. Cserélnünk kellett volna. De tudod
mit? Nincs még túl késő. Miért nem megyünk be Wesleybe
vacsorázni, az Aranyfácánba? Van kedved hozzá?
Vic tudta, hogy Melindának van kedve, és azt is tudta,
hogy az asszony utálná, ha ezt be kellene ismernie, utálná,
hogy vele kell mennie, és nem valami elképzelt lovaggal,
akiről már valószínűleg nagyban ábrándozik.
– Inkább itthon maradnék – mondta Melinda.
– Nem, nem maradnál – mondta kedvesen Vic.
– Menj, és vedd fel azt az aranyhímzéses blúzt. Azt
hiszem, a szoknya maradhat.
Melinda zöld bársonyszoknyát viselt, de talán Vic
bosszantására, vagy June-éra, egy kopottas barna
kardigánt vett fel hozzá, az ujjait feltűrte, és a nyakában
semmit sem viselt. Olyan, mint Don a régi nadrágjában,
gondolta Vic. Nagyot sóhajtott, és várta, hogy Melinda
elinduljon a szobájába, és felvegye a blúzt, amelyet ajánlott
neki. Melinda egy darabig lóbálta a lábát, zöldes szeme
mereven bámulta Vicet, majd felállt, sarkon fordult, és már
kifelé menet lerángatta magáról a régi kardigánt.
Vajon miért javasolta, hogy menjenek el vacsorázni,
holott legszívesebben otthon ülne egy könyvvel a kezében,
töprengett Vic. Vagy Trixie könyvespolcán dolgozna.
Az étteremben türelmesen, lankadatlan jókedvvel
próbálta feltörni a Melindát övező jeges burkot. Még azt is
elmesélte, hogyan lehet húszféle módon rendelni a

pincértől, hátha sikerül kicsikarnia egy mosolyt a
feleségéből. De Melinda csak bámult a semmibe, bár Vic
tudta, hogy közben azért szemügyre veszi a többi vendéget
is. Melinda imádta bámulni az embereket. Vagy azt nézte,
hogy ott van-e a magánnyomozója? Nem valószínű, mert Vic
javasolta az Aranyfácánt, és nem hitte, hogy a detektív, ha
létezik egyáltalán, vette volna a fáradságot, hogy kövesse az
autójukat az éjszakába. Melinda inkább azért fogadhatta
fel, hogy kiszedjen a barátaikból mindent, amit tudnak.
Mostanáig azonban egyetlen új arc sem tűnt fel a
környezetükben. És Vic úgy gondolta, Mellerék vagy
Cowanék biztosan említették volna, ha valami furcsa idegen
kérdezősködik náluk. Nem, Melinda egyszerűen csak a
körülöttük ülőket bámulta. Volt egy adottsága, amelyet Vic
mindig is őszintén csodált: képes volt álmodozni, képes volt
beleélni magát mások helyébe. Ezt akár meg is mondhatta
volna neki ma este, de tartott tőle, hogy Melinda sértésnek
venné. Vagy valami olyasmivel vágna vissza, hogy „mi mást
tehetnék, ha egyszer ilyen szerencsétlen az életem”.
Úgyhogy Vic inkább másról beszélt, arról, hogy még a hideg
beállta előtt elmehetnének Kanadába. Megállapodhatnának
Petersonékkal, hogy Trixie tíz napig náluk lakik.
– Á, nem hiszem, hogy izgatna a dolog – mondta Melinda
hűvös mosollyal.
– Ez a nyár úgy megy el, hogy egyikünk sem volt
nyaralni – erősködött Vic.
– Hadd menjen, úgyis elegem van már belőle.
– A tél még ennél is unalmasabb lesz, hacsak be nem
iktatunk egy kis szünetet – mondta Vic.
– Ó, nem hinném, hogy unalmas lesz – mondta az
asszony.
Vic elmosolyodott.

– Ezt vegyem fenyegetésnek?
– Annak veszed, aminek akarod.
– Arzént akarsz tenni az ételembe?
– Szerintem téged még az arzén sem ölne meg.
Elbűvölő este volt. Hazafelé menet Vic megállt a város
legnagyobb éjjel-nappali boltjánál, hogy megnézze az új
könyveket. Vett is néhányat a Penguin-sorozatból, egyet a
rovarokról, egyet meg arról, hogyan helyezik be a
templomok ablakába a színes üvegmozaikokat. Melinda
meg bement egy telefonfülkébe, és nagyon hosszan beszélt
valakivel. Vic időnként hallotta a hangját, de nem törte
magát különösebben, hogy a szavakat is megértse.
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Trixie szeptember hetedikén kezdett a Highland iskolában.
Olyan jól ment neki az olvasás, hogy azonnal a harmadik
osztályba vették fel. Vic nagyon büszke volt rá. Az iskola
behívta őt és Melindát, hogy megbeszéljék a dolgot.
Elmondták, hogy a kislánynak szüksége lesz majd némi
segítségre számtanból, földrajzból és talán írásból is, és az
iskola tudni szerette volna, számíthat-e a szülők
segítségére, tudnak-e otthon foglalkozni egy kicsit a
kislánnyal. Vic közölte, hogy boldogan segít Trixie-nek, és
ideje is bőven van rá. Még Melinda is igenlően válaszolt.
Úgyhogy megállapodtak. Meglepetésként vagy jutalomként
Vic odaadta Trixie-nek a könyvállványt, amelyet neki
készített. A két felső polcot új könyvekkel töltötte meg, az
alsó kettőre meg a kislány régi könyvei kerültek. Azt
mondta Trixie-nek, hogy akár esik, akár fúj, szombaton és

vasárnap két-két órát fognak tanulni, amitől Trixie egészen
felvillanyozódott. A különleckéket az első iskolai hét végén
kezdték. Fél óra számtan, fél óra írás a nappaliban, az
asztalnál, aztán tizenöt perc szünet, majd egy óra földrajz
következett, ami nem kívánt túl nagy erőfeszítést Trixie-től,
mert Vic igen szórakoztatóan tudott beszélni a földrajzról.
Vic nagyon élvezte, hogy tanítgathatja Trixie-t. Évek óta
erre várt, várta, hogy segíthessen neki előbb számtanból,
matematikából
és
mértanból,
később
esetleg
trigonometriából és integrálszámításból. Számára mindig is
az volt a szülői szerep és a családi élet lényege, hogy az
idősebb nemzedékek átadják leszármazottaiknak az emberi
nem tudását, ahogy a madarak repülni tanítják a fiókáikat.
Trixie oktatása néhány kényelmetlen tényre is ráirányította
Vic figyelmét: rá kellett döbbennie, hogy valójában kettős
életet él, és hogy például az a barátság, amely Horace-hoz
és Philhez fűzi, csak azért létezik, mert nem tudják róla az
igazságot. Emiatt nagyobb bűntudata volt, mint De Lisle
meggyilkolása miatt.
Ilyesmik jártak a fejében, miközben nézte, ahogy Trixie
puha, ügyetlen keze megpróbál „b”, „q” vagy „g” betűből álló
sorokat csinálni. „Á bé cé dé é eff géé-éé, í há jé ká
elemenopéé-éé”, énekelte Trixie, csak hogy szórakoztassa
magát írás közben, hiszen már évek óta ismerte az ábécét.
Vic közben arra a kérdésre próbált válaszolni, amelyre az
elmúlt négy vagy öt évben nem volt képes: hogyan alakul
majd a viszonyuk Melindával, és ő maga mit szeretne,
hogyan alakuljon. Nem akarta elveszíteni az asszonyt, de
nőként már nem volt vonzó számára a felesége. Taszító sem
volt. Egyszerűen úgy érezte, hogy fizikailag jól meglenne
akár Melinda, akár más nő nélkül is, akár egész életében.
Vajon tudta-e ezt már az előtt is, hogy megölte De Lisle-t?

Nem tudott válaszolni a kérdésre, nem emlékezett rá. A De
Lisle-gyilkosság egyfajta választóvonal volt Vic életében, és
roppant nehéz volt érzelmileg visszaemlékeznie az ezt
megelőző időszakra. Csak egy csomóra, az elfojtás és a
neheztelés nagy, sötét, kemény csomójára emlékezett, és
mintha De Lisle meggyilkolása kibogozta volna ezt a
csomót. Azóta sokkal nyugodtabbnak érezte magát, és az
igazat megvallva boldogabbnak is. Képtelen volt rá, hogy
bűnözőnek vagy pszichopatának lássa magát. Nagyjából
minden olyan volt, ahogy azon az estén elképzelte, amelyen
azt a botrányos vallomást tette Joel Nashnek. Jól
szórakozott, amikor elképzelte, hogy ő maga ölte meg
MacRae-t, meg hogy McRae mindent megtett, hogy
kiprovokálja belőle a dolgot, és arra is emlékezett, hogy
nyomban utána máris jobban érezte magát. Az elfojtott
gyűlölet kitörése – ez a kép talán jobban jellemezte a
helyzetet, mint a kibogozott csomóról szóló hasonlat. De
vajon mi lökte át a fantázia és a tett határvonalán akkor
éjjel,
Cowanék
úszómedencéjében?
És
vajon
megismétlődne-e a dolog, ha a körülmények úgy hoznák?
Remélte, hogy nem. Nyilván jobb kiengedni néha egy kis
gőzt, mint hagyni, hogy a robbanáspontig sűrűsödjön.
Megmosolyogtatta a gondolatmenet egyszerű logikája. Sok
mindent el tudott képzelni magáról, de azt nem, hogy úgy
bedühödjön, mint az emberek többsége, akik ordítoznak és
az öklükkel verik az asztalt. Bár talán érdemes lenne ezt is
kipróbálni.
– Kanyaríts már egy kis sarkot azokra az r-ekre –
mondta Trixie-nek. – Mintha egy sor krikettkapu volna.
Trixe kuncogott. Már lankadt a figyelme.
– Menjünk krikettezni!
– Csak ha készen leszel az r-ekkel.

Horace és Phil sohasem bocsátaná meg neki, hogy
megölte De Lisle-t, tehát örök képmutatásra van ítélve,
gondolta Vic. De önkéntelenül is némi vigaszt merített a
gondolatból, hogy hasonló körülmények közt Phil vagy
Horace, vagy bármelyik férfi ugyanúgy megölte volna a
zongoristát, legfeljebb nem egy úszómedencében. Esetleg
De Lisle házát választották volna, egyik délután, amikor a
feleségük épp nála volt. És utána talán ők is sokkal jobban
érezték volna magukat… Talán.
Az egész házon meglátszott, hogy Vicnek jobb a kedve.
Vidám sárgára festette át a garázst, az egyik kiásott
hortenziabokor helyére juharfát ültetett, a másik helyét meg
betemette és bevetette fűmaggal. A nappali olyan volt,
mintha boldog emberek laknák – persze nem ez volt a
helyzet. Vic úgy ítélte meg, hogy legalább hét vagy nyolc
kilót sikerült leadnia – idegenkedett attól, hogy ráálljon a
mérlegre –, és gyakorlatilag egyáltalán nem ivott alkoholt.
Gyakrabban fütyörészett, mint azelőtt. Vagy csak azért
fütyült, hogy Melindát bosszantsa? Mert az asszony
csaknem mindig rászólt, hogy hagyja abba?
Melinda autója akkor érkezett meg, amikor Vic és Trixie
a pázsiton krikettezett, a hivatalos szabályoktól igencsak
eltérő módon. Egy férfi is volt vele, egy férfi, akit Vic még
sohasem látott. Vic nyugodtan nekikészült és elütötte a
golyóját – jó ötméteres gurítás volt a homorú terepen. A
labda könnyedén súrolta Trixie golyóját, és beállt a helyére,
éppen a kapuval szemben. Trixie felnyögött, összevissza
ugrált és ide-oda csapkodott az ütőjével, mintha ki tudja,
mekkora tétje volna a mérkőzésnek, holott számára a
krikettnek egyetlen célja volt, hogy minél messzebbre elüsse
a labdát. Vic a garázsfeljáró felé fordult, ahonnan Melinda
és az ismeretlen közeledett. A férfi magas volt, széles vállú,

szőke, harminckét év körüli, bő tweedzakóban és
nadrágban. Komoly arcán halvány mosoly jelent meg,
amikor közelebb ért Vichez.
– Vic, ez itt Carpenter úr – mondta Melinda. – Carpenter
úr, a férjem.
– Örvendek – mondta Vic, és kézfogásra nyújtotta a
kezét.
– Örvendek – mondta Carpenter, és keményen
megszorította Vic kezét. – A felesége épp most vitt körbe a
városban. Valami helyet keresek, ahol lakni lehet.
– Ó! Bérelni akar vagy venni? – kérdezte Vic.
– Bérelni.
– Carpenter úr pszichoterapeuta – mondta Melinda. –
Néhány hónapig a Kennington-intézetben dolgozik majd. Az
áruházban futottunk össze, éppen lakás után érdeklődött.
Úgyhogy gondoltam, felajánlom neki, hogy megmutatom a
várost. De vasárnap egyetlen ingatlanügynökség sincs
nyitva.
Vic ettől kezdett el gyanakodni. Melinda túl aprólékosan
magyarázta el a helyzetet. Carpenter tekintete hosszan
időzött Vicen, a kelleténél talán több érdeklődéssel, még
akkor is, ha egy pszichoterapeutáról volt szó.
– Említetted neki a Derby-házat? – kérdezte Vic.
– Megmutattam – válaszolta Melinda –, de kicsit
pajtaszerű. Inkább olyasmit szeretne, amilyenben Charley
lakott, esetleg az erdőben, de kényelmeset.
– Ami azt illeti, ebben az évszakban könnyű lakást
találni. A nyaralók házai ilyenkor már üresen állnak. Mi van
Charley villájával? – egy nulla Vic javára. – Az most nyilván
üres.
Carpenter Melindára nézett, de az arcán semmi sem
árulkodott arról, hogy valaha is hallott volna Charleyról.

– I-igen – mondta elgondolkozva Melinda. – Éppenséggel
megkérdezhetjük. Ma talán még a tulajdonos is itt van –
vetett egy pillantást a ház felé, mintha hirtelen eszébe jutott
volna, hogy esetleg telefonál.
Vic azonban tudta, hogy felesége aznap biztosan nem
hívja fel a tulajdonost, és valószínűleg másnap sem.
– Nem jönne be, Carpenter úr? – kérdezte Vic. – Vagy
siet?
Carpenter egy mosollyal és kis meghajlással jelezte,
hogy örömmel elfogadja a meghívást. Mindannyian
elindultak a ház felé, mögöttük Trixie, aki egyfolytában a
vendéget bámulta.
– Milyennek találja a Kenningtont? – kérdezte Vic,
amikor beléptek a házba.
A Kennington pszichiátriai intézet volt Wesley
külterületén, mintegy száz bentlakó és bejáró pácienst
gondozott. Híres volt kis számú, válogatott személyzetéről
és családias légköréről. A hosszú, alacsony fehér épület a
zöld domboldalon állt, és úgy nézett ki, mint egy jól
karbantartott vidéki udvarház.
– Tudja, csak tegnap érkeztem – mondta kedélyesen
Carpenter. – Az emberek nagyon kedvesek, amire
számítottam is. Biztos vagyok benne, hogy élvezem majd a
munkámat.
Vic inkább nem kérdezte meg, pontosan mi is lesz a
munkája. Nem akart túl kíváncsinak látszani.
– Volna kedve egy italhoz? – kérdezte Melinda – Vagy
esetleg egy kávé?
– Ó, köszönöm, nem kérek semmit. Inkább elszívnék egy
cigarettát, aztán vissza kell mennem a kocsimért.

– Ó, persze. Az áruház előtt hagyta az autót, és nem
zárta be – magyarázta Melinda mosolyogva. – Most meg attól
fél, hogy valaki majd ellopja.
– Errefelé aligha kell ilyesmitől tartania – mondta
szívélyesen Vic.
– Hát ez biztos nem olyan, mint New York – helyeselt
Carpenter, és közben körülnézett a szobában.
Vic szemügyre vette a férfi bő zakóját, és azon
töprengett, hogy az a dudor, amelyet a hóna alatt lát, vajon
egy pisztolytáskát rejt-e, vagy tényleg csak egy dudor. Talán
csak a szövet ráncolódik ott. Carpenter kissé széles arcán
most unott kifejezés ült, Vic úgy vélte, szándékosan. Volt a
férfin valami tudósszerű máz, de tényleg csak máz.
Carpenter inkább a tettek emberének tűnt. Vic megtömte a
pipáját. Az utóbbi időben nagyon szeretett pipázni.
– Most hol lakik? – kérdezte Vic.
– Az Ardmore-ban, Wesleyben – felelte Carpenter.
– Ó, biztos vagyok benne, hogy jól érzi majd magát
nálunk – szögezte le Melinda lelkesen. A kanapé szélén ült,
és dohányzott. – A reggelek olyan hűvösek és frissek. Kész
gyönyörűség, amikor az ember reggel hét vagy nyolc körül
beül az autójába, és kocsikázik egyet a környező kis utakon.
Vic egyetlen olyan reggelre sem emlékezett, amikor
Melinda hétkor vagy nyolckor felkelt volna.
– Azt hiszem, nekem is tetszik majd itt – mondta
Carpenter. – Biztos vagyok benne, hogy a lakás sem okozhat
túl nagy problémát.
– A feleségem valóságos zseni abban, hogy embereknek
lakást keressen – Vic gyengéd mosolyt küldött Melinda felé.
– Úgy ismeri az összes házat meg az egész környéket, mint
a tenyerét. Bátran rábízhatja magát – mondta, ezúttal már
Carpenterre mosolyogva.

A férfi lassan bólintott, és úgy nézett, mint akinek
közben máshol jár az esze.
– Trixie, menj át a másik szobába! – szólt rá idegesen
Melinda a kislányra, aki a szoba közepén ült a földön, és
őket bámulta.
– Előbb talán be kéne mutatni – mondta Vic, és felállt.
Két kézzel kedvesen felemelte és talpra állította a kislányt.
– Trixie, ez itt Carpenter úr. És a lányom, Beatrice.
– Örvendek – mondta mosolyogva Carpenter, de nem állt
fel.
– Nagyon örvendek – mondta Trixie. – Nem maradhatok
itt, papa?
– Most nem, kicsikém. Csináld, amit az anyád mondott.
Valószínűleg találkozol még Carpenter úrral. Menj játszani,
aztán mindjárt befejezzük a meccset is
– Vic kinyitotta előtte az ajtót, és a kislány kirohant.
Amikor Vic visszafordult, látta, hogy Carpenter szúrós
szemmel méregeti.
Vic elmosolyodott.
– Egy ilyen szép napon nem árt, ha levegőn van egy
kicsit… Ó, nézd csak! – felvette Trixie füzetét a
koktélasztalról. – Egész jól sikerült ez az oldal, nem? Nézd
csak meg, milyen volt a múlt heti! – Vic egy másik oldalra
lapozott, és megmutatta Melindának.
Melinda megpróbált érdeklődést színlelni. Egész jó
próbálkozás volt.
– Valóban nagyon jó – mondta.
– Leckéket adok Trixie-nek szépírásból – magyarázta Vic
Carpenternek. – Még csak most kezdte az iskolát, de egyből
a harmadikba vették fel. – Vic gyöngéd mosollyal az arcán
lapozgatta a füzetet.

Aztán Carpenter megkérdezte, hány éves Trixie, milyen
Little Wesley vidékén az időjárás, majd felállt.
– Mennem kell. Attól tartok, meg kell kérnem önt, hogy
vigyen vissza a kocsimhoz – fordult Melindához.
– Ó, semmiség. Mehetünk arrafelé is… az a ház erdőben,
amelyikről beszéltünk.
– Ahol Charley lakott – tette hozzá Vic.
– Úgy van – helyeselt Melinda.
– Remélem, hamarosan ismét eljön hozzánk – mondta
Vic Carpenternek. – Kívánom, hogy érezze jól magát.
Kennington nagyszerű hely, és mi nagyon büszkék vagyunk
rá.
– Köszönöm – felelte Carpenter.
Vic nézte, ahogyan Melinda elhajt, aztán visszatért a
krikettjátszmához. Trixie labdái már szanaszét hevertek a
füvön.
– Hol is tartottunk? – kérdezte Vic.
Miközben játszottak, és ellátta tanácsokkal Trixie-t,
amelyeket a kislány rendszerint figyelmen kívül hagyott,
Vicnek Carpenter járt a fejében. Sokkal érdekesebb lenne,
ha elhitetné Melindával, hogy nem sejt semmit. Meg hát ott
van az a lehetőség is, hogy téved, és Carpenter tényleg csak
pszichoterapeuta. De beülne-e egy pszichoterapeuta egy
vadidegen nő kocsijába, hogy kiadó házat keressenek? Vic
úgy vélte, még ennek is megvan a valószínűsége, ám abban
biztos volt, hogy Carpenter nem az a férfi, akivel Melinda
össze szokta szűrni a levet. Határozottan úgy nézett ki, mint
aki folyton komoly dolgokon gondolkozik, bármi legyen is
az, és nem hagyja magát egykönnyen megzavarni. És még
jóképű is volt. Egy detektívügynökség simán kiszemelhette
egy olyan munkára, mint ez itt. Vic megpróbálta felidézni,

látta-e már korábban a férfit valahol Wesleyben vagy Little
Wesleyben, de arra jutott, hogy nem.
Melinda nagyon gyorsan hazaért. Olyan gyorsan, hogy
ennyi idő alatt biztos nem tudta megmutatni Charley
villáját. Úgy ment be a házba, hogy egy szót sem szólt
Vichez. Amikor Vic befejezte a játszmát Trixie-vel, ő is
bement. Melinda a fürdőszobában volt, éppen hajat mosott
a mosdókagylóban. A fürdőszoba ajtaja nyitva volt.
Vic levette a könyvespolcról a Világenciklopédiát, és
leült. Az arzénmérgezés ellenszereiről olvasott egy írást.
Melinda kijött a fürdőből, és bement a szobájába. Vic utána
szólt:
– Rendben visszavitted Carpenter urat?
– Aha.
– Megmutattad neki Charley házát?
– Ááá.
– Rendes fickónak látszik.
Melinda visszajött pongyolában, mezítláb, a feje körül
egy törölközővel.
– Aha, szerintem is. Rengeteg esze van. Szerintem az a
fajta, akivel te beszélgetni szeretsz – mondta a szokásos
zsörtölődő hangján.
Vic mosolygott.
– Hát, majd meglátjuk. Mármint ha lesz ránk ideje.
Hétfőn Vic felhívta a Kennington-intézetet a nyomdából.
Igen, van náluk Carpenter nevű úr. Harold Carpenter.
Nincs mindig bent az intézetben, mondta a telefonos hölgy,
de üzenetet szívesen átad neki.
– A ház miatt hívta? – érdeklődött a hölgy.
– Igen, de később majd újra hívom – mondta Vic.
– Bár még nem találtam neki semmit, tartani akarom
vele a kapcsolatot. Köszönöm – és gyorsan letette a kagylót,
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Ha Carpenter magánnyomozó volt, akkor igencsak
óvatosan játszották kisded játékaikat Melindával. Vic még
egy hét múlva sem volt teljesen biztos a dolgában, pedig
közben kétszer vagy háromszor is találkozott Carpenterrel.
Egyszer a férfi jött el hozzájuk egy koktélra, egyszer meg
Melinda hívta meg Mellerékhez, akik alig nyolc vendégnek
adtak koktélpartit. Carpenter megismerkedett Cowanékkel
és MacPhersonékkal, de Wilsonékkal nem, mert Mellerék –
csakúgy mint Cowanék – törölték listájukról a Wilson
házaspárt. Horace a partin beszélgetett egy kicsit
Carpenterrel, és Vic később megkérdezte tőle, miről folyt a
szó.
Horace
azt
mondta,
hogy
a
különféle
agykárosodásokról beszélgettek, és megkérdezte Vicet,
honnan ismeri Carpentert. Vic elmesélte Horace-nak, amit
Melinda mesélt neki arról, hogyan találkozott a férfival.
Valójában Mellerék estjén egyetlen érdekes dolog volt: Vic
észrevette, hogy Melinda a szükségesnél jóval több figyelmet
fordít Harold Carpenterre. Vic úgy vélte, az asszony
szándékosan csinálja, és az egész a barátaiknak meg neki
szól. Vic mindkettőjükre szelíden mosolygott. Mit várnak
tőle, mit tegyen? Egy újabb gyilkosságot akarnak
kiprovokálni belőle?
Körülbelül tíz nap múltán Harold Carpenter egyre
sűrűbben kezdett járogatni hozzájuk. Végül mégis bérbe
vette Charley De Lisle egykori házát, ami nemigen lepte meg

.

Vicet, mert a ház jó társalgási téma volt: Harold mindenféle
kérdéseket feltehetett az elhunytról, ráadásul nemcsak
Vicet, hanem a barátaikat is kikérdezhette. „Hol lakik?” – a
kérdést szinte mindenki feltette egy olyan újonnan
érkezőnek, mint Carpenter, és innen már szabad volt a
pálya a magándetektív előtt. Vic úgy tippelt, hogy három hét
alatt Carpenter legalább tíz különféle változatban hallotta,
mi történt azon az estén, amikor Charley megfulladt.
Biztosan nagyon óvatosan végezte a dolgát, mert sem
Horace, sem Phil nem látogatta meg Vicet, hogy elmondja,
Carpenter kifaggatta őket.
– Találkozott már Don Wilsonnal? – kérdezte Vic
Carpentertől egy szombat délután, amikor a férfi beugrott
hozzájuk, hogy kölcsönkérje a sövénynyíró ollót.
– Nem – felelte kissé meglepett arccal Carpenter.
Melinda hallótávolságon belül volt.
– Ami késik, nem múlik – mondta mosolyogva Vic.
– A feleségem elég gyakran találkozik Wilsonékkal.
Valószínűleg magának is tetszene Wilson, bár ki tudja.
Vicnek szemernyi kétsége sem volt afelől, hogy
Carpenter már találkozott Donnal. Valószínűleg maga Don
szemelte ki őt erre a munkára, ő ment el New Yorkba
Melinda helyett, mert Melinda olyan ritkán járt New Yorkba,
hogy Vic észrevette volna, ha elutazik. És egy ilyen
megbízatáshoz személyesen is fel kell venni a kapcsolatot a
megbízottal. Harold Carpenter jó magánkopó volt, mert
semmi sem zökkentette ki a szerepéből.
Vic megkérdezte tőle, mikor kezdte a tanulmányait.
Carpenter korábban már elmondta, hogy utolsó éves a
Columbia egyetemen, és már csak a disszertációját kell
megvédenie és néhány vizsgát letennie, hogy megkapja a
doktorátusát.

– Mikor kezdtem? Csak huszonhárom éves koromban.
Elvesztegettem néhány évet, minthogy el kellett mennem
Koreába.
– És mikor hagyta abba?
Carpenternek a szeme sem rebbent.
– Abbahagyni? Hogy érti?
– Úgy értem, mikor hagyta abba a tanulást, hogy
elkezdje a kutatásokat a disszertációjához.
– Ja, értem. Hát nagyjából a nyár elején. De még a
nyáron is bejártam az egyetemre – Carpenter mosolygott. –
A pszichiátriában nincs határ, hogy hány kurzust vesz fel
vagy kell felvennie az embernek, ha jó akar lenni a
szakmájában.
Vicnek ez így egy kicsit homályos volt.
– És legjobban a skizofrénia érdekli?
– Hát azt hiszem, igen. Mint tudja, ez a legelterjedtebb
elmezavar.
Vic mosolygott. Melinda bement a konyhába egy újabb
italért. Sem Vic, sem Carpenter nem ivott.
– Azon gondolkoztam, nem talál-e a feleségemnél
skizofréniára utaló jeleket.
Carpenter összeráncolta a homlokát, de közben
mosolygott; húsos ajkai közül elővillant szabályos fehér
fogsora.
– Egyáltalán nem. És maga?
– Nem tudom megítélni. Nem vagyok szakember –
mondta Vic, és várta, hogy Carpenter folytassa.
– A felesége nagyon vonzó asszony – mondta Carpenter.
– Van benne valami zabolátlan vonzerő.
– Úgy érti, vonzó a zabolátlansága?
– Igen – mosolygott a pszichoterapeuta. – Úgy értem,
sokkal vonzóbb, mint amilyennek tartja magát.

– És ez nem kevés.
Carpenter elnevette magát, és Melindára nézett, aki
éppen belépett a szobába.
Vic agyán átfutott, hogy a vendégeik közül Carpenter
volt az egyetlen, aki semmiféle meglepetést nem árult el,
amikor megtudta, hogy Vic a ház másik szárnyában lakik.
Vic szerint ez baklövés volt. De kettőjük közül valaki
nemsokára igencsak meglepődik majd. Vajon melyikük lesz
az? Vic barátságosan rámosolygott Carpenterre.
Carpenter talán fél órát töltött náluk azon a délutánon,
amikor a sövénynyírót jött kölcsönkérni. Érdeklődve, de
kissé szórakozottan szemügyre vett mindent, megbámulta
Trixie-t – mintha volna valami különös a kislány zabolátlan
normalitásában –, körülnézett a garázsban, a konyhában,
és mindenütt a házban, ahol csak megfordult. És nem volt
ez a tekintet annyira szórakozott. Harold Carpenter nem
tartozott a szórakozott emberfajtához. De kicsit túlságosan
is sok időt töltött Van Allenéknál, különösen ahhoz képest,
hogy a házuk egyáltalán nem esett útba a Kenningtonintézet és Charley egykori háza között. Vic számára ez újabb
jele volt annak, hogy Carpenter magándetektív, de
legalábbis olyan pszichiáter, akit Melinda felbérelt, hogy
mellékállásban megfigyelje őt.
Amikor október negyedikén megérkezett a következő
bankszámlakivonat, volt rajta kétszáz dollár – legalább
kétszáz dollár – készpénzfelvétel, amire Vic nem talált
magyarázatot. Érdekes volt számára a gondolat, hogy ezek
a dollárok most talán Carpenter zsebében vannak, és hogy
az a tízdolláros is, amellyel Carpenter kifizette az üveg
pezsgőt – Melinda születésnapi partijára vette – talán
egyenesen a Van Allen-féle bankszámláról való. Vic a
felesége születésnapján futott össze Carpenterrel Wesley

főutcáján, a Commerce Streeten, épp amikor kilépett az
ékszerboltból, ahol Melindának vett ajándékot. Carpenter
néhány jókora könyvet cipelt a hóna alatt. Elég gyakran
cipelt mindenféle nagy könyveket.
– Ráér ma este? – kérdezte Vic.
Carpenternek nem volt semmi dolga, és Vic
megkérdezte, nem volna-e kedve elmenni hozzájuk
vacsorára. Úgy gondolta, Carpenter tudja, hogy aznap van
Melinda születésnapja. Kisebb összejövetelt tartanak,
mondta, csak Mellerék lesznek ott, és biztos benne, hogy
Melinda örülne, ha láthatná Carpentert. Carpenter
udvariasan szabadkozott, hogy talán illene előbb felhívni
Melindát, de Vic azt mondta, ne szóljanak neki, hadd legyen
ez meglepetés. Carpenter végül elfogadta a meghívást, és
amikor Vic megmondta, hogy aznap van Melinda
születésnapja, megvette azt a bizonyos pezsgőt.
Vic és Melinda szerette volna meghívni Cowanéket is, de
Phil egész héten Vermontban tanított, Evelyn meg azt
mondta, hogy megfázott és rosszul érzi magát. A
születésnapi vacsorát Vic találta ki, és nem kis fáradságába
került, hogy Melindával is elfogadtassa az ötletet. Melinda
úgy érezte, régi barátaik mostanában hanyagolják őt, ami
többé-kevésbé igaz is volt, Vic azonban megjegyezte, hogy
azért még minden összejövetelre meghívták Melindát is, és
ha javítani akar a viszonyukon, időről időre neki is meg kell
hívnia őket. Vicnek mindig nehéz volt meggyőznie Melindát,
hogy vendégeket hívjon. Nem mintha kötelezőnek tartotta
volna, hogy viszonozzák a barátaik meghívásait – különösen
egy olyan városban, mint Little Wesley, ahol keveset
törődtek a formaságokkal –, de úgy érezte, évente egyszerkétszer ők is adhatnak egy nagyobb koktélpartit vagy
estélyt. Cowanék vagy Mellerék évente legalább hármat

tartottak. Melindát azonban kiborította a gondolat, hogy két
embert meg kell hívnia vacsorára vagy húszat egy
koktélpartira. Aggódott, hogy nem lesz elég az ital, hogy
elolvad a fagylalt, mielőtt még felszolgálnák, vagy hirtelen
rájött, hogy a házra ráférne egy nagytakarítás, a konyhába
új függönyök kellenének, szóval akkora ügyet csinált a
dologból, hogy Vic végül azt mondta, hagyják a egészet a
csudába. Melindában már két ember is valamiféle rejtett
kisebbrendűségi érzést váltott ki, még az olyan régi barátok
is, mint Mellerék, és olyan ideges lett, annyira
elbizonytalanodott, mint az ifjú feleség, aki először látja
vendégül a férje főnökét. Vic mindig meghatódott attól, hogy
az asszony milyen gyerekes és tanácstalan ilyenkor, és
mindent megtett, hogy megnyugtassa Melindát és
helyreállítsa az önbizalmát – még azokban a hónapokban
is, amikor nyugodtan bosszankodhatott volna azon, hogy a
felesége hetente kétszer egyedülálló férfiakat hív meg
vacsorára, és a jelenlétük láthatóan sohasem idegesíti.
Vic úgy vélte, Melindát nem zavarja majd Carpenter
jelenléte – sőt, talán még segít is neki elviselni a vacsorát –
, és merő barátságból és jóindulatból hívta meg a férfit.
Melinda arca csakugyan felragyogott, amikor este fél
nyolckor Vic megérkezett Carpenterrel. Melleréket csak
nyolcra várták. Carpenter átadta a pezsgőt,
Melinda megköszönte és betette a hűtőszekrénybe, hogy
elég hideg legyen, amikor majd vacsora után kinyitják. Az
asszony fel-le járkált a házban, kezében egy pohár
whiskyvel, ötpercenként megnézte a kacsát a sütőben,
többször is ellenőrizte a koktélasztalt, ahol szokatlan
rendben sorakoztak a tiszta hamutartók és az italos
palackok meg egy nagy edény a tejfölös ráksalátával.
Melinda ujjatlan palackzöld vászonruhát viselt, aranyszínű

szandált és egy fehér korallnyakláncot, amely úgy nézett ki,
mintha tigrisfogakat fűztek volna fel. A nyaklánc felett
azonban vége volt a rendnek: Melinda arcán teljes
kétségbeesés ült.
Vic kis időre magára hagyta őt Carpenterrel, inget
cserélt, sötét öltönyt vett fel, majd visszament, a zakója
zsebéből elővette a feleségének szánt ajándékot, és átadta
neki.
Melinda ideges, bocsánatért esdeklő pillantást vetett
Carpenterre, majd kinyitotta a dobozt. Arckifejezése
azonnal megváltozott.
– Ó, Vic! Micsoda óra!
– Ha nem tetszik, az üzletben visszaveszik, és
kicserélheted valami másra – mondta Vic, de tudta, hogy
Melindának tetszik.
Carpenter kedvtelve nézegette a házaspárt. Melinda a
csuklójára tette az órát. Elegáns aranyóra volt, kis
gyémántokkal körberakva. Melinda régi órája már két vagy
három éve tönkrement, amikor egy éjszaka vele együtt
ugrott be Cowanék medencéjébe, és azóta is egy elegáns
órára vágyott.
– Ó, Vic, ez egyszerűen gyönyörű! – Vic már hosszúhosszú hónapok óta nem hallotta ilyen kedvesnek a felesége
hangját.
– Ez pedig – mondta Vic, és a másik zsebéből is elővett
egy borítékot – igazából nem számít ajándéknak.
– A gyöngyeim!
– Csak újra felfűztem őket – mondta Vic. Melinda egy
hónapja szakította el a gyöngysort, amikor veszekedés
közben érv helyett hozzávágta Vichez.
– Köszönöm Vic. Igazán kedves tőled – mondta Melinda
most már visszafogottabban, és vetett egy oldalpillantást

Carpenterre, mintha attól tartana, hogy a férfi kitalálja,
miért kellett újrafűzni a gyöngyöket.
Vic szerint Carpenter tényleg úgy nézett, mint aki
kitalálta. Minden bizonnyal még jobban szórakozott volna,
ha tudja, hogy miközben Vic négykézláb mászkált a padlón,
hogy összeszedje a szétszóródott gyöngyszemeket, Melinda
még jól bele is rúgott.
Mellerék egy forgó grillsütőt hoztak Melindának
ajándékba; árammal működöt, tehát a konyhában is
lehetett használni. Tudták, hogy Van Allenéknek csak
szabadtéri faszenes grillsütőjük van. Mary Meller arcon
csókolta Melindát, aztán Horace is. Vic látta már Maryt
kedvesebbnek is Melindával, de úgy gondolta, hogy
Carpenter előtt így is elég jól sikerült az előadás. Úgy tűnt,
Carpenter egész este nyitva tartja a szemét, figyeli a
társasági kapcsolatokat: hogyan viselkednek Mellerék
Vickel és hogyan viselkednek Melindával. Vitathatatlanul
barátságosabbak voltak Vickel, mint a feleségével.
Miközben a koktélokat itták, Melinda állandóan
kirohangált a konyhába. Mary felajánlotta, hogy segít neki,
de Vic és Melinda kórusban hárították el.
– Ne is törődj vele – mondta Vic. – Te csak maradj itt, és
iszogass nyugodtan. Ma én főpincérkedem.
Kiment a konyhába, hogy megoldjon egy sarkalatos
problémát, nevezetesen a kacsa áthelyezését a sütőből a
tálra. A művelet közben a sültalma kiesett a kacsa hátsó
feléből, de Vic még a levegőben elkapta a tüzes golyóbist, és
mosolyogva letette a tűzhelyre tetejére.
– Ó, Jézusom! – sopánkodott Melinda a szeletelő késsel
és a fenőkővel hadonászva – Mi más történhet még?

– Talán leégetjük a rizst – mondta Vic, és vetett egy
pillantást a sütőbe. Egy nagy kanállal felkapta a sültalmát,
és megpróbálta visszatenni a kacsába.
– Abban sem vagyok biztos, hogy ez megy a kacsához –
nyöszörgött Melinda.
– Szerintem nem nagyon. Úgyhogy ezt most kihagyjuk.
– De akkora lyuk maradt a helyén! – mondta
szerencsétlenül Melinda.
– Ne is törődj vele. Majd körberakjuk rizzsel.
Együttes erővel eligazgatták a kacsát, a rizst, a
zöldborsót, a pirított kenyérdarabokat, a tormasalátát. De
a salátaöntet még nem volt készen. Melinda mindig is
szerette Vicre hagyni a dresszinget, ráadásul Vicnek
gondosan
felcímkézett
dobozokban
hétféle
saját
termesztésű fűszere is volt, és különféle módokon keverte
őket egymással.
– Aggodalomra semmi ok – mondta Vic. – Mindent
visszateszek a sütőbe, és az öntetet egy pillanat alatt kész
lesz.
Visszacsúsztatta a sütőbe az ezüsttálat a kacsával,
hagyta, hogy Melinda feltegye melegedni az edényeket a
sütő tetejére, aztán elkészítette az öntetet. Egy edényben
összetörte a fokhagymát sóval, öntött rá egy kis ecetet, majd
belerakta a fűszereket – egy, kettő, három különféle fűszert
–, mindezt bal kézzel, mert a jobbjával folyamatosan
kevergette az öntetet.
– Aranyos vagy, hogy megmostad a tormát – szólt hátra
a válla felett.
Melinda nem válaszolt.
– Remélem, Harold nem azt várja, hogy csigákkal
kezdünk – mondta Vic.
– Miért várná?

– Azt mondta, szereti őket. Mármint megenni – Vic
nevetett.
– Nem mondtad még neki, hogy ez olyan, mintha az
ember a saját húsát enné?
– Nem, nem mondtam. Tessék, készen is van a saláta.
Megkérhetlek, hogy szólj a vendégeknek, kész a vacsora?
Horace
és
Carpenter
mélyen
elmerültek
a
beszélgetésben, úgyhogy utolsóként értek az asztalhoz. Vic
látta, hogy Horace nyugtalan. Melinda szinte sóbálvánnyá
vált az izgalomtól, hogy vajon elég finom-e az étel, elég
meleg-e, és az első negyedórában szinte egy szavát sem
lehetett hallani. Minden finom volt és a vacsora is aránylag
kellemesen telt. Persze nem volt egészen olyan, amilyennek
egy régi barátokkal elfogyasztott közös vacsorának lennie
kell, de ez részben Carpenter jelenlétének is betudható volt.
Vic észrevette, hogy Horace az asztalnál meg sem próbál
beszélgetni Carpenterrel. Carpenter szoborszerű, merev,
ám szívélyes vonásaiból semmit sem tudott kiolvasni.
Kivéve azt, hogy érdekes módon Carpenter és Melinda alig
szólt egymáshoz. Vic ebből azt a következtetést vonta le,
hogy aznap korábban már találkoztak. Carpenter a vacsora
nagy részében csak figyelt.
A kávét a nappaliban fogyasztották el. Horace odament
a kertre néző ablakhoz, megállt, és csak bámult kifelé. Vic
éppen őt nézte, amikor végre megfordult, és intett Vicnek,
hogy menjen oda hozzá. Horace kinyitotta a franciaablakot,
és kisétáltak a gyepre.
– Sohasem járt a Columbia Egyetemre, az a fickó ott
bent – vágott a dolgok közepébe Horace. – Senkit sem ismer
a Columbián. Egyetlen nevet ismert csak, a pszichológiatanszék vezetőjéét, de senki másról még csak nem is hallott
– Horace komoran nézett maga elé.

– Nagyjából erre számítottam – mondta csendesen Vic.
– Azt nem állítom, hogy nem próbálta meg elhitetni
velem, tudja, mi folyik a Columbián, de ismerem annyira az
ottani pszichológiai tanszéket, hogy tudjam, gőze sincs az
egészről. Ugye azt mondtad, hogy ambuláns beteg a
Kensingtonban?
Vic hátravetette a fejét, és hangosan felnevetett az
éjszakai csendben.
– Nem, Horace. Azt mondtam, hogy a disszertációjához
folytat kutatásokat.
– Ó! És ez igaz?
– Hát… nem tudom, hogy igaz-e, különös tekintettel
arra, amit most mondtál.
Horace türelmetlenül rágyújtott, és majdnem eldobta a
gyufát, de az utolsó pillanatban visszafogta magát.
– Nem tetszik nekem ez a fickó. Miben mesterkedik?
– Ha tudnám – mondta Vic. Kitépett néhány fűszálat és
a sápadt holdkorong felé tartotta őket. Átfutott az agyán,
hogy érdemes lenne megpróbálni az ofszetnyomást
fűszálakkal,
falevelekkel,
esetleg
lóhereviráglenyomatokkal. Nagyon hatásos volna Brian Ryder
verseskötetében, gondolta. Sok versében utal virágokra és
növényekre.
– Vic!
– Tessék!
– Miben mesterkedik? Ne mondd nekem, hogy nem
gondolkoztál még rajta! Melindának csapja a szelet?
Vic habozott.
– Nem hinném – mondta közömbösen. Csak annyit kell
bevallani az igazságból, amennyit lehet.
– Márpedig valamit akar ezzel az egyetem-dologgal, az
biztos. Még csak kifogást sem keresett, hogy mondjuk az

idő nagy részét más egyetemen töltötte, ezért nem ismeri jól
a Columbiát. Ragaszkodott a Columbiához… és csak
vergődött. Bár ügyesen vergődött, ha érted, mit akarok
mondani.
– Most megfogtál Horace. Fogalmam sincs, miben
mesterkedik.
– Ráadásul De Lisle házában lakik. Nem Melinda intézte
így?
– Ő ajánlotta neki a házat – hagyta rá Vic.
Horace elgondolkozott.
– Jó lenne tudni, ismeri-e Don Wilsont.
– Miért?
– Mert szerintem ismeri. Talán még barátok is.
– Mire gondolsz? Hogy valami kémnek rángatták ide?
– Pontosan.
Vic tudta, hogy Horace is eljut idáig. Most már csak arra
volt kíváncsi, Horace gyanítja-e, hogy Carpenter
magánnyomozó.
– Nem hinném, hogy ismeri Dont. Legalábbis amikor
utoljára megkérdeztem Melindától, azt mondta, nem tartja
valószínűnek, hogy már találkoztak volna.
– Pedig talán éppen azért kerülik egymást, mert egy
követ fújnak.
Vic felnevetett.
– Legalább akkora a fantáziád, mint Don Wilsoné.
– Jól van, lehet, hogy nincs igazam. Azt hiszem, a fickó
konyít valamennyit a pszichológiához, de egyáltalán nem
az, akinek mondja magát. Mindenesetre szeretném tudni,
mi a célja. Mennyi ideig marad itt?
– Úgy tudom, még egy hónapig. A skizofrénia kezelésével
kapcsolatban végez valamilyen kísérletet a Kenningtonban.

– Kíváncsi lennék, miféle kísérlet lehet az – mondta
cinikusan Horace. – Ismerem ott Fred Dreyfusst. Könnyen
utána érdeklődhetek a barátunknak.
Vic olyasmit morgott, hogy nem tulajdonít különösebb
jelentőséget a dolognak.
– Hogy van Melinda mostanában? – kérdezte Horace.
– Gondolom, jól – Vic megmerevedett. Érezte, hogy erőt
vesz rajta a szokásos ösztön, hogy meg kell védenie
Melindát az egész világgal szemben is, pedig tudta, hogy
Horace csak arra kíváncsi, őt vádolja-e még Melinda
Charley meggyilkolásával. Ha Horace-t tényleg az érdekelte
volna, hogy van Melinda, akár minden este meglátogathatta
volna az asszonyt.
– Hát Maryhoz azóta sem jött el – Horace hangja kissé
kihívóan csengett. – Tudod, nem hiszem, hogy Evelyn
valaha is megbocsátana neki… mármint Melindának.
– Sajnálom – mondta Vic.
Horace meglapogatta Vic hátát.
– Nem volt könnyű dolgom Maryvel. Csak miattad volt
hajlandó eljönni ma este, Vic.
– Szeretném, ha mindenki megpróbálná elfelejteni ezt az
egészet. De attól tartok, ez túl nagy kívánság. Talán majd
idővel.
Horace nem felelt.
Visszamentek a nappaliba. Melinda, akiben még az
alkohol sem csökkentette a feszültséget, ideges hangon azt
javasolta, hogy bontsák ki Carpenter pezsgőjét, de Mary
tiltakozott, inkább hagyják meg későbbre, mondta, így
aztán a pezsgőt nem nyitották ki. Vacsora után senki sem
kért jeges Scotchot. Mellerék negyed tizenegykor felálltak,
Vic szerint egy órával korábban, mint akkor tették volna, ha
Mary és Melinda között minden rendben van és Carpenter

sincs ott. Carpenter Mellerékkel együtt ment el, miután
többször is köszönetet mondott Melindának és Vicnek a
vendéglátásért. A saját autójával távozott, egy sötétkék,
kétajtós Plymouth-szal, amelyről szerényen azt mondta
Vicnek, hogy nemrégiben vette használtan.
– Nem gondolod, hogy kicsit elhanyagolja a munkáját? –
kérdezte Vic Melindát. A bejárat előtt ácsorogtak.
– Milyen munkáját? – kérdezett vissza gyorsan Melinda.
Vic kissé elmosolyodott, és érezte, hogy a mosoly nem
sikerült valami kedvesre.
– Talán te meg tudod mondani nekem.
– Ezt meg hogy érted? – aztán az asszony csüggedten
visszakozott. – Ki?
– Carpenter.
– Ó! Szerintem… Szóval azt hiszem, az ideje nagy részét
a Kenningtonban tölti.
– Ó! – gúnyolódott álnokul Vic. – Én meg úgy vettem
észre, hogy sikerül elképesztően sok időt fordítania ránk.
Melinda odament a koktélasztalhoz, és elkezdte
összeszedegetni a csészéket meg a kistányérokat. Vic
behozta a tálcát a konyhából, hogy gyorsabban haladjanak.
Millió dolgot kellett kihurcolni a konyhába. Vic felkötött egy
kötényt, és levette a karóráját, hogy nekilásson a
mosogatásnak. Aznap este aztán már egyetlen szóval sem
célzott rá, hogy Carpentert magándetektívnek tartja.
Melinda elég okos volt ahhoz, hogy tudja, Vic a legkisebb
árulkodó jelre is ugrik, amit Carpenter hagy maga után, de
ahhoz már nem volt elég okos, hogy tudja, a nyomozó
hagyott már néhányat.
– Boldog születésnapot, drágám – mondta Vic, és elővett
egy piros-fehér csíkos papírba csomagolt dobozt a
bárszekrény aljából.

– Még egy ajándék – kérdezte ellágyulva Melinda.
Meglepetésében majdnem elmosolyodott.
– Remélem, jó a méret.
Melinda kibontotta a csomagot, kivette a fehér moher
kardigánt, és maga elé emelte.
– Ó, Vic. Honnan tudtad, hogy épp ilyenre vágytam?
– Elvégre egy fedél alatt élünk, nem?
Minden különösebb ok nélkül odament a feleségéhez, és
arcon csókolta. Melinda nem húzódott el. Lehet, hogy
egyszerűen nem is érezte.
– Isten éltessen sokáig!
– Köszönöm, Vic – az asszony egy darabig furcsán nézett
rá, az egyik szemöldöke megremegett, vékony szája a
mosoly és a gúny közt habozott, ahogy nyilván az érzései is.
Vic viszonozta az asszony pillantását, de pontosan
tudatában volt annak, hogy fogalma sincs róla, mit fog most
mondani vagy csinálni Melinda, és nem kevés önutálattal
arra is ráébredt, hogy saját arckifejezése – az enyhén felvont
szemöldök, az asszonyra meredő szempár, a szorosra zárt,
kifejezéstelen száj – hamis és alávaló. Vic arca álarc volt, de
Melindáé nem volt az, legalábbis abban a pillanatban nem.
Vic megpróbált mosolyogni. De még a mosolyát sem érezte
őszintének.
Aztán Melinda elfordította a tekintetét, elindult, és az
egésznek vége lett.
Aznap este Vic az ágyában a Horace-szal folytatott
beszélgetésen gondolkozott. Érezte, hogy pontosan azt
mondta, amit kellett: ha mégis kiderül, hogy Carpentert
magánnyomozó, Vic nyugodtan mondhatja azt, hogy ő
mindig is sejtette, csak hát neki teljesen mindegy volt, s ez
egyszersmind rendkívül lovagias gesztus lesz Melindával, a
saját feleségével szemben is, aki képes volt felbérelni egy

magándetektívet a férje ellen. Ha meg Carpenter mégsem
detektív, akkor meg nem mutatkozott olyan ostobának,
hogy ezt állítsa róla. Az első találkozásuk óta Vic egyszer
sem vett észre dudort a zakója alatt. De még mindig ott volt
az a megmagyarázhatatlan két- vagy háromszáz dolláros
hiány a számlájukon. Melinda nyilván kisebb részletekben
fizetett Carpenternek.
Miközben Vic lassacskán álomba merült, fokozatosan
újra feltámadt benne az ellenséges érzület Melinda iránt,
szinte önkéntelenül, és megpróbált fogást találni rajta, mint
birkózó az ellenfelén. Úgy támadt fel benne, mintha
valamiféle megszokás próbálna utat törni magának a
felszínre – olyasféle megszokás, mint például az, hogy
hanyatt fekve alszik el, mint most is –, és mielőtt teljesen
elaludna, tudatosítja magában ezt az egészet, és hagyja,
hogy a gondolat eljusson a tudata felszínére, mint azok a
homályos gondolatok, amelyek elalvás előtt futnak át az
ember agyán. Mintha Vic képzeletében Melinda egy címkét
viselt volna: „Az ellenségem”, és valóban az ellensége volt, s
ezt sem a józan esze, sem a képzelete nem befolyásolhatta.
A vak ellenségesség, amely feltámadt benne, fogást talált
rajta, jó erősen belekapaszkodott, Vic pedig az oldalára
fordult, és elaludt.
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A születésnapi összejövetel után Harold Carpenter mintha
eldöntötte volna, hogy gyökeresen megváltoztatja a
taktikáját. Gyakrabban találkozott Melindával, és
kevesebbet mindkettőjükkel. A változás már a parti után

három vagy négy nappal elkezdődött. Melinda ebben a négy
napban két délutánt is Harolddal töltött, és különös gondot
fordított rá, hogy erről Vicet is tájékoztassa. Vic azonban a
legcsekélyebb érdeklődést sem tanúsította a dolog iránt,
csak megjegyezte:
– Nem érdekel, hányszor találkozol vele a házon kívül,
de nem akarom, hogy még egyszer idehívd.
Melinda döbbenten nézett rá.
– Mi van?
– Nem tetszik a fickó – mondta Vic nyersen, és
beletemetkezett az esti újságba.
– És mióta nem kedveled? Azt hittem, nagyon érdekes
embernek tartod.
– Az is… nagyon is érdekes – mondta Vic. Néhány
pillanatig Melinda csendjét hallgatta. Az asszony a kanapé
mellett állt, és nyugtalanul toporgott. Nem volt sok tűsarkú
cipője, de most felvette az egyiket, mert Carpenter magas
férfi volt.
– És mióta írod te elő, hogy ki léphet be a házba és ki
nem? – kérdezte Melinda, és még uralkodott a hangján,
minthogy ki akarta puhatolni a terepet.
– Mostantól. Az a helyzet, hogy nem kedvelem őt.
Sajnálom. Nem tudnátok nála találkozni? Vagy bárhol
másutt? Ugye, már nem sokáig lesz itt?
– Nem, azt hiszem, nem. Talán még két hétig.
Vic belemosolygott az újságba, aztán még mindig
mosolyogva felnézett Melindára. „Azaz még két hétig kell
fizetnem neki”, gondolta. Kísértést érzett rá, hogy
megmondja Melindának, tudja, hogy Carpentert ő fizeti, de
valamiféle csökönyösség visszatartotta.
– Hát, mindannyiunknak hiányozni fog, nem?

– Nem hinném, hogy a többes szám indokolt – jegyezte
meg Melinda.
– Talán hamarosan akad helyette másik – mondta Vic,
és érezte, hogy a felesége kezd dühbe gurulni.
Melinda rágyújtott, és az öngyújtót odavágta az egyik
díványpárnára.
– Igencsak remek hangulatban vagy ma este, nem
gondolod? Vendégszerető, nagylelkű… udvarias. Csupa
olyan tulajdonság, amire büszke lehetsz.
– Sohasem büszkélkedtem ilyesmikkel – Vic az
asszonyra pillantott. Melinda rémültnek látszott. – Jól van,
Melinda. Sajnálom. Semmi bajom Carpenterrel. Nagyon
kellemes ember. Elragadó fiatalember.
– Ezt úgy mondod, mintha egy szót sem hinnél az
egészből.
– Tényleg? Sajnálom. – Vic megtalálta a hangot az
őszinte sajnálat és a nyílt ellenségesség között. Rájött, hogy
mosolyog. – Felejtsük el az egészet, jó? Mi lesz vacsorára?
– Tudni akarom, hogy ha úgy látom jónak,
meghívhatom-e Carpentert hozzánk, anélkül, hogy te
goromba lennél vele.
Vic nyelt egyet. Ez most nem Melindáról szól, gondolta,
és nem is Carpenterről, hanem az alapelvekről. Érezte, hogy
szokás szerint megint gépiesen mosolyog.
– Persze, hogy meghívhatod, édesem. Sajnálom, hogy
elragadtattam magam.
Várt.
– Mikor akarsz megint találkozni vele? Gondolod, hogy
hamarosan meghívod vacsorára?
– Ne játszd túl a dolgot! – Melinda idegesen babrált a
kezében egy cérnaszálat, egyik ujjáról a másikra tekergette.

Mindjárt elszakad a cérnája, kicsit lazítani kell a dolgon,
gondolta Vic, noha egyáltalán nem volt hozzá kedve.
– Mit eszünk vacsorára, édesem? Akarod, hogy
készítsek valamit?
Melinda hirtelen elindult a konyha felé.
– Majd én megcsinálom – szólt vissza.
Vic feje belül olyan volt, mint egy szélviharban
nyögdécselő sötét erdő. Ha a saját tetteire gondolt, látta
önmagát, amint leveri a hamutartót az asztalról, mihelyt
kinyújtja érte a kezét, összeroppantja a csigaházakat az
ujjai közt, mert képtelen kontrollálni a mozdulatait, bár
soha semmi ilyesmi nem történt vele. A kezére nézett:
mozdulatai ugyanolyan nyugodtak és pontosak voltak, mint
mindig. Kicsi, gömbölyded, ártalmatlan kezek, tiszták, mint
egy doktor kezei, kivéve, amikor festék kerül rájuk a
nyomdai munka közben. A csigák is szerették a kezét. Ha
Vic kinyújtotta nekik a mutatóujját, lassan, de tétovázás
nélkül odamásztak hozzá, még akkor is, ha Vic nem
csalogatta őket azzal, hogy erősen korlátozott látóterükben
meglengetett egy darabka salátalevelet.
Vic végül rájött, honnan jön a szélvihar verte erdő képe.
Világosan emlékezett egy viharra, amelyet az osztrák
hegyekben élt át. Tízéves lehetett. Az apja még élt, és Vic
meg a szülei éppen szokásos éves európai útjukon voltak.
Az apja mérnök volt, és girosztatikai szakértői munkákat
vállalt. Hatalmas magánvagyonnal rendelkezett, de egész
életében úgy tett, mintha keményen dolgozna, mintha
elsődleges érdeke volna, hogy megkeresse azt a munkabért,
amelyre nincs szüksége, és olyan karriert építsen fel, amely
számára nem létfontosságú. Vic pontosan emlékezett rá,
hogy az apja éppen befejezett egy két- vagy háromhetes
munkát Párizsban, és utazásuk Münchenbe meg

Salzburgba a nyaralás része volt, mielőtt visszajöttek volna
az Egyesült Államokba. Egy mesébe illő szállodában laktak
a St-Wolfgangsee partján. Vagy a Fuschlsee lett volna az?
Tél volt. A földet még nem borította hó, de minden
pillanatban számítani lehetett havazásra. Aztán az
ablakukból látták, ahogy a vihar lecsap a hegyekre. Vic
emlékezett a szoba duplaüvegű ablakaira, és arra is, hogy
bár a szállodának vastag falai voltak, ő fázott, de semmit
sem lehetett tenni a hideg ellen, mert volt ugyan központi
fűtés a szobában, de a radiátorok nem tudtak megbirkózni
a hideggel. Az apja, ez a rendkívül udvarias ember, akit
zavart az a tény, hogy szinte mindenkinél gazdagabb, jóval
nagyobb hideget is zokszó nélkül elviselt volna. Richesse
oblige. A vihar jött, és gyorsan átjutott a hegyeken, amelyek
maguk is olyan vészjóslóan közelinek és sötétnek
látszottak, mint egy ismeretlen dimenzió legyőzhetetlen
óriásai. A fák – körvonalaik kirajzolódtak a hegygerincen –
ide-oda hajladoztak, mintha az őrült, fékeveszett szél
szándékosan kínozná őket, vagy mintha legszívesebben
gyökerestül kiszakadnának, hogy elmeneküljenek a vihar
elől. Az apja hangja izgalomról árulkodott, amikor azt
mondta, „Ez a felhő nagyon sok havat hoz”, pedig a felhő
csaknem fekete volt, olyan fekete, hogy a szobát esti
sötétség ülte meg tőle. Aztán amikor a fekete felhő végre
rászánta magát, hogy legördüljön a hegyről feléjük, süvöltő
zűrzavart támasztva a fák közt, Vic elmenekült az ablaktól,
és meglapult a szoba legtávolabbi zugában. Még most is
emlékezett rá, milyen döbbent és csalódott arccal állította
talpra az apja. Vic felállni fel tudott ugyan, de képtelen volt
erőt venni magán, hogy visszamenjen az ablakhoz, hiába
biztatta az apja. Valójában nem is magától a vihartól rémült
meg, hanem a szélverte fák látványától.

Mostanában elég gyakran gondolt a fákra, amikor
hallotta, hogy Melinda Carpenterrel töltötte a délutánt – bár
az volt az érzése, Melinda akkor is azt mondja, Carpenterrel
kirándult a Medvetóhoz vagy otthon látogatta meg a férfit,
esetleg a Chesterfieldben koktélozott vele, ha valójában
egészen mást csinált. Vicet ez különösen felháborította.
Ennek ellenére nem reagált rá. Nincs több csípős
megjegyzés, sem szemrehányó pillantás. Talán még kétszer
megkérdezte Melindától, nem akarja-e meghívni hozzájuk
Haroldot: egyszer, amikor Mellerék megint náluk
vendégeskedtek, és egy másik alkalommal, amikor a
kertben rendeztek pecsenyesütést. Melinda azonban
egyikre sem hívta el Carpentert. Vic feltette magának a
kérdést, vajon ez volna-e az új taktikájuk. Azt akarják
elhitetni vele, hogy olyan bensőséges lett a viszonyuk,
amelybe már senki más nem fér bele? Micsoda alak ez a
Carpenter! Lehet, hogy érti a dolgát, de a világ legrosszabb
színésze. Mit gondol, kit tud bolonddá tenni? Hiszen még a
városban sem sikerült újra felélesztenie a Victor Van Allen
ellen irányuló pletykákat. És a legbosszantóbb az egészben
az volt, hogy valószínűleg ő pénzeli Carpentert.
Egészen addig türtőztette magát, amíg egy napon meg
nem látta Ralph Gosdent és Don Wilsont, amint együtt
sétálnak végig az utcán. Délután egy óra lehetett, és Vic
ebéd előtt azért autózott be a városba, mert el akarta hozni
a cipésztől Trixie egyik javításra beadott cipőjét. Amikor
kilépett a cipésztől, Ralph és Wilson éppen feléje tartottak a
járdán. Vic látta, hogy mindketten visszahőkölnek, amint
észreveszik őt. Éppen attól fogta el a düh, hogy ezek
megijednek tőle.
– Üdvözletem! – köszönt rájuk Vic, és mosolyogva
elindult feléjük. – Szeretnék feltenni maguknak egy kérdést.

– Mifélét? – Ralph pimaszul mosolygott, noha
észrevehetően elsápadt.
– Azt hiszem, mindketten ismerik Harold Carpenter urat
– mondta Vic.
Ralph zavarba jött, de Wilson végül kibökte, hogy
valóban, már találkozott vele.
– Lefogadtam volna – mondta Vic. – Maguk bérelték fel?
– Felbéreltük? Miről beszél? – Wilson összevonta fekete
szemöldökét.
– Tudniuk kell, miről beszélek. Egy szó sem igaz abból,
amit
Carpenter
önmagáról
állít.
Amiből
arra
következtettem, hogy magándetektív, és valószínűleg maga
szedte fel, Wilson. Ugye maga ment el New Yorkba, hogy
felfogadja őt… – Vic elharapta a mondat végét, pedig már
majdnem kimondta, „a feleségem kérésére”.
– Nem tudom, miről beszél – közölte megvetően Wilson.
Vic azonban látta Ralph rémült tekintetéből, hogy
beletrafált az igazságba, legalábbis nagyon közel jár hozzá.
– Szerintem nagyon is jól tudják, miről beszélek.
Carpenter magándetektív, és ezt maguk is tudják, ugye?
Ugye, Wilson? – Vic kicsit előbbre lépett, Wilson kicsit
hátrébb húzódott. Vicnek nagy kedve lett volna behúzni
egyet a képébe.
Wilson körbekémlelt, nem figyeli-e valaki őket.
– Lehet, hogy az. Nem ismerem jól azt az embert.
– Ki választotta? Nem maga? Vagy maga volt az, Ralph?
– kérdezte Vic Ralphra pillantva. – Bár ha jobban
belegondolok, maguknak nem lett volna hozzá bátorságuk.
Maguk csak várnak, és a háttérből figyelnek, ugye, Ralph?
– Magának elment az esze? – Ralphnak végre sikerült
megszólalnia.

– Melyik ügynökségnél bukkantak rá, Wilson? –
kérdezte Vic, és közelebb hajolt Don Wilsonhoz.
– Magának meg mi baja? Carpenter talán túl gyakran
találkozgat a feleségével? – kottyantotta közbe Ralph. – Ha
nem tetszik magának, miért nem öli meg!
– Fogd már be! – szólt rá Wilson. Jól láthatóan remegett.
– Melyik ügynökség volt az? – kérdezte ismét Vic. –
Semmi értelme kerülgetni a forró kását, tudom, hogy
magánnyomozó.
És ha mégsem, gondolta Vic, ha mindenben téved, még
mindig gondolhatják, hogy megőrült. Ez így rendben is van.
– Egyikük sem hajlandó beszélni? Hát akkor majd
kiszedem Melindából. Nem akartam tőle megkérdezni, de
elég gyorsan meg fogja mondani nekem. Melinda még
mindig azt hiszi, hogy semmit sem tudok az egészről – Vic
megvetően Wilsonra nézett. – Aztán majd ha kiderítettem az
igazságot, gondoskodom róla, hogy az egész városban híre
menjen a dolognak. Akkor majd eldöntheti, Wilson, nem
kényelmesebb-e, ha elköltözik innen.
– Ne játssza már az Istent, Vic! – Ralph valahonnan
előkapart némi rémült bátorságot. – Azt hiszi, magáé az
egész város? Meg az igazság is?
– Tudok néhány elnevezést az ilyen emberekre, mint
maga, Ralph. Akarja, hogy mondjak néhányat?
– Vic elvörösödött a haragtól.
Ralph befogta a száját.
– Gondolom, tudja, mi a véleményem magáról – mondta
Wilson. – Megmondtam magának, egyenesen a képébe.
– Maga aztán bátor fickó, Wilson. Ha ilyen bátor, miért
nem meri megmondani, hol találta Carpentert? Fel akarok
neki mondani, ugyanis én fizetem őt – Vic várt, és a Wilson

komor arcán kavargó érzelmeket figyelte. – Nem meri,
Wilson?
– De merem, miért ne merném? A Megbízható
Nyomozások Ügynökségénél, Manhattanben.
– Megbízható!? – Vic hátravetette a fejét, és hangosan
felnevetett. – Ha-ha-ha! Ho-ho-hó! Még hogy megbízható!
Ralph és Wilson idegesen összenézett.
– Kösz! – mondta vidáman Vic – Még ma délután
felhívom őket. Mondja, Wilson, maga választotta
Carpentert?
Wilson nem válaszolt. Hátralépett, mintha indulni
akarna, mintha elege volna az egészből.
– Nem maga választotta, Wilson? – szólt utána Vic.
Wilson visszanézett, de nem szólt egy szót sem. Már nem
is volt rá szükség.
Vic nyugodtan, egyedül költötte el az ebédet – Melinda
nem volt otthon –, közben a mozaiküvegekről szóló könyvet
olvasta. Aztán elővette a Manhattani Arany Oldalakat, és a
„Nyomozóirodák” rovatban kikereste a Megbízható
Nyomozások Ügynökség számát. „Megbízható”, megint
elmosolyodott a szón.
Kemény New York-i akcentussal beszélő férfi vette fel a
telefont.
– Halló – mondta Vic. – Egy Harold Carpenter nevű
alkalmazottjuk miatt telefonálok, pontosabban egy olyan
alkalmazottjuk miatt, aki ezt a nevet használja a jelenlegi
munkájában.
– Ó, igen. Tudom, kiről van szó – a férfi rémisztő
akcentusa ellenére is szívélyes volt.
– A továbbiakban nem tartunk igényt a szolgálataira.
– Értem. Mi a probléma?
– Probléma?

– Úgy értem, van valami probléma vagy panasz?
– Á, nincs. Hacsak az nem, hogy akiről adatokat kellene
gyűjtenie, rájött, hogy magánnyomozó, úgyhogy innentől
nincs tovább.
– Értem. Ön… ön ugyebár Don Wilson úr, a
Massachusetts állambeli Little Wesleyből?
– Nem, nem az vagyok.
– Akkor kicsoda?
– Én vagyok a megfigyelt személy.
Rövid csend.
– Ön Victor Van Allen?
– Pontosan – mondta Vic. – Szóval most vagy küldenek
egy új embert, vagy beszüntetik a nyomozást. Én az utóbbit
javasolnám, ugyanis én fizetem a számlát, és ha ez a
képtelenség tovább folyik, akkor sem vagyok hajlandó
fizetni érte a továbbiakban. Azt meg nemigen hiszem, hogy
máshonnan pénzt látnának – újabb csend. – Érthető?
– Igen, Van Allen úr.
– Jól van. Ha van még kifizetetlen számla, küldheti
nyugodtan egyenesen nekem. Gondolom, megvan magának
a címem.
– Igen, Van Allen úr.
– Helyes. Ez minden. Köszönöm. Ja! Még egy pillanat!
– Igen?
– Küldjön Carpenter úrnak most azonnal egy táviratot,
és közölje vele, hogy a küldetése véget ért. Megoldható?
Kifizetem.
– Rendben, Van Allen úr.
Letették a telefont.
Melinda aznap negyed nyolckor ért haza. Azt mondta,
hogy Harolddal koktélozgatott.
– Megkapta Harold a táviratot? – kérdezte Vic.

– Milyen táviratot?
– A Megbízható Nyomozások Ügynökségtől, hogy
megszűnt a megbízatása.
Melindának leesett az álla, de az arcán inkább harag
látszott, mint meglepetés.
– Mit tudsz te erről? – kérdezte támadóan.
– Wilson köpött – mondta Vic. – És egyáltalán, mi baja
van Wilsonnak? Miért nem csépeli inkább az írógépét?
Trixie a nappali padlóján ücsörgött, és tágra nyílt
szemmel figyelt.
– Mikor volt ez? – Melinda hangja sürgető volt.
– Ma délben futottam össze vele és Ralphfal az utcán.
Náluk rémültebb és bénább két embert még életemben nem
láttam.
– Mit mondott Wilson? – kérdezte döbbent arccal
Melinda.
– Csak megkérdeztem tőle – kezdte türelmesen Vic –,
hogy Carpenter magándetektív-e. Hogy nem az-e?
Mindkettőjüktől megkérdeztem. És amikor Wilson erre azt
mondta, hogy de igen, az, ráadásul nem került különösebb
erőfeszítésembe, hogy kiszedjem belőle, mert teljesen
rémültnek látszott, azt is megkérdeztem tőle, melyik
ügynökségnek dolgozik. Megmondta. Aztán felhívtam az
irodát, és megkértem őket, jelezzék Carpenter úrnak, hogy
a megbízatása véget ért. Elegem van abból, hogy fizessem a
számláit.
Melinda ledobta a retiküljét a kanapéra, és levette a
kabátját.
– Értem – mondta. – A számla miatt… – nem fejezte be a
mondatot.
Vic majdnem megsajnálta a vereséget szenvedett nőt.

– Nem, drágám. Horace mondta néhány napja, hogy
Carpenternek fogalma sincs a Columbia Egyetemről.
Horace-nak meg van, és éppen a pszichológia tanszékről.
Azt már nem tudom, hogy a kenningtoniakkal megegyezette vagy sem, és hogy mit csinált ott, de nem is érdekel.
Melinda kisomfordált a konyhába. Vic tudta, hogy
felesége aznap este leissza magát. Akármit ivott is korábban
Carpenterrel, az csak szolid bemelegítés volt ahhoz, ami
most következik. Holnap meg majd jön a kapitális
macskajaj. Vic felsóhajtott, és ismét belemerült az
újságjába.
– Kérsz egy italt? – szólt be Melinda a konyhából.
– Kösz, nem.
– Mostanában nagyon egészségesen élsz – mondta
Melinda, amikor visszajött az italával. – Az egészség és
fizikai erőnlét mintaképe. Talán érdekel, hogy Carpenter
tényleg pszichiáter. Lehet, hogy sehol sem doktorált le –
Melinda hangja védekező lett –, de azért néhány dologgal
tisztában van.
Vic lassan és kimérten, mérsékelt undorral mondta:
– Hallani sem akarok róla.
Minthogy Melinda hosszú ideig nem szólalt meg, Vic
megkérdezte:
– Miért? Analizált téged?
– Nem.
– Nagy kár. Felvilágosíthatott volna rólad. Be kell
vallanom, nem mindig értelek.
– Én viszont értelek téged – vágta oda Melinda.
– Akkor minek hívatsz ide egy pszichológust, hogy
megfigyeltess vele? És ha már itt tartunk, valójában
micsoda ő? Pszichológus vagy detektív?

– Mindkettő – mondta Melinda dühösen. Fel-alá
sétálgatott a nappaliban, és időnként belekortyolt a sötét
színű italba.
– Aha. És mi mondott rólam?
– Azt mondta, hogy a határeset-skizofrénia tipikus jeleit
fedezte fel rajtad.
– Ó! – mondta Vic. – Mondd meg neki, hogy szerintem ő
a határeset. Semmi több. Olyan átmeneti állapot, amelyen
az ember átlép, és elfelejti.
Melinda felhorkant.
– Mindenesetre úgy látszik, téged fel tudott bosszantani.
– Papa, mi az a skizoménia? – kérdezte Trixie, aki még
mindig álmélkodva, a térdét átkarolva ült a földön.
– Na tessék, felvilágosító társalgás gyerekeknek –
mondta fagyosan Melinda.
– Hallott ő már ennél rosszabbat is – Vic megköszörülte
a torkát. – Skizofrénia, kicsim, és azt jelenti, hogy valakinek
kettéhasad a személyisége. Olyan elmebetegség, amelyben
a beteg elveszíti kapcsolatát a külvilággal, és szétesik a
személyisége. Na! Érted? És úgy látszik, a te öreg papád is
elkapta ezt a nyavalyát.
– Hűűű-ha! – mondta nevetve Trixie, mintha Vic valami
vicceset mondott volna. – Honnan tudod?
– Carpenter úr mondta.
– Carpenter úr honnan tudja? – kérdezte Trixie
kuncogva. Tetszett neki a dolog. Olyan volt az egész, mint
azok a képtelen történetek, amelyeket Vic mesélt neki
képzeletbeli állatokról, mire Trixie mindig megkérdezte,
tudnak-e repülni, tudnak-e olvasni, tudnak-e főzni,
tudnak-e varrni, fel tudnak-e öltözködni, és néha tudtak,
néha meg nem.

– Onnan, hogy Carpenter úr pszichológus – válaszolta
Vic.
– Mi az, hogy pszichológus? – kérdezte Trixie.
– Jézusom! Hagyjátok már abba, Vic! – szólt rájuk
Melinda, és hirtelen sarkon fordult, hogy szembekerüljön a
férjével.
– Valamikor máskor majd folytatjuk ezt a beszélgetést –
mondta Vic, és rámosolygott a kislányára.
Aznap este Melinda irgalmatlanul berúgott. Kétszer is
telefonált valahová, de Vic nem akarta hallani, mit beszél,
ezért kiment a konyhába, ahová nem szűrődtek ki a hangok
Melinda szobájából. Elkészítette a vacsorát, de Melinda
csak keveset evett, és kilenckor már a lábán is alig tudott
megállni. Trixie-nek lassan ágyba kellett mennie. Vic
addigra már jó néhány pszichológiai szakkifejezés
magyarázatán túlvolt. Nem volt könnyű megértetni Trixievel, mi az öntudat, de végül sikerült. Azt mondta neki, hogy
amikor az emberek túl sokat ittak, és elalszanak a kanapén,
akkor az öntudatukat veszítik el.
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Melinda másnap még akkor is aludt, amikor Vic hazament
ebédelni. Tudta, hogy a felesége sokáig fent volt éjjel, mert
még akkor is látta a ház mögött a pázsiton az asszony
szobájából kiszüremlő fényt, amikor éjjel fél háromkor
leoltotta a szobájában a villanyt. Este hétkor, amikor
hazaért, Melinda még mindig irgalmatlanul másnapos volt,
noha azt mondta, délután háromig aludt. Vic két dolgot
akart vele közölni, egy kellemes meg egy nem éppen

örömteli hírt. A kellemeset vacsora előtt mondta meg, mert
mintha akkor tetőzött volna az asszony másnapossága, és
Vic remélte, hogy ettől egy kicsit jobban érzi majd magát.
– Szeretnélek megnyugtatni – kezdte Vic –, hogy ezt a
nyomozó-ügyet nem mesélem el sem Horace-nak, sem
Philnek, sem senki másnak. Ha Wilson és Ralph képes
tartani a száját, márpedig erre minden okuk megvan,
senkinek sem kell megtudnia. Tud róla még valaki? – Vic
ezt olyan aggodalommal kérdezte, mintha az asszony
oldalán állna.
– Nem – nyögte Melinda. Nagyon védtelennek látszott
ebben a szenvedéssel teli órában.
– Gondoltam, talán kicsit jobban érzed magad, ha ezt
elmondom.
– Köszönöm – mondta közömbös hangon Melinda.
Vic önkéntelenül vállat vont, de Melinda rá se nézett.
– Jut eszembe! Kaptam ma egy levelet Brian Ryder-től.
Azt írja, hogy november harmadik hetében ide jön.
Mondtam neki, hogy lakhat nálunk is. Két, legfeljebb három
éjszakáról lenne szó. Ráadásul sok dolgunk lesz a
nyomdában, úgyhogy nemigen leszünk itthon.
Egy idő után, mivel Melinda nem adta jelét, hogy
hallotta volna Vicet, mintha a szavak éppoly kevéssé
jutottak volna el hozzá, mint egy alvóhoz, Vic hozzátette,
bár közben kicsit furcsán érezte magát, mintha magában
beszélne:
– A levelei alapján biztos vagyok benne, hogy nagyon
kulturált fiatalember. Még csak huszonnégy éves.
– Nem töltenél nekem még egy italt? – kérdezte Melinda,
és Vic felé nyújtotta az üres poharat, de közben még mindig
a padlót bámulta.

Aznap este jó étvággyal evett. Mindig tudott enni
másnaposan, emellett az egyik elmélete úgy szólt, hogy
minél többet eszik az ember másnaposan, annál jobban érzi
magát. Vacsora után már ahhoz is elég jól volt, hogy
belenézzen az esti újságba. Vic lefektette Trixie-t, majd
visszajött, és leült a karosszékbe.
– Melinda, szeretnék kérdezni tőled valamit – kezdte.
– Mit? – nézett fel az újságból Melinda.
– Szeretnél-e elválni tőlem? Nagyon szép tartásdíjat
adnék neked.
Melinda néhány másodpercig csak bámult rá.
– Nem – mondta határozottan, szinte dühösen.
– Akkor mire jó ez az egész? – kérdezte Vic, és
tanácstalanul széttárta a karját. Hirtelen úgy érezte,
kristálytisztán látja a dolgokat. – Gyűlölsz. Úgy bánsz
velem, mint az ellenségeddel. Magándetektívet küldesz rám.
– Mert te ölted meg Charleyt. Te is ugyanolyan pontosan
tudod, mint azt, hogy itt ülsz.
– De hát nem így van, drágám. Térj már észre.
– Mindenki tudja, hogy te tetted.
– Ki az a mindenki?
– Don Wilson tudja. Harold meg van győződve róla.
Ralph tudja.
– Miért nem bizonyítják be? – kérdezte szelíden Vic.
– Adj nekik egy kis időt. Be fogják bizonyítani. Vagy
majd én bebizonyítom – mondta, és előredőlt a kanapén,
hogy elérje a koktélasztalon heverő cigarettáját.
– Szeretném tudni, hogyan. Hamis tanút persze mindig
könnyű találni – mondta eltűnődve Vic –, de azt hiszem,
kicsit késő már. Mondd, Don Wilson vagy Carpenter miért
nem próbálják meg, hogy hazugságvizsgálatnak vessenek

alá? Nem mintha volna rá törvényes lehetőségük, ennek
ellenére…
– Harold azt mondta, hogy még csak nem is reagálnál rá
– mondta az asszony. – Szerinte hibbant vagy.
– És a hibbantság szabaddá tesz.
– Ne hülyéskedj, Vic.
– Sajnálom, nem hülyéskedni akartam. Térjünk vissza
az eredeti kérdésemhez: ha el akarsz válni, minden a tiéd,
kivéve Trixie-t. Gondolj bele, hogy ez mit jelent. Lenne
pénzed rá, hogy azt tégy, amit akarsz, pénzed, hogy azzal
találkozz, akivel akarsz. Nem lenne rajtad semmilyen
felelősség, nem kellene törődnöd se gyerekkel, se férjjel.
Gondolj bele, milyen jól élnél.
Melinda beharapta az alsó ajkát, mintha Vic szavai
meggyötörték volna, és talán azért is, mert nagy volt a
kísértés.
– Még nem végeztem veled. El akarlak pusztítani. Szét
akarlak tiporni.
Vic újra széttárta a karját:
– Már megtetted. Mindig lehet arzén a levesben. De az
én ízlelőbimbóim nagyon jók. Aztán lehet…
– Nem megölni akarlak. Amilyen… amilyen hibbant
vagy, nem hiszem, hogy túlságosan zavarna a dolog. Én az
ocsmány gőgödet akarom eltiporni.
– Hát még nem tetted meg? Drágám, mi mást tehetnél
még azon kívül, amit már megtettél? Mit gondolsz, mi tart
még életben?
– A gőg.
Vicből kitört a nevetés, majd ismét elkomolyodott.
– Nem, nem a gőg. Csak a személyiségem darabjai,
amelyeket összerakni és egyben tartani… csak az akaratom
erejével tudok. Az akaraterőmmel, ha neked így jobban

tetszik. Ez az, ami életben tart, és nem a gőg. Hol van már
az én gőgöm! – fejezte be kétségbeesve Vic, de mérhetetlenül
élvezte a vitát, élvezte a saját hangját, amelyet olyan
tárgyilagosnak érzett, mintha magnóról játszották volna
vissza. Tudatában volt annak is, hogy drámai hangot üt
meg: szavaiban a túlfűtött szenvedély és az alpári
ripacskodás keveredett. Érzelemgazdag, telt hangon,
meggyőző gesztusokkal folytatta:
– Tudod, hogy szeretlek, tudod, hogy mindent odaadnék
neked, amit csak akarsz, és amit csak adni tudok.
Itt rövid szünetet tartott, mert eszébe jutott, hogy az ágy
másik felét is felajánlotta neki, azt a felét, ahol normális
esetben neki kellene feküdnie, de attól tartott, ezt mégsem
mondhatja, mert nem bírná megállni nevetés nélkül, vagy
Melindából törne ki a nevetés.
– Ez az utolsó ajánlatom. Nem tudom, mi mást tehetnék
még.
– Már megmondtam – mondta lassan Melinda. – Még
nem végeztem el veled. Miért nem válsz el te? Számodra az
sokkal biztonságosabb lenne. Nyilván úgy gondolod, hogy
vannak hozzá érveid, nem? – az asszony olyan gúnyosan
ejtette ki a szavakat, mintha minden érv merő illúzió volna,
vagy mintha Vicről még azt a szemétséget is el tudná
képzelni, hogy előáll velük.
– Sohasem mondtam, hogy el akarok válni tőled, nem?
Ez olyan lenne, mintha… mintha ki akarnék bújni a
felelősség alól. Emellett szerintem helytelen, ha egy férfi
elválik a feleségétől. Az asszonynak kell elválnia. De
visszatérve erre a… erre a veszekedésre…
– Még nem értünk a végére.

– Éppen ezt akartam mondani. Muszáj ilyen
ellenségesen válaszolnod? – Vic hangja továbbra is kedves
volt.
– Igazad van. Jobb lesz, ha a végső ütközetre
tartalékolok – vágott vissza Melinda ugyanolyan
agresszíven.
Vic felsóhajtott.
– Jó, akkor úgy veszem, hogy a status quo még mindig
a status quo ante. Mikor akarod meghívni hozzánk Ralphot
és Wilsont? Hívd csak el őket. Kibírom.
Melinda csak nézte, és zöldesbarna szeme olyan hideg
és merev volt, mint egy békáé.
– Nincs több mondanivalód? – kérdezte Vic.
– Mindent elmondtam.
– Akkor azt hiszem, én most visszavonulok – felállt, és
rámosolygott a feleségére. – Jó éjszakát. Szép álmokat –
mondta. Felvette pipáját a karosszék melletti asztalkáról, és
átsétált abba a másik világba, amelyet a garázs és a saját
szobája jelentett.
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Alig két héttel ama bizonyos utcai találkozás után Don
Wilson meg a felesége átköltözött Wesleybe. Melinda
ismételten felajánlotta házfelhajtó szolgálatait, noha ez
esetben Wesleyben kellett lakást találni. Vic fejvesztett
visszavonulásnak tekintette a költözést. Wilson már az első
ütközetben vereséget szenvedett, és most fedezékbe vonult,
ám így nem lesz könnyű fenyegető tekintetét az ellenségen
tartania.

– Mi történt? Az emberek annyira nem nézték jó
szemmel, hogy még a várost is el kellett hagynia? – kérdezte
Vic Melindától, holott pontosan tudta, hogy erről van szó.
A magándetektív-történet valahogy kiszivárgott, Vic
szerint Ralphon keresztül. Ralph bizonyára jó ötletnek
tartotta, ha elmeséli az embereknek, Victor Van Allen olyan
átkozottul gyanús, hogy öt héten át figyelte egy
magánnyomozó; valószínűleg így próbálta meg ellene
hangolni a közvéleményt. De Vic jó híre kibírta a dolgot, és
a próbálkozásnak furcsa következménye lett: mintha egy
üvegből készült ágyúgolyót lőttek volna ki egy kőfalra, ahol
a golyó ezer darabra tört, és a városlakók néhányat
összeszedegettek belőle – egy történet darabkái, amelyből
lehetetlen kikerekíteni az egészet. Például ki bérelte fel a
magánnyomozót? Néhányan úgy vélték, hogy maga Wilson
– azonban a dolog ellen szólt, hogy Wilson nem úgy festett,
mint akinek van pénze ilyesmire. Mások egyszerűen úgy
gondolták, hogy a detektív – mármint ha tényleg létezett, és
nem légből kapott az egész sztori – a rendőrség kötelékébe
tartozott, és csak valamilyen csendes rutinnyomozásról volt
szó néhány héttel a De Lisle-baleset után. Horace valamivel
többet tudott a dologról, mint mások, de ő meg nem beszélt,
és még azt sem kockáztatta meg, hogy megkérdezze Victől,
Melinda bérelte-e fel a magándetektívet. Vic tudta, hogy
Horace sejti az igazságot, de bizonyára úgy érezte, hogy már
maga a tény is – már ha valóban tényről volt szó –
túlságosan szégyenteljes ahhoz, hogy beszéljenek róla, és
hogy fájdalmat okozna Vicnek, ha emlékeztetné rá, vagy
igennel kéne válaszolnia Horace kérdésére. Horace azokban
a napokban beérte azzal, hogy szenvedő arccal járt-kelt.
Vic vidámabbnak és szelídebbnek érezte magát, mint
valaha. Melinda egyre gyakrabban süllyedt mogorva

részegségbe. Az egyik alkalommal, amikor szokás szerint
beszáguldott Wesleybe, hogy Don Wilsonnal találkozzon,
megállították gyorshajtás miatt, és ittas vezetéssel is
megvádolták. A wesley rendőrségről hívta fel Vicet a
nyomdában. Vic rohant a rendőrségre. Rögtön látta, hogy
Melinda nem túl részeg, sőt relatíve egyáltalán nem az, de a
közlekedési
rendőr
valószínűleg
megérezte
az
alkoholszagot, vagy Melinda heves méltatlankodásából
következtetett arra, hogy az asszony részeg. A rendőrségen
Melinda merészen azt követelte, hogy a lehelete alapján
készítsenek egy alkoholtesztet, de a rendőröknek ehhez
nem volt megfelelő felszerelésük.
– Szerintem ön is látja, hogy nem részeg – mondta Vic a
kapitánynak. – Készséggel elhiszem, hogy kicsit gyorsan
hajtott, mert tudom, hogy ilyesmi megesik vele. Szerintem
az lenne a leghelyesebb, Melinda, ha te beszélnéd meg ezt a
gyorshajtás-ügyet, mert én nem tudom, mi történt.
Vic minden meggyőző erejét bevetette, mert tudta, hogy
ha Melinda jogosítványát hat hónapra bevonják, otthon
elszabadul a pokol. Melinda bezárva – az rettenetes volna.
A rendőrkapitány kiselőadást tartott arról, mennyire
komolyan kell venni az alkoholmentes vezetést. Vic
tiszteletteljesen végighallgatta, mert érezte, hogy közel a
boldog végkifejlet, de Melinda közbevágott:
– Korábban soha, semmilyen problémám sem volt ittas
vezetés miatt, és állítom, hogy most sem vagyok részeg.
A Melinda hangjából kicsendülő meggyőződésnek volt
némi hatása a kapitányra, meg persze annak a ténynek is,
hogy Victor Van Allennel, Little Wesley tiszteletreméltó
polgárával, a Greenspur Press alapítójával van dolga. Vic
legalábbis úgy vélte, a középkorú rendőrfőnök elég
értelmesnek látszik, tehát bizonyára hallott már a

Greenspur Pressről, és az ő nevét is ismeri. Melinda végül
tizenöt dollár pénzbírsággal megúszta, amit Vic ott helyben,
zsebből kifizetett. Melinda azonnal rohant tovább Wesleybe,
Wilsonhoz.
– Áruld már el, mit forral Don Wilson – kérdezte Vic
aznap este a feleségétől.
– Hogyhogy mit forral?
– Mit forraltok ti ketten? Elég gyakran tanácskoztok
mostanában.
– Kedvelem őt. Sok mondanivalónk van egymásnak, és
Wilsonnak van néhány nagyon érdekes elmélete.
– Értem. Nem tudtam, hogy téged érdekelnek az
elméletek.
– Ezek nem csak elméletek.
– Például?
Melinda nem vett tudomást a kérdésről. A szekrénye
előtt térdelt, az aljában pakolászott, cipőket, ottfelejtett
harisnyákat, sámfákat ásott elő, és Trixie egyik régóta ott
porosodó rongybabáját is megtalálta.
– Azt hiszem, be kell szereznünk egy kutyát – mondta
Vic hirtelen. – Trixie örülne neki, és már elég régen
beszélünk róla.
– Egyéb se hiányzik – mondta Melinda.
– Megbeszélem Trixie-vel, és megkérdezem tőle, milyet
szeretne.
Vic tudta, hogy Melinda nem akar kutyát. Korábban
már többször is hosszasan megvitatták a dolgot, Vic a kutya
mellett érvelt, Melinda ellene, és Vic végül mindig engedett.
Most viszont nem érdekelte, mit szól hozzá az asszony.
– Tényleg, hogy van June Wilson? – kérdezte Vic.
– Jól. Miért?

– Kedvelem őt. Kedves, őszinte lány. Hogy a csudába
mehetett hozzá Wilsonhoz?
– Rémesen unalmas kis nő. Wilson vak volt, amikor
elvette.
– Két hónapja eljött a nyomdába. Tudod, csak meg
akarta mondani nekem, hogy szerinte a férjének nincs
igaza. Úgy emlékszem, nagyon tapintatosan adta elő a
dolgot. Csak annyit mondott, neki más a véleménye, mint a
férjének, és szeretné, ha ezt tudnám. Nagy kár, hogy Wilson
ennyire háttérbe szorítja őt, nem? Mit csinál June, mialatt
ti Donnal beszélgettek?
De Melinda aznap este nem harapott a témára.
Vic néhány pillanatig az asszony hátát nézte, a kezét
figyelte, ahogy gondosan portalanítja és sorba rakja a
cipőket. Melinda ezúttal a szokásosnál hasznosabban
vezette le elfojtott energiáit. Vic sejtette, milyen lehet a
hangulat Wilsonéknál. Ez volt az egyetlen hely, ahová
Melinda még elmehetett úgy, hogy nem találkozott hűvös
fogadtatással. Persze Wilsonnak is nyilván kezd elege lenni
belőle, közvetve bizonyára őt okolja azért, hogy el kellett
hagynia Little Wesleyt, és hogy kiközösítették a városban,
ugyanakkor valószínűleg kötelességének érezte, hogy
szívélyes legyen vele. June meg nyilván mindig visszavonul,
miután közömbösen üdvözölte Melindát, akit ez nemigen
zavar, minthogy megveti a nőket. Vic feltételezte, hogy
olykor Ralph is ott van. Sőt, az is lehet, hogy Melinda
Ralphot látogatja meg, amikor azt mondja, Wilsonékhoz
megy. Persze csak akkor, ha Ralphban van annyi bátorság,
hogy beengedje a házába. Vic magában mosolygott, ahogy
elnézte Melinda hosszú, erős hátát, szorgos kezét, és
megpróbálta elképzelni, milyen lehet a légkör Ralph-nál,
amikor ezek ketten egyedül vannak ott. Úgy képzelte, Ralph

túlságosan meg van félemlítve ahhoz, hogy megérintse
Melindát, aki nyilván megveti ezért Ralphot, mégis
rendszeresen meglátogatja, mert ő is tagja kis Vic-ellenes
szövetségének. Megvitatják a Vic-ügyet, önmagukat
ismételgetik, és siránkoznak, mint két vénasszony.
Vic bekopogott Trixie-hez.
– Mademoiselle? – szólt be.
– Igen?
Vic benyitott. Trixie az ágyán ült, és egy kifestőkönyvet
színezgetett rajzkrétával. Vic rámosolygott. Trixie-n mindig
is látszott, hogy beéri önmaga társaságával, jó neki így, és
senki másra nincs szüksége. Vic büszke volt rá. Az apja
lánya.
– Na, Trixie, mit szólnál hozzá, ha lenne egy kutyánk? –
kérdezte Vic.
– Egy kutya? Egy igazi, élő kutya?
– Hát nem is egy kitömött példányra gondoltam!
– Te jó ég!
Előrecsúszott az ágy szélére, felpattant, és fel-alá
ugrándozva kiabálta:
– Egy kutya, egy kutya! Hurrá! – apró öklével
belebokszolt az apja hasába.
Vic a karjánál fogva a levegőbe emelte Trixie-t.
– Milyet szeretnél?
– Jó nagyot!
– De milyen fajtát?
– Skót juhászt.
– Hmm. És mit szólnál valami érdekesebbhez?
– Hát… német juhász!
Vic meghintáztatta a kislányt a levegőben, aztán letette
a földre.

– Ezek inkább munkakutyák. Mit szólnál egy boxer-hez?
A múltkor elmentem egy ház előtt az East Lyme úton, és ki
volt írva rá, hogy boxerkölykök eladók. Kölyökkutyát
akarsz, nem?
– Igen! – Trixie még mindig ugrált örömében. Mindegy
volt neki, csak kutya legyen.
– Akkor holnap délután elnézünk oda. Háromkor érted
megyek az iskolához, jó?
– Jóóó! – kiáltotta lihegve a kislány. – Hogy néz ki egy
boxer?
– Nehogy azt mondd, hogy nem tudod, milyen egy boxer!
Barna, fekete a pofája, és körülbelül ilyen magas. Szerintem
neked is tetszik majd.
– Mi az hogy!
– Remélem, kifáradtál egy kicsit az ugrálásban, mert
ideje lefeküdnöd. Vedd fel a pizsamádat – Vic elindult az
ajtó felé.
– Engedd meg a fürdővizemet!
– Nem fürödtél vacsora előtt?
– Megint akarok.
Vic először tiltakozni akart, de meggondolta magát.
– Na jó.
Átment a hallon, be a fürdőszobába, és megeresztette a
vizet. Trixie fürdési mániáját az váltotta ki, hogy néhány
napja kapott Victől egy búvárbabát. A játék most ott hevert
a kád végében. Vic bedobta a kádba, és benyomott rajta egy
gombot, hogy lebegjen. A kis figura legalább harminc centis
volt, gumiból készült búvárruhában és búvársisakban, a
hátából meg egy cső állt ki. Vic néhány percig nézte, ahogy
a figura körbe-körbe lebeg a vízen, aztán amikor már elég
víz volt a kádban, kiengedte a gombot. A kisember
engedelmesen lemerült, és buborékokat engedett a feje fölé,

egészen addig, amíg ólmozott lába le nem ért a kád
fenekére. Vic mosolygott, jól érezte magát. Benyomta a
gombot, felhozta a búvárt, aztán újra lemerítette. Bűbájos
játék volt. Vicnek gyakran megfordult a fejében, hogy ha
nem vonzza annyira a nyomdászat, talán játékfeltaláló lett
volna belőle. Nem tudott elképzelni ennél kellemesebb
elfoglaltságot.
Trixie bejött, levette piros-fehér csíkos fürdőköpenyét, és
teljes bizalommal belépett a kádba, meg sem nézte, nem
forró-e a víz.
– Mademoiselle, a fürdővize előállt – mondta Vic, és
elindult az ajtó felé.
– Papa, amikor Charley megfulladt, ő is a lábán állt a
medence fenekén?
– Nem tudom, kicsim, nem voltam ott.
– Dehogynem, ott voltál – Trixie összevonta szőke
szemöldökét.
– Hát, nem láttam be a víz alá – felelte Vic.
– Nem lábbal lefelé nyomtad a víz alá?
– Tudod, én… Azt hiszem, hozzá sem értem ahhoz az
emberhez! – mondta Vic félig viccesen, félig komolyan.
– Dehogynem! Janey azt mondja, hogy te voltál, meg
Eddie, meg Duncan, meg… meg Gracie és Petey, és
mindenki, akit ismerek!
– Uram atyám, tényleg? És miért? Hiszen ez szörnyű!
Trixie kuncogott:
– Te kinevetsz engem!
– Nem, nem nevetlek ki – mondta Vic komolyan. Hirtelen
rájött, hogy gyakran viccelt Trixie-vel ugyanezen a hangon.
– Na és a kis barátaid honnan veszik ezt?
– Hallották.
– Kitől?

– A papájuktól meg a mamájuktól.
– Mindegyikük?
– Igen – mondta Trixie, és úgy nézett az apjára, mint
azon ritka alkalmakkor, amikor füllentett, mert ő maga sem
hitte el, amit mondott, és abban sem volt biztos, hogy apja
elhiszi.
– Nem hiszek neked – mondta Vic. – Csak néhányan.
Aztán ti, többiek, továbbadtátok egymásnak a dolgot.
Hozzá akarta még tenni, hogy Trixie-nek nem volna
szabad ilyesmit csinálnia, de tudta, hogy Trixie úgysem
fogadna szót neki, és azt sem akarta, hogy akár a kislány,
akár saját maga előtt úgy tűnjön fel, mintha annyira
nyugtalanítaná az ügy, hogy szemrehányást tesz miatta
Trixie-nek.
– Mindenki azt akarja, meséljem el, hogy csináltad –
mondta Trixie.
Vic lehajolt, és elzárta a csapot. A víz már majdnem a
kislány válláig ért.
– De nem én tettem, drágám. Ha én tettem volna, már
rég börtönben ülnék. Ezt nem tudtad? Nem tudtad, hogy
gyilkosságért akár halálbüntetés is járhat?
Vic halkan beszélt, részben hogy Trixie komolyan vegye,
de azért is, mert most, hogy a víz már nem folyt, Melinda
meghallhatta őket a nappaliból.
Trixie egy percig komolyan nézett az apjára, aztán
elfordította róla a tekintetét, éppen úgy, ahogy Melinda
szokta, és a kis búvárra bámult. Nem akarta elhinni, hogy
nem az apja tette. Ebben a kis szöszke fejben még nem
voltak kiérlelt erkölcsi normák, legalábbis nem az olyan
súlyos dolgokról, mint egy gyilkosság. Vic tudta, hogy Trixie
még egy darab krétát sem tudna ellopni az iskolából, de a
gyilkosság más ügy. Trixie minden nap látta vagy hallott

róla a képregényekben, találkozott vele a tévézés közben
Janey-éknél, és persze izgalmas, sőt hősies dolog volt,
amikor a western- filmekben a jó cowboy megölte a gonosz
banditát. Azt akarta, hogy az apja is hős legyen, a jó fiú, aki
senkitől sem fél. Vic rájött, hogy Trixie szemében éppen
most lett néhány fejjel kisebb.
Trixie felemelte a fejét.
– Szerintem akkor is te fojtottad meg. Csak mondod,
hogy nem te voltál.
Másnap délután Vic és Trixie vett egy hím boxer-kölyköt
hetvenöt dollárért az East Lyme úti alomból. A kölyöknek
éppen akkor nyírták fel a fülét, úgyhogy mindkettő be volt
kötve gézzel, és egy darab ragtapasz ágaskodott felfelé a
fején. A törzskönyvi neve Erdei Roger volt. Vic nagyon örült,
hogy Trixie elsősorban szánalomra méltó, majomszerű
pofácskája és bekötözött füle miatt választotta ki Rogert a
többi kölyök közül. A kutyaólban Roger kétszer is
nekicsapta valaminek a fülét, vonyított, és szörnyen
gyászos képet vágott. Hazafelé Trixie végig az ölében
tartotta, egyik karjával átölelte a nyakát, és Vic
boldogabbnak látta, mint addig bármelyik karácsonyon.
Melinda csak bámult a kutyára, és biztosan tett volna
valami kellemetlen megjegyzést, ha nem látja, hogy Trixie
mennyire boldog. Vic talált a konyhában egy nagy
kartondobozt, abból csinált fekhelyet Rogernek: huszonöt
centisre levágta az oldalait, és az egyik oldalon kialakított
egy kis ajtót, hogy a kölyök szabadon mászkálhasson ki-be.
Aztán Trixie babatakaróival leterítette az alját, és a dobozt
beállította a kislány szobájába.
Még a városban Vic vásárolt néhány csomag kutyasütit,
bébiételt és egy speciális kutyatápszert, amelyet a korábbi
tulajdonos írt elő. A kiskutyának jó étvágya volt, és miután

jól bevacsorázott, már csóválta a farkát, és a pofácskája is
valamivel vidámabb lett. Aztán játszani kezdett a
gumilabdával, amelyet Trixie gurítgatott neki ide-oda a
padlón.
– Végre egy kis élet költözött a házba – jegyezte meg Vic
Melindának, de nem kapott választ.
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Vic és Melinda egy novemberi partira is elment a Klubba, a
„Hulló levelek Éjszakája” táncestélyre, amellyel Little
Wesley minden évben megünnepelte az őszt. Amikor
megérkezett a Klub meghívója, Vic először úgy döntött, nem
mennek el, de tizenöt másodperc sem kellett hozzá, hogy
meggondolja magát. Az volt a helyes, ha elmennek, és Vic
általában azt tette, ami a közösség szempontjából helyes
volt. Úgy vélte, első, elutasító reakcióját két vagy három
tényező váltotta ki. Először is: a július negyediki táncparti
idején még sokkal jobb volt a viszonyuk Melindával, és most
nem akarta közszemlére tenni, mekkora a különbség a
jelenbeli és a néhány hónappal korábbi, boldogabb állapot
közt. Másodszor: mostanában egy olasz – pontosabban
szicíliai nyelvjárásban írt – kéziratot tanulmányozott,
minden estéjét ennek szentelte, és nem akarta, hogy
kizökkentsék ebből az elfoglaltságból. Harmadszor meg ott
volt az a probléma, hogy Melindát is meg kell győznie. Az
asszony nem akart menni, de ragaszkodott hozzá, hogy Vic
elmenjen. Szívesen eljátszotta volna a meggyötört,
elnyomott feleség szerepét, aki otthon ül és sírdogál, amíg a
férje mulatozik. És mindenekelőtt meg akarta mutatni –

anélkül, hogy mutatkozna –, hogy nem társa, hanem
ellensége a férjének. Vic végül néhány ügyes érvvel
meggyőzte Melindát. Volt egy negyedik, apró kellemetlenség
is, de emiatt aztán Vic igazán nem panaszkodhatott: az
öltönyét – a zakót és a nadrágot is – be kellett szűkíteni.
A Klub nagy, kör alakú báltermét mindenféle színű és
fajtájú őszi levelekkel díszítették fel, a csillárokat
teleaggatták fenyőtobozokkal, és itt-ott kis tökök
kandikáltak ki a vörösesbarna és sárgás levelek közül.
Mihelyt megérkeztek, Vic elkezdte szokásos magányos
őrjáratát a teremben, és máris jól érezte magát. Otthon még
kételkedett benne, hogy képes lesz rá. Nem tudta megítélni,
mennyit higgyen el abból, amit Trixie-től hallott. Most
kifejezetten érdekesnek találta, hogy elbóklásszon vagy
elálldogáljon ugyanazon embercsoportok mellett, amelyeket
a július negyediki táncesten is látott. Ott volt Podnansky
asszony, kedvesebben és barátságosabban, mint valaha.
Ott voltak MacPharsonék, akik semmit sem változtak: Mac
vörös szemén már tízkor meglátszott, hogy jócskán felöntött
a garatra, de Vic tudta, hogy valószínűleg végig bírni fogja
az estét. Ami meg a feleségét illeti: ha árulkodott is
bármilyen gyanúról az a hosszú, kíváncsi pillantás, amelyet
üdvözlés közben Vicre vetett, nyomban a helyére került a
dolog, amikor a nő első megjegyzéséből kiderült, hogy az
érdeklődés Vic alakjának szól.
– Fogyókúrázott? – kérdezte álmélkodva. – Szeretnem,
ha elmesélné, hogy csinálta.
Vic, csak úgy szórakozásból, elálldogált velük egy
darabig, és előadta nekik fogyókúrája történetét, amelyet
nagyjából ott helyben talált ki. Hamburger és grépfrút,
semmi más. A hamburgert lehet enni hagymával vagy
anélkül, de ez minden.

– A fogyókúra alaptétele az, hogy az ember annyira
megunja a hamburgert meg a grépfrútot, hogy a végén már
ezeket sem kívánja – mondta Vic mosolyogva.
– És általában tényleg ez a vége.
MacPhersonnét nagyon érdekelte a dolog, Vic azonban
olyan biztos volt benne, mint abban, hogy ott áll, hogy az
asszony erős dereka sohasem lesz egy centivel sem
karcsúbb. És ha netán megemlítené Melindának Vic
fogyókúráját, és kiderülne, hogy Melindának fogalma sincs,
miről van szó, ebben sem volna semmi szokatlan, hiszen
mindenki tudta, hogy Melinda egyáltalán nem törődik vele,
mit csinál vagy mit eszik a férje.
Mindenki barátságos volt vele, és Vic érezte, hogy ő
maga is ugyanolyan élénk, mint júliusban volt. Nem is
egyszer, hanem kétszer kérte fel táncolni Mary Mellert.
Aztán Evelyn Cowannel táncolt. Melindát nem kérte fel, de
vele nem is akart táncolni. Mindazonáltal érdekelte, jól
mulat-e a felesége. Nem akarta, hogy Melinda
szerencsétlennek érezze magát. Látta, hogy Mellerék voltak
olyan kedvesek, és beszélgettek vele egy kicsit, aztán
Melinda elment táncolt valakivel, akit Vic még sohasem
látott. Vicnek úgy tűnt, Melinda jól elvan, még akkor is, ha
a legtöbb barátjuk – beleértve MacPhersonékat is, mint azt
Vic megfigyelte – egyetlenegyszer sem mosolygott rá. A
terem szélén, a hosszú, ívelt bárpultnál Vic megivott
Horace-szal egy italt, és az olasz kéziratról mesélt neki,
amelyet nemrég kapott. Egy félig írástudatlan nagymama
naplója volt, aki huszonhat éves korában a férjével érkezett
Szicíliából Amerikába. Vic arra gondolt, kipofozza egy kicsit
a kéziratot, épp csak annyira, hogy olvasható legyen,
némileg megrövidíti, és kinyomtatja a szöveget. A napló
Coolidge
elnökségének
időszakát
mutatta
be

fantasztikusan, lényegében három fiú és két lány
felcseperedésén keresztül, és tele volt roppant mulatságos
megjegyzésekkel a korabeli politikáról meg az olyan
ünnepelt sportolókról, mint Primo Carnera. Az asszony
egyik fia beállt a rendőrséghez, a másik visszament
Olaszországba, a harmadik bukméker lett a tiltott
szerencsejáték-piacon. Az egyik lány elvégezte a
középiskolát, és férjhez ment, a másik egy mérnökkel
házasodott össze, és Dél-Amerikában telepedtek le. A
Manhattanben, a Carmine Streeten élő asszony
benyomásai Dél-Amerikáról hol mulatságosak voltak, hol
hajmeresztőek. Vic alaposan megnevettette Horace-t a
történeteivel.
– Ez valami új utat jelent a munkádban? – kérdezte
Horace.
Vic elnézett Horace mellett, és meglátta Melindát, aki
Ralph Gosdennel és azzal a férfival álldogált, akivel
néhányszor már táncolt az este folyamán.
– Igen – felelte –, és már nagyon itt volt az ideje. A DélAmerikában élő lány küldte el nekem a kéziratot.
Mondhatom neked, óriási mázlim van. Azt írta, valami délamerikai kiadványban olvasott a Greenspur Pressről, és azt
is megtudta, hogy nemcsak angol nyelvű könyveket adok
ki, így aztán elküldte nekem az anyja naplóját, hátha látok
benne fantáziát. Elbűvölő volt a levele. Nagyon szerény, de
nagyon reménykedő is. Azon gondolkozom, hogy félig
olaszul, félig angolul nyomtatom ki a könyvet, ahogy a
Xenophont. Nagyon kevés ember értheti ezt a nyelvjárást.
– És te hogy olvasod? Ilyen jól tudsz olaszul? – kérdezte
Horace.
– Nem, de elég jól elboldogulok a szótár segítségével.
Történetesen van otthon egy olasz táj nyelvi szótáram.

Évekkel ezelőtt találtam egy New York-i antikváriumban. A
jó ég tudja, miért vettem meg, most mindenestre jól jön.
Majdnem mindent megértek vele. Szerencsére az asszony
kézírása is nagyon jól olvasható.
Horace megcsóválta a fejét.
– Micsoda sokarcú ember.
Vic Melinda felé pillantott, és elkapta a nagydarab férfi
tekintetét, akivel Melinda az imént táncolt: őt bámulta. Vic
még a terem túlsó végéből is jól kivette a férfi tekintetéből
áradó naiv kíváncsiságot. Melinda biztosan épp most
mutatta meg neki, melyik a férje. Ralph is ott állt, és
Melindával beszélgetett: karját összefonta a melle előtt, és
közben kissé előredőlt. Maga a megtestesült érdektelenség.
Gosden nem nézett Vic felé. A teremben majdnem mindenki
tudja, hogy Ralph korábban Melinda szeretője volt,
gondolta Vic. Ralph most hangosan felnevetett. Egész
bátran viselkedik ma este. Ekkor egy testes férfi lépett oda
hozzájuk, kitárt karral táncra kérte Melindát, és elegánsan
kisétált vele a parkettre. Ralph Gosden a rá jellemző idióta
mosollyal nézte őket, de lehet hogy csak Melindát. Vic látta,
hogy Horace követi a tekintetét, majd újra lesüti a szemét.
– Az ott Ralph Gosden? – kérdezte Horace.
– Igen. A jó öreg Ralph – mondta Vic.
Horace egy epilepsziásról kezdett mesélni, akinél agyi
lebenyeltávolítást végeztek. A beteg azért kezdett analízisre
járni Horace-hoz, mert nem sikerült tökéletesen a műtét,
ugyanis helyi érzéstelenítéssel végezték, és a beteg mozgott
az operáció alatt. Horace-t roppantul érdekelték az
agysérülések, az agysebészet és mindenféle agyi betegség,
és ezzel Vic is így volt. Mindig is ez volt a kedvenc
beszédtémájuk. Még akkor is a homloklebeny-eltávolításon

átesett betegek magatartásáról beszéltek, amikor Melinda
odasétált hozzájuk a táncpartnerével.
– Vic – mondta az asszony –, szeretném bemutatni
neked Anthony Cameron urat. Cameron úr, ő a férjem.
Cameron kézfogásra nyújtotta hatalmas kezét.
– Örvendek
– Én is örvendek – Vic megrázta a férfi kezét.
– Ő pedig Meller úr.
Cameron Horace-szal is lekezelt.
– Cameron úr építési vállalkozó. Egy cég megbízásából
van itt, hogy házépítésre alkalmas telkeket keressen a
környéken. Úgy gondoltam, esetleg volna kedvetek
beszélgetni vele – Melinda kislányos hangon beszélt, mintha
leckét mondana fel, amiből Vic rájött, hogy nem ez az igazi
ok, amiért Melinda bemutatta nekik a férfit.
Cameron átható tekintetet lövellt ki apró, világoskék
szeméből, amely élesen elütött egyéb testrészeinek
méreteitől. Nem volt túl magas férfi, és hatalmas kockafeje
olyan benyomást keltett, mintha nemcsak húsból és
csontból rakták volna össze. Amikor némán figyelt valakire,
kissé eltátotta a száját. Horace egy földdarabról beszélt
neki, amelyen egy kis domb is volt, Little Wesleytől északra,
a belváros vonalában. Horace szerint nagyszerű kilátás
nyílt a telekről a Medvetóra.
– Már megnéztem, de nincs elég magasan – mondta
Cameron, és úgy mosolygott Melindára, mintha valami
szellemeset mondott volna.
– Errefelé pedig nemigen van magasabb, hacsak nem a
hegyekben – jegyezte meg Vic.
– Helyes, ott is körülnézhetünk éppen – mondta
Cameron, és összedörzsölte két lapátkezét. Hullámos,

sötétbarna haja olajos fényben csillogott, és mintha
kellemetlenül édeskés szagot árasztott volna.
Aztán áttértek a környék horgászlehetőségeinek a
taglalására. Cameron nagyszerű horgásznak tartotta
magát, és azzal dicsekedett, hogy mindig hallal teli kosárral
tér haza. Vic felfedezte, hogy a férfi még sohasem hallott a
közönséges légycsalis pecázásról, Cameron pedig erőteljes
karlengetéssel bemutatta horgásztechnikáját. Horace
növekvő ellenszenvvel figyelte a vállalkozót.
– Meghívhatom egy italra? – kérdezte Vic.
– Nem, nem, köszönöm. Sohasem iszom alkoholt –
dörögte Cameron a többnyire a szabadban tartózkodók
harsányságával. Apró, szabályos fogai voltak, egyik olyan,
mint a másik. – Nagyszerű ez a parti, ugye? – Melindára
nézett. – Akar még táncolni?
– Örömmel – mondta Melinda, és felemelte a karját.
– Van Allen úr, Meller úr, viszontlátásra! – mondta
Cameron, miközben eltáncolt tőlük. – Örülök, hogy
megismerkedtünk.
– Viszontlátásra – mondta Vic.
Összenéztek Horace-szal, de mindketten túlságosan is
illemtudók voltak ahhoz, hogy megeresszenek egy mosolyt
vagy egy megjegyzést. Inkább másról kezdtek beszélgetni.
Ralph Gosden egyetlenegyszer sem táncolt Melindával.
Cameron szinte teljesen kisajátította magának az asszonyt.
Hajnali kettő felé Melinda kezdett elszállni, és egyedül
perdült táncra. Ide-oda lengette maga körül a hosszú,
világoszöld sálat, amelyet korábban stólaszerűen a nyaka
és a válla köré terítve viselt. A ruhája rózsaszín szaténból
készült – igencsak régi darab volt, Vic szerint azért ezt
választotta az estélyre, mert a mártíromságát akarta
hangsúlyozni vele –, és a zöld sállal az alma hamvas, szűzies

virágára emlékeztetett, noha a ruha fölötti arcban nem volt
semmi hamvas vagy szűzies. A hajának van valami vad
bája, gondolta Vic, a napszítta csíkokkal, ahogy tánc
közben szabadon lobog. Csábító lehet egy olyan férfi
számára, mint Cameron, és nyilván nem hagyja hidegen
Melinda erős, ruganyos teste sem, jóllehet az arcáról már
lekopott a smink nagy része, és csak egy kissé pityókás,
hétköznapi, boldog női arcnak látszott. Legalábbis Cameron
azt gondolhatta, hogy boldog. Vic észrevette azt is, milyen
kihívóan lengeti Melinda tánc közben a sálat, amely kétszer
is beleakadt egy mellett táncoló párba. A kihívás minden
jelenlévőnek szólt. Először mártírként akart megmutatkozni
a közönségnek, aztán pillanatok alatt váltott, és elkezdte
játszani a nemtörődöm nőt, azzal a feltett szándékkal, hogy
bebizonyítja, ő most mindenkinél jobban mulat. Vic
felsóhajtott,
és
eltűnődött
Melinda
lelkének
változékonyságán.
Másnap délután Vic éppen a garázsban takarította a
csigaakváriumot, amikor beállított Cameron, ingujjban.
– Van itthon valaki? – kiabált be vidáman.
Vic összerezzent, nem hallotta, hogy autó érkezett volna.
– Hát én – szólt ki. – Azt hiszem, a feleségem még alszik.
– Ó – mondta Cameron. – Szóval itt mentem el a maguk
utcájában, és miután a felesége azt mondta, nyugodtan
nézzek be bármikor, ha a környéken járok, hát itt vagyok!
Vic hirtelenjében nem is tudta, mit mondjon.
– Mit tart ezekben? – kérdezte Cameron.
– Csigákat – mondta Vic, és átvillant az agyán, Melinda
nyilván azonnal megjelenik, hogy kiragadja férje karmaiból
a vállalkozót. – Várjon egy percet, megnézem, felkelt-e már
a feleségem.
Vic bement a házba. Melinda ajtaja még be volt csukva.

– Melinda! – szólította Vic, aztán erőteljesen bekopogott.
Mivel most sem kapott választ, benyitott.
– Melinda!
Az asszony az oldalán feküdt, háttal neki. Lassan
kinyújtózott, mint egy óriási macska, és megfordult.
– Téged keres egy úr – mondta Vic.
A nő hirtelen felkapta a fejét a párnáról.
– Kicsoda?
– Cameron. Így hívják, ugye? Jó lenne, ha kijönnél, és
foglalkoznál vele. Vagy behívnád. Odakint van.
Melinda homlokát ráncolva keresgélte a papucsát.
– Miért nem hívtad be?
– Mert nem akarom behívni – mondta Vic.
Melinda ránézett, meglepetten, de közönyösen. Vic
kiment Cameronhoz, aki fütyörészve toporgott a
kocsifelhajtón.
– Egy perc és itt a feleségem is – mondta Vic. – Nem
akarná a nappaliban megvárni?
– Ó, nem. Inkább levegőznék. Maga ott él? – kérdezte
Cameron, és fejével a kitárt garázskapu felé intett.
– Igen – mondta Vic, és megpróbált mosolyogni.
Újra nekilátott a tartály tisztításának. Ez volt a
csigatartás
kellemetlen
oldala,
az
üvegfalakról
borotvapengével levakarni a mocskot, és Vic különösen ki
nem állhatta most, hogy Cameron odasétált mellé
bámészkodni, még mindig fütyörészve. Vic nagy
meglepetésére egy Mozart-concertót fütyült.
– Honnan szedte őket? – kérdezte.
– A legtöbbjük már itt született. Kikelt.
– Hogyan szaporodnak? Vízben?
– Nem, tojásokat raknak. A földbe – Vic a tartály belsejét
mosta egy darab ronggyal, szappannal és vízzel.

Egy fiatal csiga az üvegfalnak azon a részén kezdett
felfelé kapaszkodni, amelyet Vic éppen mosott. Óvatosan
leválasztotta, és visszatette a tartály aljára.
– Úgy nézem, lassan ehetők lesznek – jegyezte meg
Cameron.
– Ó, már most is azok. Pompás csemege.
– Erről New Orleans jut eszembe. Járt már New
Orleansben?
– Igen – zárta le Vic kurtán a beszélgetést.
Nekiállt a következő akváriumnak. Először kézzel és
borotvapengével óvatosan lefejtette az üvegfalon alvó
különböző méretű csigákat. Felnézett Cameronra.
– Ha megkérhetem, inkább ne vegye le a rácsot. Nagyon
könnyen kimásznak.
Cameron felegyenesedett, és olyan nemtörődöm
mozdulattal rakta vissza a rácsot, hogy Vic összerándult,
mert biztos volt benne, hogy néhány bébicsiga összetört.
Cameron még csak észre sem vette a pöttöm kiscsigákat. A
szeme nem fogta be az ilyen apró dolgokat. Nyájas mosollyal
az arcán céltalanul Vic felé őgyelgett, amikor Melinda
kinyitotta a hall felőli ajtót. Cameron azonnal feléje fordult.
– Üdv, Tony! Jó napot! Igazán kedves magától, hogy
benézett!
– Remélem, nem zavarok – mondta a férfi, és lassan
elindult Melinda felé. – Errefelé bicikliztem, és gondoltam,
beugrom magukhoz.
– Jöjjön be, igyon valamit – hívta vidáman Melinda, és
kitárta az ajtót.
– Sört innék, ha tartanak.
Cameron ott maradt uzsonnára, ami négy órakor volt,
és ott maradt vacsorára is, ami este kilenckor volt. Vic
mindkettőt gyakorlatilag egyedül készítette el. Cameron

megivott kilenc doboz sört. Amikor Vic hat órakor áment a
szobájából a nappaliba a vasárnapi újságokért, Cameron a
kanapén ücsörögött Melindával, és sztentori hangon épp azt
mesélte neki, hogyan változtatott nevet.
– Miért, mi az igazi neve? – kérdezte Melinda.
– Ajjaj, az egy lengyel név. Kimondani se tudná!
– Cameron harsányan felnevetett.
Olyan volt, mint egy gramofon, amelyet túl hangosra
állítottak. Vic egy darabig elüldögélt velük a nappaliban.
Tiszta inget és frissen vasalt nadrágot vett fel, abban a
reményben, hogy Cameron azt hiszi majd, programjuk van
estére, de a férfi láthatóan úgy vette, hogy Vic az ő
tiszteletére öltözött át, és hogy a látogatása csak most
kezdődik igazán. Csak az volt a furcsa, hogy Melinda
láthatóan élvezte a dolgot, noha kissé már kapatos volt,
mert másnaposságát egész nap Bloody Marykkel kúrálta.
Cameron úr témát váltott: eddig heves gesztusokkal arról
beszélt, hogyan kell sziklát robbantani, most viszont egyes
ügyfeleinek igényeit sorolta elő, akik kilátást szeretnének,
de szélvédett helyen, vagy egy ezer négyzetméteres helyre
akarják beszorítani az úszómedencét, a teniszpályát vagy a
gyepet.
– Ó, kértek már tőlem mindent, kivéve sírkertet, ahová
majd eltemetik őket – fejezte be hahotázva a mondókáját
Cameron.
Rendszerint így végződött minden története. Cameron
apait-anyait beleadott, hogy felfigyeljenek rá. Mint egy
kisfiú, aki tetszeni akar egy kislánynak, ezért késsel
hadonászik vagy leönti benzinnel a macskát, és meggyújtja.
Vic csak ült, fogta a fejét, és várt.

Petersonék hazahozták Trixie-t és a kiskutyát. A kislány
náluk töltötte a délutánt. Petersonék nem akartak bemenni
Vic invitálására, amikor látták, hogy van náluk valaki.
– De hát kérem, jöjjenek be – erősködött Vic, hiába, mert
Petersonék visszahúzódó emberek voltak.
Ekkor történt, hogy Vic dühében bevágta az ajtót, és egy
utolsó kétségbeesett kísérletet tett Cameron eltávolítására:
– Nos, szerintem lassan itt a vacsoraidő.
Cameron nem mondta ugyan, hogy „Jó ötlet”, de valami
ilyesmit igen.
Nagyjából a koktél ideje alatt, miközben már sült a
krumpli és a mosogatóban kiolvadásra várt a legnagyobb
bélszínszelet, amit Vic talált a fagyasztóban, Cameron
egyszer csak felállt, és bejelentette, hogy van számukra egy
meglepetése.
– Mindjárt visszajövök, csak be kell hoznom valamit a
bicajomról.
– Miért ment ki? – kérdezte Vic, aki épp akkor jött vissza
a konyhából.
– Nem tudom.
– Jó lenne, ha nem röhögnél olyan hangosan az átkozott
történetein. Bár félek, kissé elkéstem már ezzel a kéréssel.
– És mi van, ha nekem tetszenek a történetei? – vágott
vissza Melinda vészjóslóan nyugodt hangon. – Szerintem
nagyon érdekes ember, és nagyon eredeti fickó.
Vicnek nem volt alkalma válaszolni, mert Cameron
visszajött, egy klarinéttal a kezében.
– Ez lenne az – mondta, és ledobta a földre a műanyag
szatyrot, amelyben láthatólag a hangszerét szállította. – Ha
biciklivel vagyok, mindenhová magammal viszem. Szeretek
megállni az erdőben, és eljátszogatni egy kicsit rajta. Ugye

azt
mondta,
megvan
magának
Mozart
A-dúr
klarinétversenye?
– Ó, igen. Vic, nem keresnéd elő?
Vic odament a lemeztartóhoz, hogy elővegye a lemezt.
Évek óta megvolt neki. Hetvennyolcas fordulatszámmal
kellett lejátszani.
– Próbáljuk meg a második tételt! – mondta Cameron,
majd szájához emelte a hangszert, és elkezdte fújni. Ujjai
úgy néztek ki, mintha szétlapult banánfürtök mozognának
a krómozott billentyűkön.
Vic megkereste a második tételt, megtalálta, és feltette a
lemezjátszóra. Cameron nyomban belevágott, a zenekarral
együtt fújta a dallamot. Keményen játszott, de pontosan.
Egy rövid szünetet felhasználva győzedelmesen mosolygott
Melindára.
– Talán nem kellett volna ilyen gyorsan előjönnöm a
dologgal, de szeretem a zenét – mondta. – Na és ez?
Most Benny Goodman jött. És persze Cameron.
Cameron volt a hangosabb. Apró szemét lehunyta, és úgy
hajlongott, mint egy behemót Pán. Egészen jól követte a
rögtönzés futamait is. A játékában egyetlen hiba sem volt.
De minőség sem.
– Hiszen maga csodálatosan játszik! – lelkendezett
Melinda.
Cameron engedélyezett magának egy pillanatnyi
szünetet, hogy rávigyorogjon.
– Egész éltemben csak három leckét vettem – mondta
gyorsan, és megint betömte a száját a hangszerrel.
Aztán jött a harmadik Brandenburgi verseny lassú
tétele, Mozart huszonharmadik zongoraversenyének
második tétele és Beethoven Ötödik szimfóniájának
második tétele. A Brandenburgi után Vic Melindára hagyta,

hogy előkeresse Cameronnak a lemezeket, mert neki meg
kellett sütnie a húst és el kellett készíteni a salátát. A
vacsora alatt Cameron úr a kerékpározás örömeiről beszélt
meg arról, hogyan ötvözi a munkát meg az élvezetet, amikor
szinte minden munkáját kerékpárral végzi. Vickel nyílt volt
és barátságos, időről időre a pillantását kereste, hogy
bevonja a hallgatóságába, de közben olyan leereszkedő volt
vele, hogy egyértelmű volt, csak kelléknek tekinti Melinda
háztartásában, mint egy idős nagybácsit vagy agglegény
fivért. Az előadás Melindának szólt.
Trixie is ott ült az asztalnál. Vic pontosan értette, miért
bámulja a kislány olyan zavartan Cameront. Már akkor is
bámulta, amikor klarinétozott, de nem fűzött hozzá
megjegyzést, és nem próbált meg beszédbe elegyedni vele –
ez egyébként is szinte lehetetlen lett volna, mert Cameron
egyetlen pillanatra sem fogta be a száját. Beszédhangok
decibelei, harsány nevetések vagy klarinétfutamok ömlöttek
belőle egész este. Cameron állandó zajforrás volt.
– Elegem van – súgta oda Vic Melindának, amikor
vacsora után kihordták a konyhába az edényeket és az
evőeszközöket. – Befejeznéd a rendrakást? Muszáj
visszavonulnom a szobámba, ott legalább csend van.
– Ahogy parancsolod – mondta kissé spiccesen Melinda.
Vic visszament a nappaliba, hogy elköszönjön
Camerontól, aki fáradhatatlanul járkált fel-alá zsebre
dugott kézzel, és más hallgatósága nem lévén, öblös
hangján vidáman társalgott a boxerkölyökkel.
– Jó éjt, Cameron úr – mondta Vic halvány mosollyal. –
Elnézését kérem, de volna még némi munkám ma este.
– Ó, persze – mondta együttérzően a vállalkozó.
– Megértem. Mondhatom, nagyszerű vacsora volt,
igazán élveztem.

– Örülök, hogy élvezte.
Vic újra beletemetkezett a szicíliai nagymama
naplójába, és szinte folyamatosan használta az olasz
nyelvjárás-szótárt. Olvasás közben sikerült kizárnia az
agyából a duett hangjait – Melinda zongorán kísérte
Cameron klarinétjátékát de mihelyt abbahagyta az
olvasást, a hangok nyomban ott alkalmatlankodtak megint.
Melinda gyakran hibázott, és ilyenkor verte a billentyűket,
hogy javítson. Cameron boldog hahotája tisztán
behallatszott a félig nyitott ablakon át.
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Melindában hirtelen érdeklődés támadt a vállalkozói szféra
iránt. Cameron úrral töltötte a napjait, elvitte autóval, ha
valahova menni akart, felhívta a barátaikat, hogy
tanácsokat kérjen tőlük a vállalkozónak. Mostanában
vacsora közben egyfolytában beszélt. Beszélt a telkek
fekvéséről, a vízelvezetésről meg arról, milyen a kilátás meg
a talajvíz szintje azon a földterületen, amelyet Cameron
Little Wesleytől keletre talált az egyik ügyfelének. Az illetőt
a következő hét szombatjára várták, és Tonynak addigra el
kell készítenie a telek fizikai tulajdonságainak teljes
leírását, hogy a vevő nyomban el tudja olvasni, amint
megérkezik.
– Te
nem
találod
lebilincselőnek
ezeket
a
talajvízügyeket? – kérdezte Melinda. – Tony elmagyarázta
nekem, hogyan lehet megkülönböztetni a hamis vízzáró
rétegeket az igaziaktól. Úgy értem, az egyik dombot a

másiktól. Néhányan úgy vélik, ha a talaj enyhén emelkedik
valahol, akkor talajvíz van alatta.
Vic a homlokát ráncolta:
– Valószínűleg egyszerűen csak vízről beszélsz, nem?
Vagy vízlelőről? Talajvíz mindenütt van.
Melinda fenyegetően felcsattant az asztal túloldalán.
– Hogy mondhatsz olyat, hogy mindenütt van talajvíz?
Csak ott lehet talajvíz, ahol víz van.
– Hát mert víz mindenütt van – mondta Vic. – A talajvíz
azt a legfelső talajszintet jelenti, amely még telítve van
vízzel. Minden talajban van talajvíz. Még a Szahara
sivatagában is van talajvíz, csak igen mélyen. Nem tudom,
Tony mit mondott neked, de ez így van.
Melinda egy ideig, hosszú percekig egy szót sem szólt.
Amikor újra beszélni kezdett, már a fehér márványkő volt a
téma, Tony ugyanis azt keresett.
– Mondd meg neki, hogy próbálkozzon Vermont
környékén – javasolta Vic.
– Nagyszerű ötlet! Tényleg gyönyörű sziklák vannak
arrafelé! Emlékszel, amikor…
– Nem éppen parosi márvány, de talán megteszi –
mondta Vic élesen, és megvajazott egy retket.
Aztán jött a vízelvezető rendszer. Tonynak volt egy remek
ötlete: úgy vezeti el a talajvizet, hogy kialakít egy
mesterséges patakot a birtokon. Vic nem értette pontosan,
milyen forrásból is jönne az a víz, de egyáltalán nem
nyűgözte le Tony ötlete, amelyet Melinda nyilván már csak
azért is eredeti elgondolásnak tartott, mert ezt hallotta
Tonytól.
– A rómaiak már kétezer évvel ezelőtt megcsinálták
ugyanezt – mondta Vic. – Például Avignonban.
– Papa, hol van Avignon? – kérdezte Trixie.

Vic hirtelen rádöbbent, hogy Cameron miatt elmaradt
Trixie vasárnapi oktatása.
– Avignon Franciaország déli részén van. Ott volt a
pápák székhelye… mikor is?… ötszáz évvel ezelőtt. Egyszer
majd feltétlenül el kell menned oda. Van róla egy dal is:
„Készen áll – már a híd – táncot járnak Avignonban – Készen
áll – már a híd – körtánc járja a hídon”.
Vic megtanította Trixie-nek a dalt. Egyfolytában ezt
énekelték, még a desszertnél is, és Melinda egyre
dühösebben nézett rájuk, mintha megfájdult volna a feje az
énekléstől. Trixie az ilyesmibe sohasem fáradt bele, úgyhogy
csak fújták, fújták, végigénekelték a mosogatást is, mert
közben Vic megtanította a kislánynak a második
versszakot. Addig énekeltek, amíg végül Melinda kifakadt.
– Az Isten szerelmére, Vic, elég!
Amikor szombat reggel Vic összefutott Horace-szal a
Little Wesley-i vaskereskedésben, Horace megemlítette neki
Cameront. Már kijöttek az üzletből, és a bolt melletti
parkolóba tartottak az autókhoz, amikor Horace azt
mondta:
– Úgy hallom, Ferris megveszi azt a telket Cowanék háza
mellett.
Ferrisnek hívták azt a gazdag New York-it, aki Cameron
ügyfele volt.
– Igen, de honnan tudsz te erről?
– Phil mondta. Elmesélte, hogy a minap Melinda
megjelent náluk a vállalkozóval. Állítólag sokat segít neki.
– Legalább van valami elfoglaltsága – vágta rá Vic
közömbös hangon.
Horace bólintott, és ha még akart volna is mondani
valamit Melindáról és Cameronról, nem mondta ki. Amikor
odaértek a kocsikhoz, Horace megszólalt:

– Maryvel holnap este szerencsét próbálunk a kertben a
grillsütővel. MacPhersonék is szívesen jöttek volna, de
valamiért nem érnek rá. Nem volna kedvetek átugrani
Melindával öt körül?
Normális körülmények közt Vic örült volna, hogy
elücsöröghet Mellerék kertjében a füvön, nézheti a
naplementét, beszívhatja a szabadban sülő hússzeletek és
az égő faszén illatát. Most azonban az volt az első gondolata,
hogy Melinda esetleg nem ér majd rá. Ekkor vallotta be
magának először, hogy Melinda majdnem minden
délutánját Cameronnal tölti, és most is már reggel elment
vele valahová.
– Kösz, Horace. Amennyire én tudom, ráérünk, de
biztos, ami biztos, este felhívlak.
– Remek – mondta mosolyogva Horace. – Remélem,
tudtok jönni. Mindjárt itt a tél, és vége a kerti grillpartiknak.
Vic hazament. A kocsi csomagtartója tele volt a
hétvégére szánt élelmiszerrel – Melinda az utóbbi időben
nemigen vásárolt –, és vett egy új fúróhegyet is a
vaskereskedésben. Néhány napja mérgében eltörte az
előzőt, helyesebben azért, mert aggasztó gondolatok jártak
a fejében Tonyról és Melindáról. Mit szólnak majd a
barátaik? Mikor kezdenek el megjegyzéseket tenni? Van-e
már valami Cameron és Melinda között? Elég idejük és
alkalmuk volt rá, és az nagyon is Cameron-ra vallana, ha
ennek ellenére ugyanúgy viselkedne Vickel, mint azelőtt.
Cameronnak vastag bőr van a képén. Vic néha még
mosolyogni is tudott a helyzeten. Cameron meglehetősen
egyszerű lélek. Még valami megindítóan naiv és ártatlan is
van abban a nagy kockafejében. Meg abban, hogy a maga
végtelenül
gyerekes
és
őszinte
módján
teljesen

természetesnek tartotta, ha egy másik férfi feleségével jár
együtt, és egyhuzamban akár nyolc órát is vele tölt. Vic
természetesen tisztában volt azzal, hogy Cameront Melinda
bátorítja a maga szokásos módján: „Hát persze, hogy
szeretem Vicet, de…”. Nem mintha Melinda ilyen Cameronféle szeretőre vágyott volna – Vic ezt képtelen volt elhinni –,
de azt akarta, hogy amikor együtt vannak, romantikus
hangulat vegye körül, és hogy szabadon azt tehesse, amit
akar.
Melinda még nem volt otthon. Trixie moziba ment. Roger
az ajtóban üdvözölte Vicet, boldogan csóválta rövidre vágott
farkát. Vic kiengedte a kertbe, és szórakozottan nézte,
amint lekuporodik, és kis tócsát ereszt maga alá. „Szóval
Cameron még két hétig lesz itt – tűnődött Vic. – Állítólag
november végére fejezi be a Ferris-ház előmunkálatait. Ezt
ő maga mondta.”
Melinda fél nyolckor ért haza, Cameronnal együtt.
Cameron fénylő rózsaszínre sült a napon. Amikor
mosolygott, az arcáról mintha öröm és önelégültség
sugárzott volna.
– Most hoztam magamnak sört! – mondta, és
meglengetett egy karton sört.
– Nagyszerű! Remek! – mondta Vic, olyan hangon,
mintha egy gyerekhez beszélne.
Odafordult Melindához:
– Beszélhetnék veled?
Az asszony kiment Vickel a konyhába.
– Mellerék holnap délután ötre meghívtak minket húst
sütni a kertjükbe. Volna kedved elmenni?
Melinda arca, amely már így is felhevült volt és izgatott
a Cameronnal töltött nap után, most egyenesen
felragyogott.

– Hát persze! Boldogan!
– Helyes, akkor szólok Horace-nak – mondta
megkönnyebbülten Vic. Ő is mosolygott.
– Gondolom, Tonyt is vihetem.
Vic háttal állt neki. Már elindult a telefon felé.
– Nem, nem hinném, hogy Tonyt is hozhatnád.
– Miért nem?
– Mert nem hinném, hogy Mellerék ízlése szerint való.
– Ohó-hó! – Melinda hátravetette a fejét. – Ugyan mióta
te mondod meg, mi való Mellerék ízlése szerint?
– Történetesen tudom.
– Majd én megkérdem tőlük – mondta Melinda, és a
telefonhoz indult.
Vic elkapta a karját, és visszarántotta az asszonyt.
Becsukta maga mögött a konyhaajtót.
– Azt már nem! Mellerék nem kedvelik Tonyt, és kész.
Kettőnket hívtak meg.
– Márpedig én Tonyt is elviszem, akár tetszik nekik, akár
nem.
– Nem hiszem, hogy elhozod, Melinda – Vic nyugodtan
beszélt, noha érezte, hogy a hangja remeg a dühtől.
– Hogyan fogod megakadályozni?
Vic összeszorította a száját. Szégyellte, hogy dühös, és
Melinda hirtelen haragja is megdöbbentette.
– Na jó. Csinálj, amit akarsz – mondta.
Melinda egy percig szótlanul nézte a férjét, aztán
láthatóan saját győzelmének tekintette Vic utolsó szavait,
mert a szája sarkában mosoly jelent meg, elsétált Vic
mellett, és kiment a konyhából.
– Tony, nincs szükséged sörnyitóra? – hallatszott be
Melinda hangja.

Vicnek eszébe jutott, hogy a felesége felkapott egy
sörnyitót, miközben vele beszélgetett, és végig ott
szorongatta a markában.
Másnap nem ment el Mellerék grillpartijára. Hagyta,
hogy Melinda odaszóljon nekik, hogy elfogadják a
meghívást, és bár nem tudta, pontosan mit mondott
Melleréknek, az utolsó pillanatban bejelentette, hogy ő nem
megy. Cameron ezúttal nem kerékpárral jött, hanem
tejeskávészínű Plymouth kombijával. Nyilván ebben
szállítja a biciklijét is, ha hosszabb útra megy, gondolta Vic.
Cameronnak és Melindának is megnyúlt az arca, amikor
Vic bejelentette, hogy otthon marad.
– Mi történt? – kérdezte Cameron. Frissen vasalt nyári
öltönyt viselt és fehér cipőt, hogy jó benyomást keltsen
Mellerékben.
– Semmi. Van itt néhány dolog, amit szeretnék
megcsinálni. De maguk menjenek csak.
– Mi fognak gondolnak Mellerék? – kérdezte kissé
zavartan Melinda.
– Nem tudom. Majd meglátod – mondta Vic lefegyverző
mosollyal.
Cameron arckifejezése nem változott.
– Tényleg nem gondolja meg magát?
Vic otthagyta őket, elindult a gyepen.
– Menjenek csak. Érezzék jól magukat, és adják át
üdvözletemet Melleréknek.
Vic látta, hogy Melinda idegesen babrálja a
slusszkulcsát. Bement a szobájába. Egy perc múlva
hallotta, hogy a két autó elindul.
Vic győzködte magát, hogy Cameronnak semmi köze
Melindához, legalábbis fizikai értelemben. Őszintén hitt
ebben. De most ez sem segített. Mihelyt leült a szobájában

Melindáék távozása után, és megpróbálta összeszedni
magát, hogy figyelni tudjon a naplóra, rögtön megbánta,
hogy olyan gyerekesen viselkedett az imént, és nem ment el
Mellerékhez. Még mindig elmehet, gondolta. Csakhogy az
még gyerekesebb lenne. Nem, most már itthon kell
maradnia. Azt azonban tudta, hogy újabb fájdalmas és
kínos beszélgetés vár rá Horace-szal.
Melinda csak hajnali egykor ért haza. Vic a szobájában
volt, az ágyban olvasott, és nem ment be a házba, hogy
Melindával találkozzon. Látni sem akarta az asszonyt.
Egyébként is biztos részeg. Az időpontból ítélve, egy óra tíz
perc, az este nagy részében valamelyik bárban
ücsöröghetett Cameronnal, mert az összes bár pontosan
éjjel egykor zárt.
Horace másnap este hat óra negyvenkor állított be hozzá
a nyomdába. Vic pontosan tudta, hogy aznap számíthat
Horace látogatására, és azt is tudta, milyen arcot vág majd
Horace.
– Mi volt veled tegnap? – kérdezte Horace. – Próbáltunk
hívni, de nem vetted fel a telefont.
Vic érezte, hogy szégyenében elvörösödik, mintha valami
súlyos hazugságon kapták volna. Természetesen hallotta a
telefoncsörgést, de nem vette fel a kagylót.
– Sétáltam egyet, miután Melinda elment. Nem voltam
otthon.
– Tudod, nagyon hiányoltunk.
– Át akartam gondolni néhány dolgot. És úgy
gondoltam, Cameron majd elboldogul az én húsadagommal
is.
– Pontosan ez történt.
– Jó volt?

– Ó, pompás. Cameron elszórakoztatott minket a
klarinétjával.
– Igen, már nekem is volt benne részem – mondta Vic.
– Gondolom, nem szíveled. Én sem.
Vicet megint elkezdte mardosni a szégyen, de az arca
nyugodt és vidám maradt.
– Hogy érted?
– Nézd, Vic, őszinte leszek. Nem szeretem Cameront, és
azt sem szeretem, ahogy Melinda körül sürgölődik. És azt
sem szeretem, hogy te megint kívülállóként viselkedsz, és
arra vársz, hogy maguktól elsimuljanak a dolgok.
– Miért, nem ez szokott történni? – kérdezte mosolyogva
Vic, de nagyon kényelmetlenül érezte magát, mintha
csapdába esett volna.
– Te nem voltál ott tegnap este. Melinda tisztességesen
beivott, és mondott néhány dolgot… Például azt, hogy
Cameron személyében meghallgatásra leltek az imái, és
Cameron olyan neki, mint…
Halkan kopogtak az ajtón.
– Tessék! – szólt ki Vic.
Stephen Hines lépett be.
– Ó! Jó napot, Meller úr. Hogy van?
– Nagyszerűen, köszönöm. És maga?
– Jól. Carlyle elvitte a teherautót – fordult Stephen
Vichez. – Reggel felhívja a postát, hogy megjött-e már az új
henger, és ha igen, akkor munkába jövet elhozza.
– Rendben. De semmi ok a sietségre – mondta Vic,
miközben gépiesen kiszámította magában, hogy még
legalább három hét kell ahhoz, hogy az új hengert munkába
állítsák Ryder verseinél. Az előző hengert szándékosan
hagyták megrozsdásodni, mert érdekes textúrát kaptak, ha
a rozsdás felülettel közvetlenül nyomtattak a papírra.

– Van még valami mára? – kérdezte Stephen.
– Azt hiszem, nincs.
– Akkor jó éjt, és viszlát holnap.
– Jó éjszakát – mondta Vic, majd megint Horace-hoz
fordult. – Most jut eszembe, megjött a Xenophon a
kötészetből! Nem akarod megnézni?
– De igen, Vic. Csak azt hiszem, fontosabb, amiről az
előbb beszéltünk. Nem?
– Akkor vágjunk bele, Horace.
– Szóval… az a benyomásom, hogy Cameron szívesen
elvinné magával Melindát, és ő is késznek mutatkozik rá,
hogy vele tartson.
– Elvinné magával? – kérdezte Vic, és ezúttal volt némi
őszinteség is az elképedésében.
– Mexikóban lesz a következő munkája, és van is két
repülőjegye Mexikóvárosba… Legalábbis ezt mondta, és
nem hiszem, hogy részeg volt, hacsak nem a saját szavaitól.
Melinda meg azt hajtogatta, hogy a világ végére is elmenne
vele. Miért nem beszélsz már végre a fejével, Vic?
– Ez nekem is új. Eddig egy szót sem hallottam az
egészről.
– Pedig kellett volna. És részben te is hibás vagy. Mit
tettél azért, hogy valahogy újrakezdjétek Melindával a De
Lisle-ügy után?
Vic gondolatai elbizonytalanodtak a kétértelmű „ügy”
szó hallatán, aztán egyszerűen csak annyit felelt:
– Én megpróbáltam.
– Legjobb tudomásom szerint még mindig a ház másik
végében laksz – Horace a támadó hanggal próbálta leplezni
a zavarát. – Még fiatal vagy, Vic. Harminchat, ugye? Melinda
még fiatalabb. Milyen házasságban akarsz élni vele? Egy
szép napon majd arra ébredsz, hogy elment.

– Nem szabhatom meg neki, hogy mit csináljon –
mondta Vic. – Sohasem tettem. Szabad ember.
Horace elgondolkozva nézte a barátját.
– Szóval feladod? Mert azt hiszem, Cameronnal szemben
most vesztésre állsz.
Vic néhány másodpercig hallgatott. Nem azon
gondolkozott, mit feleljen. Egyrészt kényelmetlenül érezte
magát a beszélgetés miatt, és ezt a kínos érzést ízlelgette,
másrészt megrémült a gondolattól, hogy Horace-nak
megváltozik a véleménye róla, csökken a megbecsülése
iránta.
– Rendben van, Horace. Kicsit elbeszélgetek majd
Melindával Cameronról.
– Szerintem ezt a problémát nem lehet beszélgetéssel
megoldani. Vagy megváltoztatod az egész hozzáállásodat,
vagy…
Vic elmosolyodott.
– Nem túlzol egy kicsit?
– Nem hinném, Vic – Horace rágyújtott. – Miért veszed
ennyire félvállról a dolgot? Mire jó ez?
– Nem veszek semmit félvállról. Nem megyünk el
valahova inni egyet? – azzal elkezdte összeszedegetni azt a
néhány dolgot, amit haza akart vinni.
– Az egész hozzáállásod rossz, Vic. Lehet, hogy valaha
igazad volt… valamikor, talán… de most már nincs.
– Sohasem hallottam még tőled ilyen kemény szavakat,
Horace.
– Pedig komolyan gondolom, amit mondtam.
Vic kissé zavartan nézett Horace-ra.
– Na, iszunk valamit?
Horace megrázta a fejét.

– El kell mennem. Nem azért jöttem, hogy jelenetet
rendezzek, de azt hiszem, örülök, hogy megtettem. Ezt talán
végre komolyan veszed majd… mármint Cameront. Jó éjt,
Vic – Horace kiment, és becsukta maga után az ajtót.
A félelemhez hasonló furcsa érzés tört rá Vicre, amikor
egyedül maradt. Befejezte a papírok összeszedegetését,
kiment, és kulcsra zárta az ajtót. Horace kocsija éppen
ekkor tűnt el a keskeny úton. Vic beszállt az autóba. Hideg
borzongás futott végig a gerincén, fel a tarkójáig. Nyelt
egyet, és egy darabig a kormányon pihentette a kezét.
Tudta, mi baja van. Az, hogy eddig csak úgy volt hajlandó
Cameronra gondolni, mint aki két hét múlva elmegy. Hogy
nem akart szembenézni azzal a problémával, amit Cameron
jelentett. Horace erre döbbentette rá. Mintha ujjal mutatott
volna rá a tűzre, amely ott ég a lába előtt, és amelyről ő
szándékosan nem vesz tudomást. (Másfelől azonban úgy
érezte, joga van hozzá, hogy ne vegyen róla tudomást, ha
úgy látja jónak. Ha valóban tűz ég a lába előtt, az egyetlen
ember, aki a tűzben megsérülhet, az ő maga. A legjobban
az bosszantotta, hogy ha csak egyetlen percre is, Horacenak sikerült belekényszerítenie egyfajta megalkuvásba,
egyfajta megalkuvó szemléletbe.) Abban viszont Horace-nak
igaza lehet, hogy Vic nem tudatosított magában néhány
fontos tényt. Például egy pillanatig sem volt hajlandó
bevallani magának, hogy Melinda esetleg tényleg
megkedvelte Cameront, hogy éppen Cameron lehet az esete.
Ez a faragatlanság, ez a primitívség még a Melindáén is
túltesz! És az a vastag bőrű naivitás! Cameron az az ember
volt, aki „elvinné magával” Melindát, türelmesen kivárná,
amíg elválik, majd megfelelő formában feleségül venné. És
tényleg ő Melinda esete. Megsemmisítő felismerés volt ez Vic
számára.

Trixie egyedül volt otthon, amikor Vic hazaért. A
boxerkölyök ugrabugrálva odafutott hozzá, hogy üdvözölje,
fel-felszökkent a levegőbe, és közben kitekeredett a teste –
mint egy pisztráng, gondolta Vic.
– Anyád itthon volt, amikor hazaértél? – kérdezte a
kislánytól.
– Áááá! Szerintem Tonyval ment el valahová – jelentette
ki Trixie, és nyugodtan olvasta tovább a képregényt az esti
újságban.
Vic készített magának egy italt. Odavitte a poharat a
karosszékéhez, és észrevette, hogy egy új kék-fehér dobozos
Nelson 33 pipadohány van a szék melletti asztalkán.
Nyilván ma érkezett. Melinda kicsomagolta, és odakészítette
az asztalra. Legalább két hete kellett megrendelnie,
gondolta Vic, valamelyik napon, amelyet Tonyval töltött.
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Brian Ryder a következő szombaton érkezett meg vonattal
Little Wesleybe. Kellemes, érdeklődő fiatalember volt, egy
ifjú Tarzan energiájával és a hozzá tartozó fizikummal. Első
dolga volt, hogy bejárja a várost, még mielőtt Vickel
megbeszélte volna a verseit. Csaknem két óra hosszat volt
távol. Nedves hajjal, izzadságtól fénylő arccal érkezett vissza
a sétáról. Elmesélte, hogy a Medvetónál volt, és ha már arra
járt, megmártózott a vízben. A hőmérséklet volt vagy öt fok,
maga a Medvetó majdnem tizenhárom kilométerre volt a
Van Allen-háztól. Vic megkérdezte, hogy tudta ilyen gyorsan
megjárni az utat.

– Ó, odafelé kocogtam egy kicsit – felelte a fiatalember. –
Szeretek futni. Visszafelé meg elhozott egy fickó. Azt
mondta, ismeri magát.
– Tényleg? Kicsoda? – kérdezte Vic.
– Petersonnak hívják.
– Ó, igen.
– Úgy láttam, nagyra tartja magát.
Vic nem felelt. Melinda a nappaliban üldögélt a
kanapén, és fényképeket ragasztgatott az albumába. Egy
szót sem szólt Brianhez azóta, hogy Vic bemutatta őket
egymásnak, de olyan őszinte kíváncsisággal figyelte a
fiatalembert, hogy Vicnek Trixie jutott eszébe róla, aki
mindig megbámulta az új embereket, akiket Melinda hozott
a házhoz. Most Brian is Melindára nézett a maga naiv,
őszinte módján, mintha csak azt várná, hogy Melinda is
bekapcsolódik a beszélgetésbe, bár lehet, hogy egyszerűen
barátságos gesztust akart tenni az asszony felé, mielőtt
Vickel beletemetkeznek a munkába. Melinda azonban nem
szólalt meg, és még csak el sem mosolyodott, amikor Brian
elfogta a tekintetét.
– Ha nincs ellenére, menjünk át a szobámba
megbeszélni a teendőket – indítványozta Vic. – Ott tartom a
kéziratát is.
Aznap este Melinda elhozta Cameront vacsorára.
Cameron a megszokott harsány nevetéssel közölte:
– El akartam vinni a feleségét vacsorázni, Vic, de
kosarat kaptam tőle, inkább haza akart jönni magához.
Cameron hihetetlen faragatlanságától Vic teljesen
megnémult. Brian is hallotta Cameront. Vic észrevette,
hogy ettől a pillanattól fogva Brian szinte egész este komoly,
elgondolkozó arccal figyelte Cameront és Melindát. Ők meg
kész showműsort adtak elő: Cameron folyton ki-be járt a

nappali és a konyha közt, segédkezett Melindának a
terítésben, mintha csak otthon volna. Közben arról
beszélgettek, ki mivel töltötte a délután, meg különböző
építőanyagokról és a cementárakról. Vic megpróbált
Briannel költőkről és költészetről beszélgetni, de esélyük
sem volt Cameron hangereje mellett. Vic makacsul
mosolygott, hogy a költő előtt leplezze bosszúságát, de nem
igazán hitte, hogy sikerült. Brian nagyon jó megfigyelő volt.
Vacsora után Cameron megszólalt:
– Nos, Vic, Melinda azt mondja, maguknak van egy kis
megbeszélnivalójuk, úgyhogy… arra gondoltam, elvinném
Melindát táncolni a Barmaidbe.
– Nem rossz ötlet – mondta kedvesen Vic. – Azt hiszem,
ott csapolt sört is mérnek, ugye?
– Mi az, hogy! – felelte Cameron, és megpaskolta
domborodó pocakját. Bármennyit evett vagy ivott, nem
látszott kövérnek. Inkább egy vaskos, egybeszabott gorillára
emlékeztetett.
Brian elismerő tekintettel, tetőtől talpig végigmérte
Melindát, amikor az asszony kijött a szobából magas sarkú
körömcipőben és a rövid, piros boleróban, amelyet a ruhája
fölé vett fel. A szokásosnál nagyobb gonddal sminkelte ki
magát, és szőke haját is kifogástalanul megfésülte.
– Na várj csak, majd ha hazaérek – szólt vissza
kedvesen, miközben elindult kifelé.
A gorilla hatalmas vigyorral követte.
Vic nyomban beszélgetésbe mélyedt Briannel, úgyhogy
a fiatalembernek nem volt rá alkalma, hogy bármit is
kérdezzen tőle, de Vic leolvasta az arcáról, hogy az esze még
mindig makacsul bizonyos kérdéseken jár. Vic tudta, hogy
Brian visszatér majd rájuk. És szemrehányást tett
magának, hogy napok óta nem beszélt Melindával. Horace-

nak igaza volt. Valamit valóban kellene mondania az
asszonynak. De mi értelme volna? Annak volt-e értelme,
hogy beszélt vele De Lisle-ről?
– A felesége nagyon vonzó asszony – mondta lassan
Brian, amikor pillanatnyi szünet állt be a beszélgetésben.
– Úgy találja? – kérdezte mosolyogva Vic. És hirtelen
eszébe jutott Brian meglepődése – „Maga itt alszik?” –,
amikor meglátta a szobáját a garázs mögött; egy gyerek
meggondolatlan, kegyetlen kérdése volt ez. Vicet túlságosan
is fájdalmasan érintette. Nem tudta kiverni a fejéből.
Még éjfél után is ott ültek és beszélgettek könyvekről,
költészetről, amikor Brian udvariasan megjegyezte, hogy
Vic most már biztosan szeretne lefeküdni. Vic tudta, hogy a
vendége szeretné alaposabban áttanulmányozni a német
metafizikus költők antológiáját, amit korábban ő vett le neki
a polcról, úgyhogy elköszönt tőle. Bement a szobájába, de
nem aludt. Egészen addig olvasgatott, amíg Melinda éjjeli
kettőkor haza nem ért. Brian szobájában még égett a
villany. Vic reménykedett, hogy a fiatalember nem látja
Melindát ittasan. Fogalma sem volt róla, józan-e az asszony
vagy részeg. Fél három körül leoltotta a lámpáját. Kis idő
múlva, a félig nyitott ablakon át, tompán beszűrődött hozzá
Melinda lassú, boldog, részeg nevetése. Kíváncsi volt, mit
mondhatott neki Brian.
Másnap reggel Melinda megjegyezte:
– Azt hiszem, a kis barátod szörnyen aranyos fickó.
– Szörnyen jó költő – mondta Vic.
Brian már elment a reggeli sétájára. Valószínűleg ma is
madártollakkal tér vissza, mint tegnap. Amikor Vic reggel
benézett a szobájába, látta, hogy az ágy már be van vetve,
és az íróasztalon különféle tárgyak hevertek takarosan
elrendezve: egy kék madártoll, egy kavics, egy gomba meg

egy száraz falevél. Mintha Brian meditáláshoz használta
volna őket.
– Azt mondta, ő is vonzónak talál téged – mondta Vic, és
nem értette, miért töri magát, hogy ezt elmondja az
asszonynak. Melinda már így is túl sokra tartotta magát.
– Ha már üzengetésbe bonyolódunk, megmondhatod
neki, hogy szerintem ő a legvonzóbb fiatalember, akit a
középiskola óta láttam.
Vic inkább lenyelte a megjegyzést, amely kikívánkozott
belőle.
– Délután találkozol Tonyval?
– Nem. Arra gondoltam, inkább Briannel találkozom.
– Briannek dolga van.
– De nem egész délután. Meghívott csónakázni a
Medvetóra.
– Ó, értem.
– De este Tony is átjön zenét hallgatni. Tegnap
Wesleyben vettem öt új lemezt.
– Nem szeretném, ha velünk töltené az estét – mondta
nyugodtan Vic.
– Nocsak! És miért nem? – szaladt fel Melinda
szemöldöke.
– Mert beszélnem kell Briannel, és nem akarom, hogy
zavarjon a zene. Akkor is zavar, ha a szobámban dolgozunk,
és behallatszik az ablakon.
– Értem. És mit akarsz, hova menjünk?
– Nem érdekel, hova mentek – Vic rágyújtott, és
kitartóan bámulta az összehajtogatott Times-t az asztalon.
– És mit csinálsz, ha mégis idehozom?
– Megkérem, hogy menjen el.
– Tudtommal ez a ház legalább annyira az enyém, mint
a tiéd.

Erre oly sok mindent lehetett volna mondani, hogy Vic
inkább egy szót sem szólt. Nagyot szívott a cigarettájából.
– Na? – Melinda Vicre emelte a szemét.
Fölösleges volna megjegyezni, hogy Brian miatt
normálisabban is viselkedhetne. Fölösleges. Minden
teljesen fölösleges.
– Megmondtam. Ha idehozod, megkérem, hogy menjen
el. És szépen el is fog menni – Vic halványan mosolygott.
– Ha megteszed, elválok. – Nem hiszed el, hogy
komolyan gondoltam, mi? Pedig nagyon is. Azt hiszem, a
tartásdíjra vonatkozó ajánlatodat is szívesen elfogadom.
Emlékszel?
– Emlékszem.
– Szóval… amikor csak akarod.
Melinda csípőre tett kézzel felállt, hosszú teste ellazult,
fejét leszegte, mint mindig, amikor harcolt. Mint egy küzdő
vadmacska.
– Hogyan jutottunk el idáig? – kérdezte Vic, de nagyon
jól tudta, hogyan. Megint ott érezte gerincén a jeges
rémületet. Melindától nem kapott választ.
– Cameron? – kérdezte Vic.
– Azt hiszem, sokkal kedvesebb nálad! Nagyon jól
megvagyunk!
– Az élethez az nem elég – vágta rá azonnal Vic.
– De segít elviselni!
Némán nézték egymást.
– Hiszel nekem, ugye? – mondta Melinda. – Jól van, Vic.
El akarok válni. Néhány hónapja te ajánlottad fel nekem,
emlékszel?
– Emlékszem.
– Áll még az ajánlatod?
– Sohasem másítom meg a szavamat.

– Beadjam a válókeresetet?
– Ez a módja. Vádolhatsz nyugodtan házasságtöréssel.
Melinda felvett egy cigarettát a koktélasztalról, és
nemtörődöm arccal rágyújtott. Aztán sarkon fordult, és
bement a szobájába. Egy perc múlva azonban visszajött.
– Mennyi lesz a tartásdíjam?
– Már mondtam, hogy bőséges tartásdíjat kapsz. Nem
leszek szűkmarkú.
– Mennyi?
Vic kényszerítette magát, hogy gondolkozzon.
– Évi tizenöt ezer? Trixie ellátáshoz nem kell
hozzájárulnod belőle.
Vic látta, hogy Melinda magában számol. Az évi
tizenötezer dollár azt jelenti, hogy kevesebb könyvet tud
majd kiadni egy évben, talán kénytelen lesz elküldeni
Stephent is, vagy csökkenteni a fizetését. Tudta, hogy
Stephen valószínűleg szó nélkül belemenne ebbe is.
Melinda szeszélyei miatt Stephennek és a családjának
kevesebb pénzből kell majd megélnie.
– Azt hiszem, rendben van – mondta végül az asszony.
– És Cameron se nyomorog éppen.
– Ő csodálatos, igazi férfi! – Melinda ezt úgy vetette oda,
mintha Vic valami sértőt mondott volna Cameronra. – Hát
akkor azt hiszem, megegyeztünk. Hétfőn elkezdem intézni,
amit kell.
Megerősítésként bólintott, majd visszavonult.
Brian néhány perccel ez után jött meg. Vic bevitte a
szobájába, hogy folytassák a válogatás: a százhúsz
kéziratos költeményből kellett kiválasztaniuk hatvanat.
Brian a verseket három kategóriába rendezte az asztalon: a
kedvencei, azok, amelyeket szeret és a maradék. A versek
többnyire a természetről szóltak, némi természetfeletti és

erkölcsfilozófiái felhanggal, s ettől olyan hangulatuk volt,
mint Horáciusz ódáinak és eposzainak – bár Brian azt
mondta, szinte mentegetőzve, hogy sohasem szerette
különösebben Horáciuszt, és egyetlen költeményére sem
emlékszik. Brian Catullust szerette. Voltak szenvedélyes
szerelmes versei is, többnyire a rajongás hangján szóltak a
lelki szerelemről, de remekbe szabott darabok voltak, mint
Donne versei. A New Yorkról írott költemények hangja
kevésbé volt magabiztos, de Vic meggyőzte Briant, hogy a
változatosság kedvéért ezekből is vegyenek be néhányat a
kötetbe. Briant aznap reggel könnyű volt meggyőzni, szinte
extatikus tűzben szárnyalt a lelke, és Vic többször is úgy
érezte, hiába mond neki bármit, Brian meg se hallja. De
amikor Vic vörösesbarna borítót javasolt, Brian felriadt, és
közölte, hogy nem ért egyet. Halványkék borítót akart,
méghozzá egy bizonyos halványkéket. Volt nála egy darabka
tojáshéj, aznap reggel találta az erdőben, és pontosan olyan
színe volt, amilyet ő szeretett volna. Nagyon fontosak neki a
színek, mondta. Vic óvatosan betette a fiókjába a tojáshéjat,
aztán részletesen leírta Briannek azt a díszítő motívumot,
amelyet egyes költemények végére akart nyomtatni:
madártollak, fűszálak, pókháló és lepkegubó. Brian
elragadtatottan helyeselt. Vic korábban már csinált
próbanyomatokat, és remekül sikerültek.
Brian hirtelen felállt, és megkérdezte:
– Itthon van Melinda?
– Azt hiszem, a szobájában van – mondta Vic.
– Megígértem
neki,
hogy
délután
elmegyünk
csónakázni.
Nem végeztek még a válogatással, de Vic látta, hogy
Brian agya másutt jár. Lesz még idejük befejezni
csónakázás után és vacsora előtt, gondolta.

– Menjen csak – mondta Vic, és hirtelen nagyon
gyengének érezte magát.
Brian elment.
Este hétkor beállított Cameron. Elterpeszkedett a
nappaliban, és joviálisan mosolygott a finom vacsora
reményében. Brian Melindának segített a konyhában.
Melinda szopósmalacot sütött vacsorára. Vicnek úgy
rémlett, mintha Melinda azt mondta volna, Brian akarta,
hogy megvegyék, amikor délután meglátta a wesley
hentesüzletben. Vicnek az egész délután is csak halványan
derengett. Nem tudta, hogyan teltek el az órák, nem
emlékezett rá, mit csinált, csak arra, hogy egyszer
valamihez kalapácsot használt, és jól rácsapott a bal
hüvelykujjára;
még
most
is
lüktetett,
amikor
megnyomkodta a mutatóujjával. Egyszer csak azon kapta
magát, hogy Cameronnal beszélget, akinek egy pillanatra
sem állt be a szája, azt meg végképp nem gondolta meg, mit
beszél. Vic kényszerítette magát, hogy legalább egy
pillanatig figyeljen oda, miről beszél Cameron, és ezt
hallotta:
– …én magam sohasem voltam sokat a konyhában.
Tudja, vagy van hozzá tehetsége az embernek, vagy nincs…
Vic megint kikapcsolta Cameront, mint a rádiót, ha nem
akarta hallgatni. Valamiért zavarta, hogy Brian kint van a
konyhában. Miért nem itt van, a nappaliban, hogy
elbeszélgessenek
azokról
a
dolgokról,
amelyek
mindkettőjüket érdeklik? Akkor talán Cameron is befogná
végre a száját. Aztán eszébe jutott, milyen ultimátumot
adott Melindának, ha Cameron eljön este, és az is, hogy
Melinda megígérte, beadja a válókeresetet hétfő reggel, azaz
holnap. Márpedig Cameron itt van, és ma este különösen

önelégültnek látszik. Vajon Melinda beszélt-e már neki a
válásról?
Cameron felkászálódott a kanapéról, és közölte, hogy
kimegy, körülnéz a konyhában. Néhány perc múlva
vigyorogva jött vissza:
– Mondja, Vic, mit szólna hozzá, ha behoznék két vagy
három tucatot a csigáiból? Olyan fokhagymásvajas mártást
tudok csinálni hozzá, hogy mind a tíz ujját megnyalja
utána. Egy gyerek is el tudja készíteni, és olyan finom, hogy
New Orleansben sem csinálnak különbet! – Összecsapta a
tenyerét, és elégedetten dör- zsölgette a markát. – Kimegy
értük, vagy hozzak én? Melinda mondta, hogy előbb
kérdezzem meg magát.
– A csigák nem azért vannak, hogy megegyük őket –
mondta Vic.
Cameron arca megnyúlt.
– Ó! Hát… akkor mi a bánatért vannak? – kérdezte
Cameron nevetve. – Melinda azt mondta…
– Semmire
sem
használom
őket.
Tökéletesen
haszontalanok – Vic furcsa keserűséggel préselte ki
magából a szavakat.
Melinda bejött a konyhából.
– Mi abban a rossz, ha megeszünk néhány csigát? Brian
szeretne csigát enni, és Tony azt mondta, el tudja készíteni
őket. Csapjunk egy ünnepi vacsorát!
Az asszony meglengette a fakanalát, aztán hirtelen
megpördült, majdnem bele Cameron karjaiba. Megpaskolta
a férfi arcát.
Vic Brianre bámult, aki Melinda után kijött a
konyhából.
– Most mondtam Tonynak: a csigákat nem azért tartom,
hogy megegyük őket.

– Tony, menj, és hozz be néhányat – mondta Melinda. Az
asszony a legjobb úton volt ahhoz, hogy berúgjon.
Tony elindult, majd megállt, és Vicre bámult.
– A csigák nem azért vannak, hogy megegyük őket –
mondta Vic.
– Nézze… én nem azt mondtam, hogy csigát akarok enni
– kezdte zavartan Brian, de nem lehetett pontosan tudni,
hogy Melindához vagy Vichez beszél. – Szóval ezt én nem
mondtam.
– Nagyon finomak lehetnek, hiszen jóltápláltak.
Marhasült, sárgarépa és bostoni saláta. Menj már, Tony, és
hozd azokat a csigákat! – Melinda megfordult, és olyan
erővel lökte be a konyhába vezető ajtót, hogy majdnem
beesett rajta.
Tony úgy bámult Vicre, mint valami ostoba állat. Mint
egy kutya, aki nem érti pontosan, mit akarnak tőle, de
bármelyik pillanatban kész nekilódulni.
– Mit szól hozzá, Vic? Három tucat nem fog magának
hiányozni.
Vic ökölbe szorította a kezét. Tudta, hogy Brian
észrevette a mozdulatot, de ezen már nem segíthetett.
– Tudja, a csigákat nem lehet csak úgy megenni –
mondta váratlanul könnyed hangon, szinte mosolyogva. –
Fogyasztás előtt két napig éheztetni kell őket, hogy
kitisztuljanak.
Az
enyémek
folyamatosan
esznek.
Gondolom, ezt maga is tudja.
– Ó – mondta Cameron, és egyik lábáról a másikra állt –
, hát ez nagy kár.
– Igen, az – mondta Vic és Brianre nézett.
Brian feszülten figyelte őket. Kezét a háta mögé téve a
bárszekrény oldalának támaszkodott, kék pólója ráfeszült

izmos mellkasára. A tekintetében gyanakvás és meglepődés
volt. Vic még nem látta ilyennek.
Vic mosolyogva nézett Cameronra.
– Sajnálom. Talán legközelebb majd eszembe jut, hogy
néhány csigát kivegyek és egy-két napig éheztessek
magának.
– Nagyszerű – mondta elbizonytalanodva Cameron.
Megint összedörzsölte a tenyerét, elmosolyodott,
behúzta a vállát, és kimenekült a konyhába.
Brian mosolygott.
– Tényleg nem akartam semmit a csigákkal. Melinda
ötlete volt. Én csak azt mondtam, részemről rendben van a
dolog, ha maguk csigát szoktak enni. Tudhattam volna,
hogy maga kedvtelésből tartja őket.
Vic megtette neki azt a szívességet, hogy nem válaszolt.
Megfogta Brian karját, és beljebb húzta a nappaliba, de még
le sem ültek, amikor Melinda bekiabált Brianért konyhából.
Ilyen vacsorát ritkán ettek, még karácsonykor sem.
Melinda láthatóan beleadott apait-anyait. Volt háromféle
zöldség, édesburgonya és krumplipüré, a tálalóasztalon
háromféle desszert, és az ebédlőasztal közepén, két tucat
zsemlével körbekerítve, ott trónolt a sültmalac, gondosan
kiegyensúlyozva két lapos tálon, köztük meg egy nagy
cserépedény, hogy egy csepp zsír se kerüljön az abroszra.
Ám a cserépedény súlya veszélyes szögben elbillentette a
tálakat, úgyhogy mindkét végükön kifolyt egy kis lé. Vicet
nagyon zavarta a malac arcára sült vigyor, a hatalmas
mennyiségű ételt meg émelyítőnek találta, de úgy tűnt, hogy
a két vendég és Trixie – a kislány fél nyolckor ért haza –
valamiféle beltéri pikniknek tekinti a lakomát, legalábbis
erre utalt zajos tetszésnyilvánításuk. Az asztalnál Vic rájött,
miért érzi magát kényelmetlenül Brian miatt: Brian már

csaknem olyan pimaszul viselkedett Melindával, mint
Cameron. Vic tudta, hogy a fiatalember vonzónak találja a
feleségét, de az a mód, ahogy rámosolygott, ahogy
lesegítette róla a kötényt, arra utalt, hogy tudatosan vagy
öntudatlanul megtanulta Camerontól a leckét: Melinda
szabad préda, s ő úgy döntött, hogy kiveszi belőle a részét.
Vic rádöbbent, hogy ő maga is bátorította Brian azzal, hogy
toleránsnak
mutatkozott
Cameronnal
szemben.
Határozottan érezte, hogy visszavonhatatlanul elveszítette a
tekintélyét Brian Ryder előtt. Már a csigás veszekedés után
is úgy érezte, hogy a költő kevesebb tiszteletet mutat iránta.
A vacsora csúfos véget ért. Melinda túl részeg volt ahhoz,
hogy elmenjen Cameronnal, aki el akarta vinni táncolni az
asszonyt. Csak ült a kanapén, és vicceket motyogott, de
jobbára csak részeg ostobaságok jöttek ki belőle. Brian
figyelmesen hallgatta – Vic nem tudta eldönteni, hogy
udvariasságból vagy kíváncsiságból –, és olykor egy-egy
erőltetett nevetést préselt ki magából. Cameron
lovaglóülésben, előredőlve terpeszkedett Vic karosszékén,
kezében egy doboz sör, és az egyszerű lelkek boldog
ködében lebegett, ami láthatóan felvértezte unalom és
fáradtság ellen, így nem ösztönözte semmi rá, hogy végre
búcsút vegyen a háziaktól. Hosszú csendek is voltak. Vic
hónapok óta először öt pohár erős italt ivott meg. Az egész
színjáték olyan mocskos volt, hogy úgy érezte, nagyobb
szenvedést jelent számára, mint az összes fájdalom, amit
életében el kellett viselnie. Mégsem tudta magát rávenni,
hogy elhívja Briant dolgozni a szobájába, mert úgy érezte,
az egyenlő lenne a teljes vereség beismerésével.
Kétségbeesett erőfeszítéssel megpróbált beszédbe elegyedni
Cameronnal az építőanyagokról, a talajvízről, a következő
mexikói munkájáról, de Cameron enyhén karikás

világoskék szemét minduntalan magához vonzotta a
kanapén ülő Melinda, és talán életében először a szó is
kifogyott belőle. Cameron hajnali fél háromig maradt.
Brian, aki félig ült, félig feküdt a kanapé másik sarkában,
és
álmodozott,
meditált
vagy
valamiféle
költői
foglalatosságba merült, rögtön felcihelődött, mihelyt
Cameron felállt, és meglepő szívélyességgel kívánt neki jó
éjszakát.
Brian ránézett az órájára. Nem vette észre, mondta, hogy
ilyen későre jár. Már régen vissza kellett volna vonulnia.
– Van még néhány dolog, amit holnap meg kellene
beszélnünk, mielőtt elmegyek a tizenegy órás vonattal, Van
Allen úr.
– Azt hiszem van… van néhány.
– Akkor holnap kihagyom a reggeli sétát, ennyivel is
több időnk lesz – félszegen meghajolt. – Jó éjszakát Melinda.
Feledhetetlen vacsora volt. Nagyon kedves tőled, hogy
ennyit fáradoztál vele. Igazán köszönöm.
– A te ötleted volt – mondta Melinda. – A kis üntyüripüntyüri malackáddal.
Brian nevetett.
– Jó éjt, uram – mondta Vicnek, és átment a szobájába.
Néhány pillanatig ostobán kavarogott Vic fejében az
„uram”, a „Van Allen úr” meg a „Melinda”. Végül megszólalt:
– Csodálatos este.
– Ugye? Te biztos élvezted, mert nagyon csendes volt.
– Hogyne. Mi van az új lemezekkel?
Melinda üveges szemében felvillant az emlékezés
halvány fénye.
– Elfelejtettem. A francba.
Nekikészülődött, hogy felálljon. Vic hagyta, hogy félig
átmenjen a szobán, és csak akkor szánta rá magát, hogy

megállítsa. Finoman megfogta az asszony karját a könyöke
felett.
– Várj vele holnapig. Hagyd aludni Briant.
– Hagyj békén! – mondta dühösen Melinda.
Vic hagyta. Melinda ott állt bizonytalanul a szoba
közepén, és kihívóan nézett rá.
– Nagyon meglepett, hogy nem hallottam ma este
Camerontól semmiféle bejelentést – mondta Vic. – Nem
gondolod, hogy hasznos lett volna, ha tájékoztat a
szándékairól?
– Én kértem rá, hogy ne tegye.
– Ó! – a férfi rágyújtott.
– Minden el van rendezve. Minden nagyon jó. És én is jól
vagyok.
– Te részeg vagy.
– Tonyt nem zavarja, ha részeg vagyok. Tony megérti,
miért iszom annyit. Ő megért engem.
– Tony bámulatosan megértő ember.
– Igen – helyeselt Melinda. – És nagyon boldogok
leszünk egymással.
– Gratulálok.
– És Tony már meg is vette a jegyeket, hova is…
– Melinda elhallgatott, megpróbált gondolkozni. –
Mexikóvárosba. Oda szól a következő megbízatása.
– Ó. És te vele mész.
– Mindenre csak annyit tudsz mondani: „Ó”.
Az asszony hirtelen megperdült a sarkán, mint boldog
részegségében annyiszor. Megtántorodott, de Vic elkapta,
és azonnal el is engedte.
– El sem tudom mondani, mennyire örültem a mai
estének – mondta Vic, és kissé meghajolt, mint Brian. – Jó
éjszakát.

– Jó éjszakát – mondta férjét utánozva Melinda.
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Vic, Brian, Trixie és a kiskutya másnap fél tizenegykor
Wesley felé tartottak Vic autójával; Briant vitték ki a
vonathoz. Trixie iskolája részt vett egy kórusversenyen,
amelyet a massachusettsi általános iskoláknak rendeztek,
úgyhogy Trixie-nek háromnegyed tizenegyre kellett beérnie
a Highland iskolába, akkor indult az énekkart szállító busz
Ballingerbe. Ötvenen voltak a kórusban, és a versenyen a
„Hattyú” című dalt adták elő. Vicnek aznap reggel még arra
is volt ideje, hogy meghallgassa Trixie gyakorlását, de a
kislány türelmetlen volt és a felénél abbahagyta. Metszően
éles, pontos énekhangja volt, noha az igazán magas hangok
kiéneklésénél kicsit bizonytalankodott. Vic letette az iskola
előtt, de megígérte neki, hogy tizenkettőre odaér
Ballingerbe, és meghallgatja az előadást.
– Melinda nem megy? – kérdezte Brian.
– Nem. Nem hinném. – mondta Vic.
Melindát fikarcnyit sem érdekelte Trixie énekkara. Még
aludt, amikor elindultak otthonról, úgyhogy Brian nem is
tudott elköszönni tőle.
– Igen figyelemreméltó asszony – Brian lassan és
határozottan ejtette ki a szavakat –, de szerintem nem tudja
magáról.
– Nem?
– Nem. Nagy kár. Tele van életkedvvel!
Vic nem válaszolt. Nem tudta pontosan, hogy mit tart
Brian Melindáról, de egyáltalán nem is érdekelte. Roppant

ideges és ingerlékeny volt aznap, úgy érezte, lekésik
valamiről. Állandóan az óráját nézte, mintha nem lett volna
még bőségesen idejük a vonat indulásáig.
– Igazán nagyon jól éreztem magam – folytatta Brian. –
És nagyon hálás vagyok magának is, amiért ennyit vesződik
a… kivitellel. Nincs a világon még egy kiadó, amelyik
hajlandó volna annyit bajlódni vele, mint maga.
– Nekem ez szórakozás – mondta Vic.
Az állomáson volt még vagy öt percük Brian vonatának
érkezéséig. A fiatalember egy papírlapot vett elő a zsebéből.
– Írtam éjszaka egy verset – mondta. – Szinte
egyhuzamban vetettem papírra, öt perc alatt, úgyhogy talán
nem a legjobb művem, de szeretném magának megmutatni.
Hirtelen mozdulattal Vic kezébe nyomta a papírlapot.
Ami megtörtént, visszafordíthatatlan.
Az utolsó erőfeszítés, a végső figyelmeztetés,
Az utolsó értelmetlen, színpadias gesztus,
És a szerelem elveszett, mint egy virág,
Amelyet az áramlat sodor tova,
Túl messzire, túl gyorsan,
S a kéz már nem érheti el.
A folyót vissza nem fordíthatom,
Mert engem is sodor magával
A szökevény virág mögött.
Vic elmosolyodott.
– Öt perc alatt szerintem egyáltalán nem rossz –
visszaadta a lapot Briannek.
– Á, tartsa meg nyugodtan. Van róla másolatom. Arra
gondoltam, esetleg megmutathatná Melindának.
Vic bólintott.

– Rendben.
Tudta, hogy Brian ezt fogja kérni tőle. Már az első sor
után tudta, hogy Melinda ihlette a verset, és hogy Brian úgy
érzi, a költő tárgyilagossága saját művei iránt nemcsak arra
hatalmazza fel, hogy Vicnek megmutassa a verset, hanem
arra is, hogy megkérje, adja oda Melindának.
Az utolsó percekben fel-alá sétálgattak a peronon, és Vic
közben a szeme sarkából állandóan Brian utazótáskáját
figyelte, mert ő maga rá se nézett. Brian kihúzta magát járás
közben, zsebre vágta a kezét, és az ifjúság mohó, őszinte és
töretlen optimizmusával bámult a messzeségbe, éppen úgy,
emlékezett vissza Vic, mint amikor megérkezett Little
Wesleybe. Eltöprengett rajta, vajon gondolkozott-e
egyáltalán Brian azon, mit jelenthet Cameron az ő és a
Melinda életében, és hogy találkozása Melindával nem volt
több, mint futó kaland, amelyet Goethe oly gyakran
létesített
szobalányokkal,
kocsmárosnékkal
és
konyhalányokkal, és amelyeket Vic mindig infra
dignitatemnek, sőt nevetségesnek érzett, még akkor is, ha
hoztak egy-két verset Goethe konyhájára.
Megérkezett a vonat. A biológia tényleg az élet nagy
csodája. Ha meggondoljuk, hogy ez az elhivatott fiatalember
a maga áttetsző, nagy szívével, amely olyan tiszta, mint az
ablaküveg, képes volt, legalábbis néhány órára, Melinda
bűvkörébe esni… Még szerencse, hogy nem marad tovább!
Vic ennek annyira megörült, hogy elmosolyodott.
Brian hirtelen kikapta a kezét a zsebéből.
– Ezt szeretném magának ajándékozni.
– Mit? – kérdezte Vic, mert nem látta, mi van a fiú
csontos öklében.
– Valamikor az apámé volt. Három pár van belőle.
Nagyon sokat jelentenek nekem, de az egyiket magának

szeretném adni. Persze, csak ha elfogadja. Remélem igen.
Kedvelem magát, és maga az első, aki kiadja… kiadja az
első
kötetemet
–
hirtelen
elhallgatott,
mintha
elbátortalanodott volna. De még mindig Vic felé nyújtotta a
kezét.
Vic odatartotta a markát, és Brain beletett valamit,
selyempapírba csomagolva. Vic kibontotta a kis csomagot.
Egy pár mandzsettagomb volt benne, kalcedonkő
aranyfoglalatban.
– Apám mindig bátorított, hogy írjak verseket – mondta
Brian. – Nem beszéltem róla túl sokat magának.
Gégetuberkulózisban halt meg. A betegsége miatt nagy
gondot fordított rá, hogy sokat legyek a szabadban – Brian
a vonat felé pillantott, amely éppen akkor állt be. – Ugye
elfogadja?
Vicnek már a nyelve hegyén volt a tiltakozás, de tudta,
hogy megbántaná Briant.
– Igen, elfogadom. Nagyon köszönöm, Brian. Nagy
megtiszteltetésnek érzem.
Brian elmosolyodott, bólintott, nem tudta, mit
mondhatna még. Felkapaszkodott a lépcsőn a táskájával,
megállt, és visszaintett Vicnek, mintha már mérföldekre
lennének egymástól.
– Mihelyt elkészül a kefelevonat, azonnal küldöm – szólt
utána Vic.
Betette a mandzsettagombot a zakója zsebébe,
visszasétált az autójához, és azon kezdett el gondolkozni,
vajon felébredt-e már Melinda. Meg azon, hogy a felesége
találkozik-e Cameronnal Ballingerben vagy akárhol, ahol
elkezdi intézni a válást. Remélhetőleg nem Cameronnal állít
be az ügyvéd irodájába, talán megkéri majd, hogy várja meg
odakint. Vic jól ismerte Melindát. Tudta, hogy aznap

másnaposan ébred, iszonyatosan ideges lesz, tele lesz
bűntudattal és gyilkos energiákkal, és azonnal elindítja a
válópert. Vic el tudta képzelni az ügyvéd arcát, Ballingerben
vagy akárhol, amint Melindát hallgatja. Valahol a közelben
keres majd ügyvédet, talán Wesleyben, csak előbb még
bemegy erőt gyűjteni Wilsonékhoz. Az ügyvéd kétségtelenül
tudni fogja, ki az a Victor Van Allen. Ki ne tudná, hogy ő
hordja a legnagyobb szarvakat Little Wesleyben? Vic
felemelte a fejét, és elkezdett dudorászni. Valamiért a „My
Old Kentucky Home” jutott az eszébe.
Amikor áthajtott Wesley belvárosán, körülnézett, nem
pillantja-e meg Don Wilsont vagy June Wilsont az utcán.
Meglátta Cameront. Egy szivarboltból lépett ki, mosolyogva
visszaszólt az üzletbe, és belegyömöszölt valamit a nadrágja
zsebébe. Vic akkor vette észre, amikor Cameron körülbelül
fél háztömbnyire volt tőle, az utca jobb oldalán, és úgy
nézett ki, mint aki nem igazán tudja, mitévő legyen. Vic épp
akkor állt meg mellette, amikor Cameron át akart menni az
úttesten.
– Heló! – köszönt rá vidáman Vic. – Nincs szüksége
fuvarra?
– Nahát, üdv! – vigyorgott Cameron. – Kösz, nem. A
kocsim ott áll a túloldalon.
Vic odanézett. Melinda nem ült az autóban.
– Ha van néhány perce, üljön már be, beszélgessünk egy
kicsit – mondta Vic.
Cameron arcáról azonnal eltűnt a vigyor. Aztán mintha
eszébe jutott volna, hogy össze kell szednie magát és férfi
módra szembenéznie a dolgokkal, megrántotta a
derékszíját, és mosolyogva azt mondta:
– Persze.
Kinyitotta az ajtót, és beszállt.

– Szép napunk van, ugye? – kérdezte Vic derűsen,
miközben elindult az autóval.
– Szép, szép.
– Hogy halad a munka?
– Ó, pompásan. Ferris ugyan nincs megelégedve a
tempóval, de… – Cameron felnevetett, és lapátkezét a
térdére tette.
– Gondolom, maga már megszokta, hogy ilyenek az
ügyfelek.
A beszélgetés egy ideig ebben a mederben folyt. Vic
szerint Cameron az ilyesféle társalgást szerette, méghozzá
meg kizárólag. Vic elhatározta, hogy nem beszél Melindáról,
még véletlenül sem ejti ki az asszony nevét. Úgy döntött,
elviszi Cameront a kőbányába. Ez abban a pillanatban
jutott eszébe, amikor kiszólt Cameronnak „Ha van néhány
perce…”. Sok idő van, bőven van idő addig, mire oda kell
érnie Ballingerbe, hogy meghallgassa Trixie-ék előadását.
Vic hirtelen nagyon nyugodtnak és eltökéltnek érezte
magát.
Arról beszélgettek, milyen sokat fejlődött Wesley az
utóbbi években. A szomorú csak az volt ebben a
beszélgetésben, hogy Wesley nemigen fejlődött az utóbbi
években.
– Hová megyünk? – kérdezte Cameron.
– Úgy gondoltam, kimehetnénk a kőbányához, amiről
tegnap este beszéltem magának. Az East Lyme-i kőfejtő.
Csak két perc innen.
– Ó, igen. Amelyikről azt mondta, hogy már nem
művelik.
– Az. A tulajdonos meghalt, és azóta senki rá se néz, a
gépeket meg csak eszi a rozsda. Pedig lehetne vele valamit
kezdeni. Egy vállalkozó szellemű ember sokat ki tudna

hozni belőle, ha fektetne bele némi pénzt. A kővel sincs
semmi probléma – Vic még sohasem hallotta ennyire
nyugodtnak a saját hangját.
Az East Lyme-i országútról ráfordult egy földútra, aztán
egy helyen, amely nem is látszott addig, míg oda nem értek,
egy keskeny dűlőútra. Annyira benőtték a bokrok, hogy
kétoldalt az ágak csikorogva súrolták az autó oldalát.
– Itt aztán nem lenne jó senkivel szembetalálkozni –
jegyezte meg Vic, és Cameron úgy nevetett, mintha valami
szörnyen mulatságos dolgot mondott volna.
– Nagyszerű volt a tegnapi este – folytatta Vic. –
Hamarosan újra el kell majd jönnie.
– Maguk fenemód vendégszerető népek, még sose
találkoztam ilyenekkel – Cameron megrázta a fejét, és
szokásos bugris önérzetességével felnevetett.
– Itt is volnánk – mondta Vic. – Jöjjön, szálljunk ki, hogy
rendesen megnézhessük.
Leparkolt egy tisztáson az erdő széle és a kőfejtő
meredélye közt. Kiszálltak. Roger vidáman ugrándozott a
nyomukban. A kőfejtő ott terült el előttük, alattuk: a
hatalmas szakadék jó négyszáz méter hosszú és kétszáz
méter mély lehetett. A bánya aljában tavacska csillogott.
Baloldalt, ahol a fehérlő sziklafalról törmelék hullott bele,
sekélyebb volt, de tőlük jobbra, ahol a gépek derékszögben
fejtették ki a követ, mintha hatalmas lépcsőt vájtak volna a
sziklafalba, a víz több méter mély volt, szinte feketének
látszott. A szakadék peremén több helyen is rozsdás daruk
ágaskodtak különféle szögekben, mintha egy napon a
munkások hazamentek volna a munkaidő végeztével, és
másnap már nem jöttek volna vissza. Se másnap, se
később.

– Ha-hó-ó-ó! – kiáltotta Cameron, és csípőre tett kézzel
körülnézett. – Hiszen ez kolosszális! Nem gondoltam, hogy
ekkora.
– Hát igen – mondta Vic, és elindult jobbra, a meredély
széle felé. A kiskutya utána. – Elég sok kő maradt még itt,
nem gondolja?
– Igencsak úgy fest – Cameron is elindult a perem felé.
Éppen azon a helyen állnak, mondta Vic Cameronnak,
ahová korábban gyakran kijártak Melindával meg Trixie-vel
piknikezni; de azt nem tette hozzá, hogy már jó ideje nem
jönnek, mert nem bírták idegekkel, hogy állandóan Trixie-n
kell tartani a szemüket, nehogy túl közel menjen a
szakadékhoz.
– Odalent remekül lehet úszni is – mutatott le Vic a tóra.
– Van itt egy kis ösvény, egyenesen levisz a vízhez – mondta,
és elsétált a peremtől.
– Hát én lefogadom, hogy Ferrisnek tetszene ez a szín –
mondta Cameron. – Panaszkodik, mert az túl világos, amit
kiválasztottunk.
Vic felvett a földről egy törtfehér színű, emberfej
nagyságú, éles követ, mintha közelebbről is meg akarná
vizsgálni. Aztán hirtelen hátralendítette a karját, és eldobta,
egyenesen Cameron feje felé, épp abban a pillanatban,
amikor Cameron feléje fordult.
Cameronnak még volt annyi ideje, hogy lehajoljon,
úgyhogy a kő lepattant a feje tetejéről, de az ütéstől kicsit
hátratántorodott, közvetlenül a szakadék peremére. Úgy
nézett Vicre, mint egy felbőszült bika. Vic felemelt egy másik
követ, kétszer akkorát, mint az első, két-három lépésnyi
lendületet vett, és ezt is odavágta Cameronhoz. A combján
találta el. Cameron felbődült, karja a levegőben kaszált;
hangja, amely félig ordítás volt, félig sikoly, lassan

elhalkult, amint Cameron lefelé zuhant. Vic odalépett a
meredély széléhez, még éppen időben ahhoz, hogy lássa,
amint a test nekicsapódik a mélyben a szakadék falának,
majd hangtalanul tovagördül a kőplatón. Aztán már nem
volt más hang, csak a kisebb kövek záporozó nesze,
amelyek Cameron testével együtt indultak meg lefelé. A
kiskutya izgatottan vakkantott egyet, és amikor Vic
hátrafordult, látta, hogy két kis mancsát előrenyújtva,
hátsó részét égnek emelve készen áll rá, hogy játsszon vele.
Vic gyorsan szemügyre vette a szakadék peremét, a fás
ligetet, aztán a kis tó sekélyebb részét, ahol néha látott már
játszadozó kisfiúkat vagy egy-egy csavargót. Most senki sem
volt a környéken. Visszament a kocsihoz, mert úgy
emlékezett, van a csomagtartóban egy kötél.
Nem volt. Akkor jutott eszébe, hogy már hónapok óta
nincs ott, mert használta valamihez, amit Trixie kért tőle.
Rövid ideig habozott egy gombolyag erősebb zsineg meg a
hólánc közt, végül a hólánc mellett döntött.
Végigrohant a szakadék peremén, míg el nem érte a jól
ismert ösvényt. A csapás meglehetősen meredek volt, és Vic
többször is métereket csúszott lefelé, csak a bokrokba
kapaszkodva tudta fékezni a zuhanást. De úgy érezte, nem
kell sietnie, így aztán arra is szakított időt, hogy
hátranézzen, elboldogul-e Roger. Egy meredekebb résznél a
kiskutya megtorpant, szűkölni kezdett, úgyhogy Vic lenyúlt
érte, és a hasánál fogva átemelte a nehéz szakaszon.
Cameron a hátán feküdt, egyik karját a feje fölé nyújtva,
mintha aludna. Széles arcát elborította a vér, az ingén is
jókora vérfoltok látszottak a begombolt tweedzakó alatt. Vic
körülnézett, egy alkalmas szikladarabot keresett. Volt
bőven. Kiválasztott egy lapított lófejre emlékeztető követ, és
odacipelte a mészkőlap tó felőli széléhez, amelyen Cameron

teste hevert. Több kőre lesz szüksége, gondolta Vic, úgyhogy
kiválasztott még négyet – ezek már inkább kőformájúak
voltak. Aztán odavonszolta a testet a vízbe félig belógó kőlap
széléhez, óvatosan, nehogy összevérezze magát. Roger ott
ugrabugrált Cameron körül, kíváncsian szaglászta a
vérfoltokat, és nagyokat vakkantott, mintha arra várna,
hogy Cameron felkeljen, és játsszon vele. Vic gépiesen
csettintett az ujjával, hogy rendre intse a kiskutyát.
Lefektette a hóláncot a kövön, és rágurította Cameron
testét. Hirtelen ötlettől vezérelve meglazította a férfi
krokodilbőr derékszíját, kigombolta a nadrágját, és egy
hosszúkás követ félig belecsúsztatott. Majd újra
begombolta a nadrágot, meghúzta az övet, és rágombolta a
zakót. Két nagyobb szikladarabot Cameron mellkasára
helyezett, majd átvetette rajtuk a lánc két végét. A lánc
olyan volt, mint egy nagyjából harminc centiméter hosszú,
hajlékony létra, amelyet tetszése szerinti ponton
összeilleszthetett egy kampózár segítségével. Olyan
szorosra húzta a kövek fölött, amennyire csak lehetett, és
hogy még jobban feszüljön, ferdén akasztotta be a
kampózárat. Aztán alaposan megnézte a vizet, megtalálta a
legsötétebb részt, épp annak a kőlapnak a sarkánál,
amelyen állt. Odagurította a nehéz testet, és közben
fájdalmasan tudatában volt annak, milyen élesek a szikla
kiszögellései, amelyek belevágnak Cameron gerincébe, sőt
egy pillanatra úgy tűnt neki, Cameron begörbíti a hátát,
hogy kivédje a szikla döféseit.
A test tompa puffanással merült el a zöldesfekete vízben.
Vic nézte a helyet, ahol Cameron eltűnt – noha két
másodperc múlva már csak kavargó buborékokat látott –,
és úgy egy méterrel a víz alatt egy jókora mészkőkiszögellés
sápadt foltjára figyelt fel: olyan volt, mint egy hosszúkás,

komor síremlék. Csak a jó ég tudja, miféle óriási
kőlépcsőket vágtak ki a kőtáblából, amely azóta már víz alá
került. Vic emlékezett rá, hogy egyszer, amikor éppen itt
álltak Melindával meg Trixie-vel, valaki azt mondta, hogy
ott, ahol most elsüllyesztette Cameront, jó tíz-tizenkét
méter mély lehet a víz. Mihelyt a felszín elsimult,
közvetlenül a lába előtt észrevett egy másik lépcsőfokot –
olyan volt, mint egy boncasztal –, öt vagy hat méter mélyen.
Nem látta, hogy megakadt volna valami rajta, de csak
remélni tudta, hogy Cameron teste lecsúszott róla a mélybe.
Roger vidáman csaholt. Lábát megvetette a kő peremén,
pofácskáját beledugta a vízbe, aztán visszahúzta, megrázta
a fejét, és közben hevesen csóválta rövidke farkát. Felnézett
Vicre, vidáman mosolygott, már amennyire egy boxer
mosolyogni tud, és úgy billegtet- te a farkcsonkját, mintha
azt mondaná: „Ez az!”
Vic leguggolt, és megmosta a kezét a vízben. Aztán
visszament oda, ahová Cameron teste zuhant. Látta, hogy
vér van a köveken. A cipője talpával dörzsölni kezdte a
foltokat, kavicstörmeléket és mészkőport rugdosott rájuk,
hogy legalább felülről ne lehessen észrevenni őket. Úgy
vélte, most fontosabb, hogy a dolgai után járjon, mint hogy
eltüntesse ott-tartózkodásának nyomait. Füttyentett
Rogernek, és együtt elindultak felfelé a kaptatón.
Mielőtt beült az autóba, a cipőjéről gondosan
letisztogatta a port, aztán alaposan szemrevételezte, nincse rajta horzsolás vagy vér. Ellenőrizte a kocsi oldalát is.
Az autója olyan sokszor járt már gazzal és bokrokkal
benőtt úttalan utakon, beleértve ezt is, hogy a karosszéria
és a lökhárító összevissza volt karcolva. Ha bárkinek eszébe
jutna megvizsgálni az autót, a mai út után nem talál feltűnő
nyomot rajta.

– Befelé, Roger! – mondta Vic.
Roger, aki imádott autózni, készségesen bepattant az
anyósülésre, és felágaskodott, hogy kilásson az ablakon.
Vic lassan hajtott visszafelé a keskeny úton. Az élesebb
kanyaroknál körültekintően dudált, nehogy beleszaladjon
egy szembejövő autó, de senki se jött szembe, és ha jönne
is, az sem izgatná különösebben, mondta magában. Nyilván
olyasvalaki volna, akit ismer, legalábbis látásból,
mindketten
udvariasan
felajánlották
volna,
hogy
félrehúzódnak a másik útjából, végül Vic lett volna az, aki
hátratolat, aztán váltanak néhány mosolyt és udvarias szót,
majd ki-ki megy a dolgára.
Vic beért Ballingerbe, és az iskola kockaszerű,
repkénnyel benőtt épületéhez hajtott. Öt-hat busz parkolt a
kavicsos bekötőút szélén. Folyamatosan érkeztek a szülők,
némelyek kocsival, mások gyalogszerrel, de mindenki úgy
sietett, mintha késésben volna, pedig még öt perc volt délig.
Vic beállt az egyik busz mögé, és az egyik oldalkapun, ahol
a többi szülő is bement, belépett az épületbe. Felmutatta a
fehér kártyát, amelyet már legalább egy hete odaadott neki
Trixie. A belépő két személyre szólt.
– Üdv, Vic!
Vic megfordult. Charles Peterson és a felesége állt
mögötte.
– Heló! Janey is énekel?
– Nem. Szamárköhögése van – mondta Charles.
– Azért jöttünk, hogy megnézzük, hogyan szerepelnek a
barátai, és beszámolhassunk neki.
– Janey attól beteg, hogy ma nem énekelhet – állította
Katherine Peterson. – Remélem, Trixie nem kapta el tőle a
betegséget. Az utóbbi öt napon két délutánt is együtt
töltöttek.

– Trixie-nek már volt szamárköhögése – mondta Vic. –
Próbálták az Adamson-szirupot? Málnaszörp íze van, Janey
szeretni fogja.
– Nem, még nem próbáltuk – felelte Charles Peterson.
– Régimódi üvegben árulják. Abban a Church Street-i
kis patikában lehet kapni, a nagy gyógyszertárban nemigen
tartanak belőle. Ki kellett adagolnunk Trixie-nek, különben
egyszerre megitta volna az egészet. És tényleg segített.
– Adamson-szirup. Megjegyeztük – mondta Charles.
Vic búcsút intett nekik, aztán elindult, hogy leülhessen
egyedül a teremben. Üdvözölt néhány mamát, Trixie
barátainak a szüleit, de alig ismerte őket, és ment tovább,
hogy idegenek mellé kerüljön. Végül egy számára ismeretlen
társaság mellett sikerült helyet találnia. Szeretett volna
egyedül lenni, mialatt Trixie kórusát hallgatja, de úgy
gondolta, nem a kőbányában történtek miatt. Ilyen
helyeken mindig jobban szeretett egyedül lenni. A terem
mindkét oldalán hosszúkás üvegablakok voltak, fönt egy
hatalmas erkély, elöl meg az óriási színpad, a gyerekek
valósággal eltörpültek rajta, hiszen egyikük sem volt
tízévesnél idősebb. Vic figyelmesen hallgatta az első kórust,
amely a „Hansel és Gretel” című bölcsődalt énekelte. Ez
után egy mókás tábori nóta jött, amely pehelycukorról,
erdőkről és fákról, naplementékről meg éjszakai fürdésről
szólt. Aztán egy kedves altatódal Schuberttól, majd a
Highland iskola következett Saint-Saéns „A hattyújáéval.
A hullámokon, a hófehér hattyú…
Kisfiúk és kislányok is voltak a kórusban, és bár a fiúknak
áthatóbb hangjuk volt, a kislányok hangosabbak és
lelkesebbek voltak. Hangjuk lágyan folyt egybe abban a

refrénben, amelyet Trixie már hetek óta dúdolgatott otthon.
Aztán mihelyt a dal utolsó hangjai elhalkultak, a hattyú
eltűnését érzékeltetve, Vic mintha azt hallotta volna, hogy
Trixie hangja kiválik a kórusból. A kislány az első sorban
állt, időnként lábujjhegyre ágaskodott, és átszellemült
arccal énekelte:
A hattyú eltűnt, mint a köd a napfénnyel, a napfénnyel
Vic úgy érezte, Trixie éneke inkább Cameron, mint a hattyú
eltűnését ünnepli. Ünnepelheti is, gondolta.
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Amikor Vic este hazaérkezett a nyomdából, Melinda éppen
telefonált a szobájában. Szinte nyomban lerakta a kagylót,
mihelyt Vic becsukta maga mögött az ajtót, és ideges,
zaklatott arccal lépett be a nappaliba.
– Szia – köszönt Vic. – Milyen volt a napod?
– Pompás – mondta Melinda. Egyik kezében cigaretta
égett, a másikban egy pohár Scotch volt.
Trixie is kijött a szobájából.
– Szia papa! Hallottál?
– Mi az hogy! Nagyon szépen énekeltél. Kihallatszott a
hangod a többieké közül – felkapta a kislányt, és feldobta a
levegőbe.
– De nem mi kaptuk az első díjat! – kacarászott Trixie,
és vidáman kalimpált a lábával.

Vic vigyázva kikerülte a veszedelmesen rugdalózó barna
kiscipőket, és letette Trixie-t a földre.
– Másodikak lettetek. Mi a baj ezzel?
– Az nem az első díj!
– Nyertél. Nekem mindenesetre tetszett, ahogy
énekeltetek. Egyenesen csodás volt.
– Egy kicsit azért örülök, hogy túl vagyunk rajta – Trixie
behunyta a szemét, és fáradtan megdörzsölte a homlokát.
Az anyjától tanulta a mozdulatot.
– Miért?
– Nagyon elegem van már ebből a dalból.
– Azt elhiszem.
Melinda hangosan felsóhajtott. Mint mindig, most is
türelmetlenül hallgatta a beszélgetésüket.
– Trixie, miért nem mész be a szobádba?
Trixie az anyjára nézett. Vic szerint durcásabbnak
tettette magát, mint amilyen valójában volt, aztán a hallon
át elvonult a szobájába. Vicet mindig meglepte, hogy Trixie
szót fogad Melindának, viszont mindig megnyugodott, mert
újra és újra bebizonyosodott, hogy a kislány extrovertált
lelke gyakorlatilag sérthetetlen.
– Felraktam Briant a tizenegy órás vonatra – mondta
Vic. Benyúlt a zakója belső zsebébe, és előhúzta belőle
Brian versét. – Megkért, hogy ezt adjam át neked. Egy vers,
tegnap éjjel írta.
Melinda savanyú, szórakozott arccal elvette a papírt,
mogorván megnézte, aztán ledobta a koktélasztalra. A
poharával a kezében odament az ablakhoz. Magas sarkú
cipőt, szűk, fekete szoknyát és frissen vasalt fehér
vászonblúzt viselt. Ha türelmetlenségében nem hajtotta
volna fel a búz ujját, bárki azt hihette volna, hogy készül
valahová.

– Elvitted az autódat olajcserére? – kérdezte Vic.
– Nem.
– Akarod, hogy én elvigyem holnap? Már tíz nappal
ezelőtt meg kellett volna csinálni.
– Nem, nem akarom, hogy elvidd.
– Ha nem, hát nem. Beadtad a válókeresetet? – kérdezte
Vic.
Melinda hosszan hallgatott, majd azt mondta:
– Nem, nem adtam be.
– Cameron átjön ma este?
– Lehet.
Vic bólintott, pedig a mozdulatot senki sem látta, mert
Melinda még mindig az ablaknál állt, háttal neki.
– Hánykor? Vacsorára?
– Fogalmam sincs.
Megcsörrent a telefon. Melinda berohant a szobájába, és
felkapta a kagylót.
– Halló? Ki?… Ó!... Nem, nincs itt, de minden
pillanatban… Mondjam neki, hogy hívja vissza magát?…
Értem… Jó… Hát azt én is szeretném tudni. Úgy volt, hogy
délután felhív… Figyeljen ide! Ha beszél vele, kérem, szóljon
neki, hogy hívjon fel engem! Megtenné?… Köszönöm…
Önnek is, Ferris úr.
Melinda visszament a nappaliba, felvette a poharát az
ablakpárkányról, és kiment egy újabb italért a konyhába.
Vic az esti újsággal leült a karosszékbe. Neki is jólesett
volna egy ital, de helyesebbnek tartotta, ha aznap este
fegyelmezi magát, és lemond róla. Melinda visszajött a teli
pohárral, és leült a kanapéra. A következő tíz perc, vagy
még több is, néma csendben telt el.

Vic úgy döntött, többször nem hozza szóba Cameront,
és nem vesz tudomást Ferris iménti hívásáról, sőt egyetlen
későbbi hívásról sem.
És akkor megint megszólalt a telefon, és Melinda megint
berohant a szobájába.
– Halló? – szólt bele reménykedve a kagylóba. – Ó, szia…
Nem, te sem?… Ó… A francba! – kiáltott fel olyan meglepett
hangon, hogy Vic beleremegett. – Hát ez érdekes… Ez
egyáltalán nem vall rá… Tudom, Don. Hidd el, nagyon
sajnálom, de őt vártam. Hívtam June-t korábban, olyan hat
körül… Nem, semmit. Egész nap egyetlen rohadt dolgot se
csináltam, csak vártam… Igen. – Melinda nagyot sóhajtott.
Vic el tudta képzelni a beszélgetést. Don valószínűleg
meghívta Cameront és Melindát egy koktélra, ünnepi
koktélra abból az alkalomból, hogy elindították a válást. Az
utolsó „igen” arra a kérdésre lehetett válasz, hogy Vic ott
van-e. Vic már annyiszor hallotta ezt a bizonyos „igen”-t.
– Sajnálom, Don… Mondd meg Ralphnak, hogy
üdvözlöm.
Kis zavar van az ellenség soraiban.
Amikor Melinda visszajött a nappaliba, Vic megszegte
iménti elhatározását, és megkérdezte:
– Cameron lelépett?
– Valószínűleg későig dolgozik.
– Valószínűleg lelépett – mondta Vic.
– Ugyan miért?
– Miattad.
– Ugyan!
– Ez túl nagy teher egy embernek. Még akkor is, ha te
nem veszed észre. Szerintem Cameron nem bírta tovább.
– Mit nem bírt tovább?

– Hát amivel próbálkozott. Nem bírta tovább, úgyhogy
valószínűleg fogta az egyik jegyet, és elutazott
Mexikóvárosba – mondta Vic.
Melinda abbahagyta a járkálást, és ránézett a férjére.
Vic olyan könnyen le tudta olvasni az arcáról, mintha
nyitott könyv volna, hogy Cameront nagyon is képesnek
tartja ilyesmire. Aztán Melinda megszólalt:
– Ha már ennyire érdekel a dolog, közlöm veled, hogy a
kocsiját tárva-nyitva otthagyta Wesleyben, nyitott
ablakokkal és mindenféle iratokkal meg cuccokkal az
ülésen. Szóval kétlem, hogy elutazott volna Mexikóba.
– Aha. De tudod, nem nagyon érdekel a dolog.
Egyszerűen azt hiszem, hogy lelépett, és erősen kétlem,
hogy hallasz még róla az életben.
Roger besétált, és letelepedett Vic lábához. Olyan
vidáman mosolygott fel rá, mintha nekik kettőjüknek
valami nagyon vicces közös dolguk volna. Vic lenyúlt, és
megvakarta a kiskutya fejét.
– Kapott enni Roger? – kérdezte a férfi.
– Fogalmam sincs.
– Kaptál már enni, Roger?
Vic odasétált Trixie szobájához, és bekopogott.
– Bemehetek?
Trixie kényelmesen hevert a párnákon, és olvasott.
– Megetetted Rogert?
– Ühüm. Ötkor.
– Ühüm. Köszönöm. De ugye nem adtál neki megint túl
sokat?
– Nem lett tőle beteg, papa – mondta hűvösen Trixie, és
felvonta a szemöldökét.
– Hát jól van. És te? Nem vagy még éhes?

– Veled akarok enni, meg a mamival – közölte Trixie, és
máris összeráncolta a szemöldökét, jó előre tiltakozva a
lehetőség ellen, hogy egyedül kell majd ennie.
– Hát nem biztos, hogy a mami itthon eszik. Lehet, hogy
elmennek valahova vacsorázni Tonyval.
– Jó. Akkor mi ketten eszünk.
Vic elmosolyodott.
– Rendben. Segítesz elkészíteni a vacsorát?
Kimentek a konyhába. Három személyre készítettek
vacsorát, három személyre terítették meg az asztalt, de
Melinda nem volt hajlandó velük enni. Melinda aznap
vásárolni sem volt, ezért Vic felbontott egy csirkekonzervet,
amely időtlen idők óta ott rostokolt a polcon. Kinyitott egy
üveg Niersteiner Domthalt is, amelyet a likőrös szekrény
mélyén talált, két talpas pohárba jégkockát tett, és töltött
egy keveset Trixie-nek és magának is. Édesburgonyából
pürét készített, a tetejére pehelycukrot pirított, mert Trixienek ez volt az egyik kedvenc étele. Trixie-vel hosszan
beszélgettek a borokról, hogyan készítik őket, miért
különböző színűek, és Trixie a végére eléggé becsípett
ahhoz, hogy azt állítsa, kedvenc üdítőitala is a borokhoz
tartozik. Vic ráhagyta.
– Mit művelsz? Leitatod a gyereket? – kérdezte Melinda,
miközben a negyedik vagy ötödik italával elvonult
mellettük.
– Csak egy pohárkával kapott – mondta Vic. – Jobban
alszik majd tőle. Akár örülhetnél is neki.
Melinda átment a nappaliba, de Vic érezte, hogy az
asszony idegessége lassan eluralkodik a házon. Nem lett
volna meglepve, ha egy falhoz vágott lámpa csörömpölését
vagy egy újsághalom tompa puffanását hallja, vagy
egyszerűen a feltépett ajtó zaját és nyomában a házon

végigsöprő huzatot, mert Melinda nyitva hagyta az ajtót,
miután kirohant, hogy járjon egyet a kertben vagy beüljön
az autójába, és elhajtson az Isten tudja hová. Ekkor Trixiet őrült vihogás fogta el, csaknem fuldokolt a nevetéstől,
mert arról az osztálytársáról mesélt az apjának, aki a
nadrágja hátuljában hordja a tankönyveket.
Vic hallotta, hogy Melinda telefonál, és ebben a szent
pillanatban nagyon megkívánt egy cigarettát; bement a
nappaliba, hogy rágyújtson, és eleget hallott Melinda
beszélgetéséből ahhoz, hogy tudja, Cameron szállodáját
hívta fel Wesleyben. Az iránt érdeklődött, nem hagyott-e
náluk valami üzenetet. Náluk nem. Vic visszament a
konyhába, és felszolgálta Trixie kedvenc desszertjét:
alaposan megcukrozott tejszínhabot, amelyet Vic saját
kezűleg vert fel, majd kis kelyhekben feltornyozta, és
meglocsolta cseresznyelikőrrel.
Ivott még egy kis bort a cigarettához, és kedvesen tovább
beszélgetett Trixie-vel, aki már majdnem leesett a székről,
olyan álmos volt.
– Hát ti meg mit ünnepeltek? – dugta be a fejét Melinda
a nappaliból az étkezőfülkébe vezető ajtón.
– Az életet – mondta Vic. – A bort – tette hozzá, és
megemelte a poharát.
Melinda kihúzta magát. Szájáról idegességében már
leharapdálta az összes rúzst, de nem azért nézett ki rosszul,
mert elmosódott a sminkje, hanem mert lassanként
eluralkodott rajta a teljes zűrzavar. Vic figyelte az asszonyt,
szemében azt a ködös pillantást kereste, amely számára
mindig elárulta, mennyit ivott aznap. Melinda azonban
rezzenéstelenül nézett rá.
– Mit mondtál Tonynak? – kérdezte.
– Nem találkoztam ma Tonyval – mondta Vic.

– Nem?
– Nem.
– Tony, póni – kántálta kacarászva Trixie.
Melinda felemelte a poharát, nagyot húzott belőle, és
elfintorodott.
– Mit mondtál neki? – kérdezte.
– Semmit, Melinda.
– Nem találkoztál vele Wesleyben?
Vic azon töprengett, vajon Don látthatta-e őket együtt.
– Nem – mondta.
– Minek örülsz annyira ma este?
– Annak, hogy nincs itt Tony – rikoltotta Trixie.
– Fogd be a szád, Trixie! – közelebb lépett Vichez.
– Mit műveltél Tonyval?
– Mit műveltem volna? Nem is láttam.
– Hol voltál egész délután?
– A nyomdában – felelte Vic.
Melinda kiment a konyhába, hogy hozzon magának még
egy italt.
Trixie elaludt a széken. Vic közelebb húzódott hozzá,
hogy elkapja, ha a kislány le találna esni.
Melinda visszajött, arca dermedt volt a részeg
iszonyattól, mintha valami szörnyűséges dolgot látott volna
a konyhában. Vic már majdnem megkérdezte tőle, mi
történt, amikor Melinda megszólalt:
– Megölted? Őt is megölted?
– Melinda, ne légy nevetséges!
– Tony nem félne attól, hogy idejöjjön. Tony ilyesmit nem
felejtene el. Tony semmitől sem fél, még tőled sem!
– Egy pillanatig se hittem, hogy fél tőlem – mondta Vic.
– Ez nyilvánvaló.

– Hát pontosan ezért tudom én is, hogy nem felejtette el
– mondta Melinda izgatottan. – Ezért tudom azt is, hogy
valami történt vele. És világgá kürtölöm, méghozzá most
azonnal!
Az asszony lecsapta a poharát az asztalra. Ugyanebben
a pillanatban odakint megdördült az ég, távolról és lustán,
és Vic nyomban arra gondolt, hogy az éjszakai eső – már
délután négykor észrevette, hogy esőre áll az idő – elmossa
majd a jellegzetes keréknyomokat, ha vannak egyáltalán,
amelyeket a kocsija hagyott a földúton, és hogy ez a jó kis
eső eltünteti majd a mészkősziklákról a vérfoltokat is.
Melinda bement a szobájába, Vic úgy gondolta, a
kabátjáért. A legkevésbé sem aggódott amiatt, kinek mit
mond majd a felesége, inkább attól félt, hogy Melindának
baja esik, ha ilyen állapotban autóba ül. Vic felállt, hogy
utána menjen, amikor észrevetette, hogy Trixie oldalra
billen; baljával elkapta a kislányt, a karjába vette, billegő
fejét megtámasztotta a vállával, és elindult Melinda szobája
felé.
– Szerintem nem kéne ilyen állapotban autót vezetned,
Melinda.
– Vezettem én már ennél rosszabb állapotban is. Nem
tudod, Mellerék otthon vannak?
Vic önkéntelenül felnevetett. Mellerék jóval messzebb
laktak, mint Cowanék vagy MacPhersonék, ráadásul ők
útba is estek Wesley, Ralph és Wilsonék felé menet, vagyis
Melinda azért tette fel neki a kérdést, hogy ne fáradjon
feleslegesen.
Nézte,
ahogy
Melinda
odamegy
a
pipereasztalhoz, felmarkolja a rúzsát és a slusszkulcsot,
magára kapja a krémszínű kabátját, és hirtelen rájött, hogy
nem érdekli, mi történik Melindával, hiszen azért megy el,
hogy megint megvádolja őt, úgyhogy megérdemli, ha

nekirohan az első fának vagy árokba fordul egy éles
kanyarban. Eszébe jutott a hajtűkanyar a dombtetőn,
félúton az ő házuk meg a Melleréké közt. Az út ott egy
szakadék mellett visz el, amely ma éjjel csúszós lesz az
esőtől. Cameron testére gondolt, amint becsapódik a
zuhanás végén, csendben végiggurul az utolsó kövön, majd
halálos mozdulatlanságba dermed.
– Hova akarsz menni? – Kérdezte Vic. – Elviszlek.
– Köszönöm! – az asszony nagy lendülettel megfordult,
és megpróbált egyenesen Vic szemébe. A nagy igyekezettől
összevonta a szemöldökét, és nagyokat pislogott – Igazán
köszönöm! – kiáltotta váratlanul éles és tiszta hangon.
Vic keze idegesen járt fel-alá a puha vászonköpenyen,
amely Trixie combját fedte. Hirtelen sarkon fordult, bevitte
a kislányt a szobájába, gyöngéden lefektette, aztán elindult
vissza Melindához. Az asszony olyan hirtelen rontott ki a
szobából, hogy az ajtóban szabályosan egymásba rohantak.
Az ütközés erejétől mindketten hátratántorodtak, aztán Vic
elvesztette a fejét, vagy az önuralmát, és a következő dolog,
ami eljutott a tudatáig, az volt, hogy Melinda fölött ül az
ágyon, és megpróbálja elkapni az asszony karját. Az egyiket
sikerült is leszorítania, de a másikat nem.
– Értsd már meg, hogy nem vezethetsz ilyen állapotban!
– üvöltötte Vic.
Melinda térde a mellkasában volt, és az asszony hirtelen
olyan erővel lökte el magától, hogy csaknem szabályos
hátrabukfenccel a padlóra repült. Robbanásszerű
reccsenést érzett a fejében, aztán pillanatnyi csend állt be.
Vic érezte, hogy bambán vigyorog, később tisztán látta a
cipője mellett Melinda szürke ágytakarójának a szélét, és
rájött, hogy fél térden állva éppen megpróbál
feltápászkodni. Megingott, a szürke takarón vagy tucatnyi

kis piros foltot vett észre, hallotta, hogy odakint felbőg az
induló autó motorja, amitől émelygés fogta el, ugyanakkor
érezte, hogy hátul a gallérjára meleg vér csorog.
Felállt, és gépiesen elindult a fürdőszoba felé. Az arca
olyan sápadt volt, hogy megrémült önmagától, ezért
elfordította a tekintetét a tükörről. Kitapintotta tarkóján a
sebet. Mintha egy szélesen mosolygó száj nyílt volna meg
hátul a fejbőrén, és tudta, hogy ehhez bizony kell majd jó
néhány öltés. Azon töprengett, töltsön-e magának egy
whiskyt, mielőtt felhívná az orvost, vagy inkább elájuljon,
mielőtt eljutna a whiskyhez vagy a telefonhoz. Ezzel ostoba
módon majdnem egy teljes percet elvesztegetett, végül
egyenesen odament Melinda telefonjához.
A központost hívta, megkérte, hogy kapcsolja dr.
Franklint, de aztán meggondolta magát, és inkább dr.
Sewellt kérte, egy másik orvost Little Wesleyből, mert nem
akarta dr. Franklint bevonni Van Allenék újabb családi
válságába. Még sohasem beszélt dr. Sewellel, ezért először
bemutatkozott.
– Halló, dr. Sewell? Victor Van Allen vagyok a Pendleton
útról… Köszönöm, nagyszerűen. És ön? – Vic szeme előtt
elhomályosult a barackszínű fal, de sikerült megőriznie
hangja szilárdságát. – Szeretném megkérni, hogy ha nem
túl terhes önnek, jöjjön ki hozzánk, és hozzon magával
sebvarró eszközöket is.
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Vic néha eltöprengett azon, mi történne, ha ő vagy Horace
Meller, vagy bárki, akinek kiszámítható szokásai vannak,

hirtelen és megmagyarázhatatlanul eltűnne. Eltöprengett,
mennyi idő múlva kezdenének el nyugtalankodni, és milyen
logika szerint folytatnák le a nyomozást. Cameron ügyében
most majd lesz alkalma kideríteni, hogy megy ez.
A fejét ért sérülés utáni reggelen Vic éppen Trixie-vel
reggelizett, amikor megcsörrent a telefon. Felvette, de
hallotta, hogy Melinda is beleszól, majd egy férfihang ezt
mondja:
– Jó reggelt Van Allen asszony, Bernand Ferris vagyok…
Vic letette a kagylót. Néhány perccel később Melinda
átviharzott az ebédlőn, ki a konyhába a narancslevéért.
– Tony ügyfele volt – mondta Vicnek. – Azt mondta, Tony
cége alapos nyomozásba kezd.
Vic nem szólt rá semmit. Harmatgyengének érezte
magát. Nem tudta, hogy a feje a vérveszteségtől vagy az
altatótól kavarog, amelyet az orvos adott neki. Éjszaka
olyan mélyen aludt, hogy még azt sem hallotta, mikor ért
haza Melinda.
– Mi a baj, papa? – kérdezte Trixie.
Még mindig csodálkozó szemmel bámulta Vic fején a
kötést, pedig Vic már elmagyarázta neki, hogy az este
beverte a fejét a konyhaszekrény sarkába.
– Úgy látszik, Tony eltűnt – mondta Vic.
– Nem tudják, hol van?
– Úgy tűnik, nem.
Trixie elmosolyodott.
– Úgy érted, elbújt valahová?
– Valószínűleg – hagyta rá Vic.
– Miért? – kérdezte Trixie.
– Nem tudom. Fogalmam sincs.
A sietségből, amellyel Melinda aznap reggel készülődött,
Vic arra következtetett, hogy az asszonynak találkozója van

valakivel, talán éppen Ferrisszel. Úgy gondolta, hogy
Cameron cége már aznap, de legkésőbb másnap odaküld
egy nyomozót. A szokásos időben bement a nyomdába.
Stephen, Carlyle és a hulladékgyűjtő is, aki rendszeresen
jött, hogy összeszedje az elhasznált ólmot, a fejsérüléséről
kérdezte Vicet, hiszen jókora korong alakú turbánt viselt,
nagyjából azon a helyen, ahol a szerzetesek fejére tonzúrát
borotválnak. Vic azt mondta nekik, hogy amikor felállt a
konyhában, szörnyen beverte a fejét a fém faliszekrény
nyitva felejtett ajtajába.
Öt óra tájban megérkezett Melinda egy nyomozóval, aki
Pete Havermalként, a New York-i Star nyomozóiroda
munkatársaként mutatkozott be. Havermal közölte, hogy
egy Grant Houston nevű wesley lakos tegnap valamikor
tizenegy és tizenkét óra közt látta, amint Wesley főutcáján
Cameron beszáll egy autóba, amelyet Vic vezetett.
– Igen – mondta Vic –, úgy van. Összefutottam Tonyval,
miután kitettem az egyik barátomat a…
– Hogy értsem azt, hogy összefutott vele? – szakította
félbe élesen a nyomozó.
– Úgy, hogy megláttam, amint kijön, azt hiszem, a
trafikból, és át akar menni az úttesten, majdnem az én
autóm
előtt.
Megálltam
és
ráköszöntem,
aztán
megkérdeztem, ne vigyem-e el valahová.
– És nekem ezt miért nem mondtad tegnap este? –
kérdezte fenyegetően Melinda, majd odafordult a
nyomozóhoz. – Nekem azt mondta, egész nap színét se látta
Tonynak.
– Azt mondta, az ő kocsija is ott áll – folytatta Vic –, de
valamit meg akart velem beszélni, ezért aztán beült mellém.
– Aha. És hová mentek? – kérdezte a magánnyomozó.

– Hát… sehová. El se kellett volna indulnom, akár ott is
maradhattunk volna, de nem volt leparkolva az autóm.
– Hová mentek? – ismételte meg a detektív, és valamit
feljegyzett a noteszába.
Kövérkés, de elég jókötésű, gyakorlatiasnak látszó férfi
volt, apró disznószemekkel; a negyvenes éveinek elején
járhatott. Látszott rajta, hogy tud keményebb is lenni, ha
muszáj.
– Azt hiszem, tettünk néhány kört… hogy egészen
pontos legyek, a trafiktól délkeletre fekvő háztömb körül –
Vic Carlyle-hoz fordult, aki kezében a köpőcsészéjével a
gépterembe nyíló ajtóban állt, és ámulva hallgatta a
beszélgetés. – Ez nem fontos, Carlyle. Nyugodtan elmehet.
– Szóval körözgettek – mondta a nyomozó. – Mégis,
mennyi ideig?
– Hát, talán tizenöt percig.
– És aztán?
– Aztán visszavittem Cameron urat a kocsijához.
– Ó, valóban? – szólalt meg Melinda.
– Cameron beszállt a kocsijába? – kérdezte a nyomozó.
Vic úgy tett, mintha emlékezni próbálna.
– Nem tudom megmondani. Azt hiszem, már nem
figyeltem rá.
– Mikor történt ez?
– Féltizenkettő lehetett.
– Maga mit csinált ezután?
– Elmentem Ballingerbe meghallgatni a lányomékat a
kórusversenyen.
– Aha. Mikor ért oda?
– Valamivel tizenkettő előtt. Délben kezdődött a verseny.
– Maga is ott volt, Van Allen asszony?
– Nem – rázta meg a fejét Melinda.

– Találkozott valamelyik ismerősével a versenyen? –
kérdezte a detektív, és az egyik kis disznószemével Vicre
hunyorított.
– Nem… Ja, de igen. Petersonékkal. Kicsit beszélgettünk
is.
– Petersonék – mondta Havermal, és beírta a nevet a
noteszába. – Ez mikor volt?
Vicet kezdte fárasztani a beszélgetés. Elnevette magát.
– Nem tudom… nem tudom pontosan. Talán Petersonék
tudják.
– Hm. Na és Cameron miről akart beszélgetni magával?
Vic megint úgy tett, mintha gondolkozna.
– Azt kérdezte… Ja, igen. Szóval azt kérdezte, szerintem
mennyire építik majd be a közeljövőben Ballinger és Wesley
környékét, őszintén megmondtam neki, hogy nem tudom.
De mostanában nem nagyon építkeznek errefelé.
– Mit mondott még Cameron?
– Csak az idejét vesztegeti – jegyezte meg Melinda
Havermalnek.
– Nem is tudom. Kicsit idegesnek tűnt. Meg egy kicsit
feszélyezettnek. Valami olyasmit említett, hogy saját építési
vállalkozásba akar kezdeni, mert nagyon megtetszett neki a
vidék. De nem látszott különösebben eltökéltnek.
Melinda hitetlenkedve felhorkant.
– Soha egy szót sem hallottam arról, hogy itt akarna
belevágni valamibe.
– Hogy érti azt, hogy idegesnek látszott? – kérdezte
Havermal. – Mondott valamit magának erről? Vagy arról,
hogy mit akar aznap csinálni?
– Egy napirendi pontjáról biztosan tudok, Havermal úr
– kezdte Vic, és most már szándékosan éreztette a haragját.
– A feleségemmel akart találkozni, aki tegnap akarta

elindítani ellenem a válópert, hogy összeházasodhasson
Cameron úrral. Már a jegyük is megvolt a Mexikóvárosba
induló gépre. Nahát, maga erről nem hallott? Nem mondta
a feleségem? Vagy csak annyit mondott magának, hogy én
öltem meg Cameront?
A magánnyomozó arckifejezéséből egyértelmű volt, hogy
Melinda egy szót sem szólt neki a válásról. Havermal egy
darabig felváltva méregette őket.
– Igaz ez, Van Allen asszony?
– Igen, igaz – mondta Melinda dacosan.
– Azt hiszem, ezek után felesleges megkérdezni tőlem
vagy bárki mástól, miért érezte magát feszélyezve Cameron
a társaságomban – folytatta Vic. – Ami meglepő, hogy ezek
után még kikérte a véleményemet az üzleti terveihez vagy
hogy egyáltalán beült az autómba.
– Mint ahogy az is, hogy maga felajánlotta neki, hogy
elviszi – mondta a detektív.
Vic sóhajtott.
– Csak megpróbálok udvarias lenni. Mint általában
mindenkivel. Tudja, Cameron úr gyakori vendég nálunk. A
feleségem talán már említette. Ha tudni akarja, miért nem
óhajtottam Cameron urat hétfő este fogadni a házamban,
hát megmondom. Azért, mert elegem van belőle, és azért,
mert a feleségem, akivel randevújuk volt este, egész nap
glédában állt miatta, fel volt dúlva és a legjobb úton volt a
teljes lerészegedés felé. És nekem eszem ágában sem volt
Cameronról vitatkozni vele. Azt hiszem, ez érthető.
Havermal Melindára nézett.
– Maga ugye azt mondta, hogy nagyjából egy hónapja
ismeri Cameron urat?
– Nagyjából – mondta Melinda.

– És hozzá akart menni feleségül? – Havermal úgy nézett
Melindára, mintha kételkedne az asszony épelméjűségében.
– Igen – Melinda lehajtotta a fejét, mint egy szégyenlős
diáklány, aztán dacos mozdulattal újra felszegte.
– Mikor döntött úgy, hogy hozzámegy? – kérdezte a
magánnyomozó.
– Csak néhány napja – készségeskedett Vic.
Havermal szigorú pillantást vetett Vicre.
– Ha jól sejtem, maga nem kedvelte Cameront.
– De nem ám!
– Tudja, Cameronnak tegnap valamivel egy óra előtt
veszett nyoma. Egykor kellett volna együtt ebédelnie
valakivel, de nem ment el a találkozóra.
– Ezt nem tudtam – Vic ezt úgy mondta, hogy látszott,
nem is érdekli.
– Pedig így volt.
Vic
kivett
egy
szálat
az
asztalon
heverő
cigarettásdobozból.
– Mindenesetre elég furcsa fickó volt – jegyezte meg.
Szándékosan használt múlt időt. – Mindig megpróbált
kedves lenni, mindig a jó oldalát akarta mutatni, isten
tudja, miért. Nem így volt, Melinda? – kérdezte ártatlanul.
Melinda fenyegetően nézett Vicre.
– Volt rá időd, hogy… fél tizenkettő és dél közt ki tudja,
mit műveltél vele.
– A bevásárló utcában? Wesley kellős közepén?
– Bárhová elvihetted, volt rá időd. Senki sem látta,
amikor visszavitted a kocsijához.
– Honnan tudod? Már mindenkit végigkérdeztél
Wesleyben? – Vic a detektívhez fordult. – Cameronnal
semmit sem tehettem volna az akarata ellenére. Kétszer
akkora volt, mint én.

Havermal elgondolkozva hallgatott.
– Tegnap az volt a benyomásom, hogy valamitől fél –
folytatta Vic. – Lehet, hogy attól, amibe a feleségemmel
belebonyolódott. Szerintem meggondolta magát, és ki akart
szállni ebből az egészből.
– Nem maga mondta neki véletlenül, Van Allen úr, hogy
szálljon ki? – kérdezte a nyomozó.
– Egyáltalán nem. Szóba se hoztam a feleségemet.
– Tony egyáltalán nem ijedős – mondta büszkén
Melinda.
Havermal láthatóan még mindig meg volt döbbenve.
– Találkozott-e még Cameronnal tegnap?
– Nem – válaszolta Vic. – Itt töltöttem az egész délutánt.
– Mi történt a fejével? – kérdezte részvétlenül Havermal.
– Ó, bevertem a konyhaszekrénybe – Vic Melindára
nézett, és kissé elmosolyodott.
– Aha
–
a
detektív
egy
percig
a
profi
kifürkészhetetlenségével nézte Vicet. Vékony ajkán talán
mosolyt ült, talán gúny, talán megvetés. – Na jól van, Van
Allen úr. Azt hiszem, egyelőre végeztünk. Még jelentkezem.
– Amikor csak jólesik – Vic kikísérte Melindát és a
nyomozót.
Nem kétséges, hogy a magánnyomozó már ég a vágytól,
hogy néhány keresetlen kérdést tegyen fel Melindának a
Cameronhoz fűződő viszonyáról. Ez majd bizonyára új fényt
vet az ügyre. Vic felsóhajtott, és elmosolyodott. Kíváncsian
várta a fejleményeket.
A New Wesleyan esti számában volt egy kis fénykép
Cameronról – kockafeje, mosolytalan és kissé riadt
arckifejezése pontosan olyan volt, mint abban a
pillanatban, amikor lezuhant a kőfejtő pereméről –, és
alatta a képaláírás: „Ki tud róla?” A rövid közlemény szerint

a férfi „barátai” tegnap késő este jelentették az eltűnését.
Cége, a New York-i Pugliese-Markum Építőipari
Részvénytársaság
kiterjedt
kutatásba
kezdett,
és
magánnyomozót küldött Wesleybe. Az újság szerint
„Munkájának jellege miatt félő, hogy esetleg baleset érte”.
Valamivel hét után Horace hívta fel Vicet, és
megkérdezte, tudja-e, hol lehet Cameron vagy mi
történhetett vele. Vic válasza mindkét kérdésre nemleges
volt, és ez után Horace már nem mutatott túl sok
érdeklődést az ügy iránt. Megkérdezte Vicet, nem volna-e
kedvük átmenni Melindával vacsorára, mert egy Maine-ben
élő barátjuk aznap küldött nekik egy kosár jégbe hűtött
homárt. Vic köszönte a meghívást, és azzal hárította el,
hogy már náluk is majdnem kész a vacsora. Tényleg
majdnem kész volt, de Melinda még mindig nem ért haza.
Vic úgy vélte, a detektívvel van vagy Wilsonéknál, és lehet,
hogy már haza sem szól, sőt nem is jön vissza.
Alig egy óra múlva, Vic és Trixie éppen végzett a
vacsorával, egy autó állt meg a ház előtt. Horace volt az,
nagyon dühösen. Vic pontosan tudta, mi történt.
– Bemehetnénk a szobádba, Vic? Vagy valahova. Nem
akarom, hogy… – Horace Trixie felé pillantott.
Vic odament a kislányhoz, megölelte és adott neki egy
puszit.
– Ne haragudj, Trix, de valamit meg kell beszélnünk
Horace-szel. Légy szíves, idd meg a tejedet, és ha kérsz még
süteményt, vágj magadnak egy kis szeletet. Érted?
A garázson át kimentek Vic szobájába. Vic odatolta az
egyetlen kényelmes széket Horace-nak, de ő nem akart
leülni. Vic az ágyára telepedett le.
– Éppen most járt nálunk a detektív… mint azt
bizonyára sejtetted – kezdte Horace.

– Ó. Melinda is vele volt?
– Nem, ettől megkímélt minket. Szóval, megint téged
vádol! – tört ki Horace-ból. – Majdnem kidobtam a házamból
ezt a Havermeyert vagy hogy hívják. Végül ki is tettem a
szűrét, de előbb még jól beolvastam neki. Meg Mary is
megmondta a magáét.
– Havermalnek hívják. Nem az ő hibája. Csak a
munkáját végzi.
– Jaj dehogy! Ennek a fickónak olyan tenyérbemászó
képe van, hogy attól mindenkinek viszketni kezd a marka.
Persze az se segít sokat rajta, hogy leül az ember
nappalijában, és arról faggatja, hogy a legjobb barátja fel
tud-e dühödni annyira, hogy megöljön valakit. Vagy
legalábbis kiakolbólítsa a városból. Megmondtam neki,
hogy el a kezekkel Van Allentől. Talán azt is mondtam, hogy
Cameron meglátott egy szöszkét, aki jobban tetszett neki,
mint Melinda, és gyorsan lelépett vele egy másik városba.
Vic mosolygott.
– És mi van ezzel a dologgal, hogy állítólag te láttad
utoljára? – kérdezte Horace.
– Nem tudom, hogy én láttam-e. Az még féltizenkettő
körül volt.
Horace megvonta keskeny vállát.
– Úgy látszik, senkit sem találnak, aki tizenkettő után
látta volna. És gondold csak el, Vic, végig kellett hallgatnom
ezt a gyerekes dolgot is arról, hogy Melinda válni akar, mert
szeretne hozzámenni Cameronhoz. Mondtam Havermalnek,
hogy jobban teszi, ha nem terjeszti ezt a dolgot. Azt is
mondtam, hogy ugyanolyan jól ismerem Melindát, mint
téged, legalábbis majdnem, és tudom, hogy Melinda vad
dolgokkal képes fenyegetőzni, ha bedühödik.

– Nem vagyok biztos benne, hogy üres fenyegetőzés volt,
Horace. Néhány napja Melinda meglehetősen eltökéltnek
tűnt.
– Micsoda? Mindegy, ettől még az tény marad, hogy
Melinda nem adta be a válókeresetet. Tudom, mert
megkérdeztem. Megkérdeztem Havermaltől azt is, hogy
talált-e valamit, ami ezt a válás-ötletet komolyan
alátámasztaná, de semmit sem talált.
Vic hallgatott.
Horace mégis leült.
– Szóval, Vic… mi történt pontosan, amikor felvetted
Cameront, és körbe-körbe autóztál vele?
Vic szeme védekezően elkerekedett.
– Semmi sem történt. Melinda szóba se került. Ő
kezdeményezte, hogy beszélgessünk. Ez volt az első
alkalom, amikor úgy láttam, hogy nem egészen biztos a
dolgában. Tudod, Horace – Vic ugyanúgy hazardírozott,
mint délután Havermallel –, éppen emiatt gondolom azt,
hogy Melinda az igazat mondta, amikor a válásról beszélt.
Tény, hogy tegnap akarta beadni a válókeresetet. Lehet,
hogy még nem beszélt egyetlen ügyvéddel sem, de nekem
azt mondta, hogy akkor is elkezdi a dolgot. Aztán
megemlítette, hogy Cameronnak van két repülőjegye
Mexikóvárosba, és ő vele megy. Nem csoda, ha Cameron
kényelmetlenül érezte magát velem. Persze nem kellett
volna beszállnia a kocsimba, de tudod, milyen. Ő előbb
cselekszik, és aztán gondolkozik, ha egyáltalán. Átfutott az
agyamon, hogy Cameronnak esetleg randevúja volt tegnap
délután Melindával valamelyik ügyvédnél. Elég ostoba
hozzá, hogy odamenjen vele, és végigülje, amíg aláírják a
papírokat.
Horace felháborodottan csóválta meg a fejét.

– Ahogy ennek a csavargó nyomozónak is mondtam –
folytatta Vic –, lehet, hogy Cameron kiszállt az egész ügyből.
És kiszállt a munkából is. Legalábbis az itteniből. És nem
mert volna szembetalálkozni Melindával Little Wesleyben,
miután kiszállt.
– Igen, értem mire gondolsz – mondta tűnődve Horace. –
Valószínűleg pontosan ez történt.
Vic felállt, és kinyitott az íróasztal alatt egy kis
szekrényt.
– Úgy látom, rád férne egy ital – Vic mindig tudta, mikor
fér rá Horace-re egy ital. – Mindjárt hozok egy kis jeget is.
– Kösz, nem. Én nem kérek jeget. Ezt most gyógyszer
helyett iszom, és jég nélkül inkább látszik orvosságnak.
Vic levett az íróasztalról egy poharat, kiment a kis
fürdőszobába, elmosta, magának meg bevitte a
fogmosópoharát. Jó háromujjnyit töltött mindkettőbe.
Horace jólesőn belekortyolt.
– Erre most nagy szükségem volt – mondta. – Úgy
látszik, engem rosszabbul érintett a dolog, mint téged.
– Úgy látszik – mondta mosolyogva Vic.
– Te meg cseberből vederbe. Ugyanaz a helyzet, mint a
De Lisle-ügy után.
– Idén jól keresnek rajtam a detektívügynökségek –
mondta Vic, és látta, hogy Horace ránéz. Horace még mindig
nem kérdezte meg tőle, hogy Carpenter tényleg
magánnyomozó volt-e.
– Azért érdekes, hogy Cameront nem keresteti a cége
New Yorkban vagy Miamiben, vagy akárhol, ahová egy ilyen
Cameron-féle fickó mehetett – mondta Horace. – Vagy
Mexikóvárosban. Persze lehet, hogy keresik.
Vic finoman témát akart váltani, ezért arról kezdett
beszélni, mekkora lehet a valószínűsége annak, hogy

megtaláljanak egy férfit, aki mondjuk Ausztráliában rejtőzik
el. Vic véleménye szerint gyakorlatilag nulla, ha az illetőnek
a hatóságok megkerülésével sikerül bejutnia Ausztráliába.
Ezután a vérvizsgálatra terelődött a szó. Horace elmesélte,
hogy egy cseppnyi száraz, akár több hónapos vérfoltból is
azonosítani lehet bárkit. Vic is hallott már a dologról.
– Feltéve, hogy az illetőt is megtalálják hozzá – jegyezte
meg, és Horace jót nevetett.
Vicnek eszébe jutott Cameron vére a kőfejtő fehér
szikláján, meg maga Cameron jó tizenöt méternyi mélyen a
víz alatt. Ha megtalálják a vért, akkor logikus, hogy elkezdik
keresni a vízben a holttestet. Lehet, hogy addigra már nem
marad vér a testben és bőr sem az ujjbegyein. De Cameron
attól még azonosítható lesz. Vic szeretett volna
visszamenni, alaposabban szemügyre venni azokat a
vérfoltokat, és tőle telhetően eltüntetni őket, de a közelébe
se mert menni a kőbányának, mert félt, hogy meglátják.
Életében ezt az egyetlen óvatlanságot, butaságot követte
csak el: nyomott hagyott ott, ahol nem akart nyomot
hagyni, és egy ilyen fontos dolgot nem sikerült megfelelően
kiviteleznie.
Amikor Horace végül felállt, hogy elbúcsúzzon, nevetett.
De ez nem a tőle megszokott, felszabadult nevetés volt.
Erőltetett vidámsággal mondta:
– Ennél cifrábbat is megéltünk már, ugye, Vic? Végül
majdcsak megtalálják valahol ezt a Cameront. Előbb-utóbb
értesíteniük kell a nagyvárosok rendőrségeit is. Mindig
megteszik.
Vic megköszönte barátjának a látogatást, és Horace
hazament. Vic csak állt a garázsban, hallgatta a távolodó
autó hangját, és arra gondolt, hogy Horace nem kérdezte
meg, hol van Melinda vagy mikor jön haza. Sejtette, hogy

Vic nem tudna válaszolni, és a kérdés csak zavarba hozná.
Vic odament a csigáihoz.
Hortense és Edgár szerelmeskedtek. Edgár éppen egy
kis kavicsról nyújtózkodott lefelé, hogy megcsókolja
Hortense száját, Hortense meg felágaskodott a teste végére,
és úgy remegett Edgár simogatásaitól, mint egy lassú
táncosnő a zene bűvöletében. Vic talán öt percig csak a
csigáit nézte, és nem gondolt semmire, még a csigákra sem,
amíg észre nem vette, hogy egy kicsi, a közepén homorú,
csészeszerű dudor kezd előtűnni mindkét csiga fején, a
jobboldalon. Mennyire imádják ezek egymást, milyen
tökéletesek így együtt! A nyálkás csészék közben egyre
nagyobbak lettek, majd a karimájuknál lassan összeértek.
A csigák szája szétvált.
Vic ránézett az órájára. Öt perc múlva tíz. Rendkívül
nyomasztónak érezte ezt az esti időpontot. A házban síri
csend volt. Vajon Trixie lefeküdt-e már? Vic megköszörülte
a torkát, és ez a józan kis hang olyan zaj volt a fülének, mint
a léptek csikorgása a kavicson.
A csigák tökéletesen zajtalanok voltak. Először Hortense
lőtte ki a mésznyilát, de célt tévesztett. Vagy ez is része
volna a játéknak? Kis idő múltán Edgár próbálkozott, de ő
sem talált célba, ezért nekikészült, és újra lőtt. Ezúttal a
megfelelő helyre talált, a nyíl behatolt, ami arra késztette
Hortense-t, hogy ő is újra próbálkozzon. Nehezebb dolga
volt, mert felfelé kellett céloznia, de elszánt volt, és a
harmadik türelmes próbálkozását siker koronázta. Ekkor,
mintha mély extázisba kerültek volna, a fejüket kissé
hátraemelték, a szarvaikat majdnem teljesen behúzták, és
Vic tudta, hogy ha volna szemhéjuk, most azt is lecsuknák.
A csigák teljesen mozdulatlanok voltak. Vic addig nézte
őket, amíg észre nem vette az első jeleit annak, hogy a

csészécskék pereme szét fog válni. Néhány pillanatig fel-alá
sétálgatott a garázsban, és szokatlan nyugtalanság lett úrrá
rajta. Gondolatai visszatértek Melindához, de nem akart rá
gondolni, ezért visszament a csigákhoz.
Háromnegyed tizenegy. Vajon Wilsonéknál van? Vajon
Havermal is ott van, vagy elment lefeküdni a fárasztó nap
után? Eszébe jut-e valakinek a kőbánya?
Vic elővett egy kézi nagyítót, és lehajolt a csigákhoz.
Most már csak a két nyilacska kapcsolta össze őket. Vic
tudta, hogy ilyenkor még legalább egy óra hosszat így
maradnak. De neki már nem volt ennyi türelme. Bement a
szobájába olvasni.
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Öt nappal később Hortense huszonnégy órán keresztül
rakta a tojásait, és Havermal magánnyomozó még mindig a
környéken ólálkodott. Sokkal alaposabb és körültekintőbb
munkát végzett, mint Carpenter a De Lisle-ügyben.
Meglátogatta Cowanéket, MacPhersonékat, Stephen
Hinesékat, Petersenéket, az öreg Carlyle-t, Hansen
fűszerest, Ed Clarke-ot, a vasbolt tulajdonosát (Vic igen
nagy becsben állt a boltban, mert valószínűleg több pénzt
költött el ott, mint Ed bármelyik vásárlója), Samet a Lord
Chesterfieldben, Wrigleyt, Van Allenék újságkihordóját,
meg Pete Lazzarit és George Andersont, akik a nyomda és a
Van Allen-ház szemetét szokták elszállítani. Vic
feltételezése szerint Havermal azzal a többé-kevésbé
nyilvánvaló szándékkal ment el hozzájuk, hogy Vicet tegye
felelőssé Cameron eltűnéséért, és mindenütt egyenesen a

tárgyra tért. Mint Vic megtudta, a megkérdezettek általában
rendkívüli módon óvakodtak attól, hogy bármit is
mondjanak neki, és igen kevéssé voltak barátságosak vele.
A magánnyomozónak az sem vált előnyére, hogy
ellenszenves ember volt. Még a szemetesek, ezek az
egyszerű emberek is átláttak Havermal gyanúsítgatásán, és
negatívan reagáltak rá.
Pete Lazzari később így számolt be Vicnek:
– Aszontam neki, hogy nekem tökmindegy, micsinál a
Van Allenné. Tudom, hogy meg szokja inni a magáét, oszt
ennyi. Maga meg megpróbál lekapcsolni egy fickót
gyilkosságér, mondom. Hát ez nem szép dolog. Én má hat
éve ismerem a Van Allen urat, és aszondom magának,
nálánál jobb embert nem talál az egész városban. Ismerem
én a maga fajtáját, mondom. Tudja, hova való maga? Oszt
megmondtam neki, hogy oda, a kocsim hátujjába, a rakás
tetejibe.”
Pete Lazzarinak csak törzse volt, lába egy se, mégis
olyan könnyedén hajigálta fel a teli szemeteszsákokat négy
méter magasba, a kisteherautó platójára, mintha üresek
lettek volna.
Amikor Havermal újból beállított Mellerékhez, Horace be
se engedte a házba. Stephen Hines kiselőadást tartott neki
arról az angol jogelvről, hogy mindenkit megillet az
ártatlanság vélelme, amíg be nem bizonyosodik róla, hogy
bűnös, és hogy ez a jogelv az ilyen műveletlen, szűklátókörű
emberek miatt veszítette el a jelentőségét Amerikában, mint
amilyen Havermal.
Melinda
közölte
Vickel,
hogy
a
légitársaság
nyilvántartása szerint Tony egyetlen gépükre sem szállt fel,
de valóban vásárolt két jegyet. Ezt Havermal derítette ki, és

azt is, hogy a jegyek Cameron úr és Cameron asszony
nevére szóltak.
– Lehet, hogy visszavitte a jegyeket, és más néven újat
vett – mondta Vic.
– Nem, nem lehet – jelentette ki diadalmasan Melinda. –
Mexikóba ugyanis csak turistavízummal lehet beutazni, és
ellenőrzik a vízumot, mielőtt a gép felszáll New Yorkból.
Tonytól tudom.
Vic mosolygott.
– Emlékszel, mit meséltek Cowanék, amikor, néhány éve
Mexikóban jártak? Evelyn valahol elhagyta a születési
anyakönyvi kivonatát, és mivel már nem volt idejük újat
csináltatni, csak a nevüket mondták be a mexikói
konzulátuson,
és
a
tisztviselő
minden
további
kérdezősködés nélkül kiállította nekik a turistavízumot. Ez
az egész vízum-ügy csak arra jó, hogy minden turistáról, aki
belép Mexikóba, legomboljanak három dollárt. Különben
beléphetnél közönséges útlevéllel is, mint az összes többi
országba.
Melinda erre nem tudott mit mondani. Nyugtalannak és
zavarodottnak látszott, mert a levegőben lógott a veresége,
hiszen Havermal már egy hete nem jutott semmire Little
Wesleyben. Mindent megpróbált, és minden lehetőséget
kimerített. Melinda elmesélte, hogy most a vidéket járja egy
olyan sugarú körben, ahová egy autó el tud jutni úgy, hogy
utána harmincöt perc alatt beérjen Ballingerbe. Vic nem
tudta, Havermal felfedezte-e a kőbányát vagy sem – nyilván
használja a környék térképét, de a kőfejtőt nem minden
térkép tüntette fel –, és ezúttal nem kísértette a
szerencséjét, hogy megkérdezze Melindától. Már kétszer is
volt kiadós eső azóta, hogy Havermal megérkezett Little
Wesleybe. A kőbánya körül meg sok lapos sziklán hagytak

rozsdafoltokat a kőfejtéshez használt gépek, és sok közülük
még most is ott hevert a bányában. Bizonyára nehéz volna
eldönteni, melyik folt származik vértől és melyik rozsdától.
Vic elég valószínűtlennek tartotta, hogy Havermal ne nézett
volna már körül a kőbányában, de lehet, hogy mégsem.
Melinda elbeszélése szerint az idejének nagy részét azzal
tölti, hogy bejárja a környékbeli utakat, és minden bokor
alá benéz, nincs-e ott a holttest.
Havermal még egyszer felkereste Vicet a nyomdában.
Semmilyen konkrétumot nem tudott Vic fejéhez vágni, csak
Don Wilson néhány elítélő megjegyzését.
– Don Wilson azt mondja, átlát magán. Szerinte maga
ölte meg De Lisle-t is. Az azért elég furcsa, amikor kétszer
egymás után egy olyan fickóval látnak utoljára két halott
fickót, akinek komoly indítéka van rá, hogy eltegye őket láb
alól – mondta a detektív.
– Úgy érti, megtalálták Cameron holttestét? – kérdezte a
csodálkozástól kikerekedett szemmel Vic, de Havermal
kérdezősködését nem igazán találta szórakoztatónak.
– Ja, megtaláltuk a testet – Havermal olyan éberen
nézett Vicre, hogy ő rögtön tudta, nem igaz az egész. Őszinte
érdeklődéssel nézett vissza a detektívre.
– Hol? És eddig ezt miért nem mondta?
Havermal volt olyan pimasz, hogy nem válaszolt, és
néhány másodperc múlva más témára tért át. Amikor ismét
Don Wilsonra terelődött a szó, Vic kedves mosollyal jegyezte
meg:
– Azért Don Wilson jobban tenné, ha vigyázna, mit
beszél. Nyugodtan beperelhetném becsületsértésért. A
felesége viszont kedves teremtés, nem gondolja?
– És bárgyú – egészítette ki Havermal.

– Nos – Vic hangja még mindig barátságos volt –, nem
hiszem, hogy sok mindent ki tudna szedni az emberekből,
ha azzal tölti az idejét, hogy sértegeti őket.
– Kösz – gágogta gőgösen a detektív.
– Szeretnék valamit megköszönni magának, mielőtt
elhagyja Little Wesleyt – mondta Vic. – Hogy megmutatta
nekem, az emberek mennyire egyöntetűen… szóval
mennyire egyöntetűen kedvelnek engem. Nem mintha
valaha is kerestem volna a népszerűséget és bármit is
tettem volna érte, de azért iszonyúan jó tudni, hogy szeretik
az embert.
Havermal nem sokkal ez után távozott, anélkül, hogy
egy istenhozzádot mondott volna Vicnek. Vic felszedte a két
cigarettacsikket, amelyet Havermal az iroda padlóján
taposott el, és bedobta a papírkosárba. Aztán visszament a
gépterembe. Egy száraz tölgyfalevélből és préselt
hernyógubóból álló díszítősoron dolgozott, Brian Ryder
egyik verse után szánta.
Aznap este Vic újabb bizonyítékát tapasztalhatta meg a
közösség lojalitásának. Hal Pfeiffer hívta fel, a New
Wesleyan főszerkesztője. Elmesélte, hogy aznap beállított
hozzá egy Havermal nevű magándetektív, és egy
rágalmaktól hemzsegő beszámolót tartott neki a Cameronügyben folytatott nyomozásáról meg arról, milyen szerepet
játszhatott az ügyben Victor Van Allen meg a felesége, aztán
felajánlotta a történetet az újságnak, azzal az ürüggyel,
hogy ez is helyi hír. Pfeiffer úr röviden elintézte a dolgot:
megmutatta neki, merre van a kijárat.
– Mi még sohasem találkoztunk, Van Allen úr, de sokat
hallottam már önről – mondta Pfeiffer a telefonban. – Úgy
gondoltam, tájékoztatnom kell az esetről, már csak azért is,
hogy megnyugtassam, ha valami ilyesmitől tartott volna. A

New Wesleyan nem vállal semmilyen közösséget az olyan
alakokkal, mint Havermal.
Vic elmesélte a dolgot Melindának.
A mosodás is mesélt egy történetet. Amikor Vic bement
hozzá, hogy elhozza a kitisztított ruhákat, Fred Warner, az
igazgató, áthajolt a pénztárgép fölött, és odasúgta Vicnek,
járt nála „az a detektív”, hogy megvizsgáljon minden ruhát,
amelyet Victor Van Allen vitt el hozzájuk az utóbbi
napokban. A nyomozó talált is egy nadrágot, amelyen
vérfoltok voltak, de Van Allen asszony is vele volt, és
elmagyarázta neki, mondta Warner, hogy az Vic saját vére,
mert egyik este beverte a fejét.
– A vérfoltok a nadrág hátsó felén voltak – mesélte
kajánul Warner –, a felső részén. Világosan látszott, hogy az
a néhány csepp is a fejsebből származott, de látnia kellett
volna, milyen csalódott képet vágott a nyomozó. Igazi véreb
az a fickó, csak hát nem a legjobb fajtából, nem igaz, Van
Allen úr?
És akkor Havermal hirtelen elutazott.
Vic úgy érezte, az egész város megkönnyebbülten
sóhajtott fel. Mosolygósabbak lettek az emberek az utcán,
egymásra nevettek, mintha csak azt mondanák, hogy a
szolidaritásuk megint megfutamított egy utálatos kívülállót.
És jöttek a partik. Még Petersonék is meghívták Vicet és
Melindát az egyik összejövetelükre, ahol Vic találkozott
néhány olyan emberrel, akit korábban nem ismert, s ezek
az emberek is a legnagyobb tisztelettel kezelték őt.
Ugyanezen a partin tűnt fel először Vicnek – nagyrészt olyan
vendégek voltak ott, akiket Melinda általában lenézett –,
hogy Melinda megváltozott. Nem volt különösebben kedves
vagy elbűvölő, mint a De Lisle-ügy után rendezett partikon,
de mosolygott, még Vicre is, nem vágott arcokat, amikor

puncsot kellett innia, noha Vic tudta, hogy utálja a
puncsot, és amennyire megfigyelte, senkit sem sértett meg.
Ez némi csapongó találgatásra késztette Vicet. Talán azért
nem akarja a férje ellen hangolni az embereket, mert már
nincs rá szüksége? Talán egyszerűen elege van az állandó
sértődöttségből, belefáradt az örökös gyűlölködésbe? A
gyűlölet valóban kimerítő érzés, de Melindának semmi más
dolga nem volt. Talán elégtételül szolgált neki, hogy
Petersonéknál láthatóan díszvendégnek számítottak? De
korábban sohasem érdekelte az ilyesmi. Vicnek még az is
eszébe jutott, nem szőtt-e valamiféle összeesküvést Melinda
Havermallel, hogy elaltassák az éberségét, és aztán hirtelen
előhúzzanak valamiféle bizonyítékot, amelyről addig nem
beszéltek. De nem, Vicnek szent meggyőződése volt, hogy
Havermal az utolsó nyílvesszejét is kilőtte Little Wesleyben,
és nem talált. Melinda mostanában nem hordta fenn az
orrát. Kicsit kedvesebb volt, szelídebb. Ha Vic
visszagondolt, még néhány otthoni mosolyát is fel tudta
idézni. És Vicnek az is eszébe jutott, hogy Melinda már egy
hete nem találkozott Don Wilsonnal.
– Mi van Don Wilsonnal? – kérdezte Vic, amikor
hazaértek Petersonéktól. – Mostanában nem beszélsz róla.
– Beszéltem róla valaha is? – kérdezett vissza Melinda,
de a hangjában nem volt semmi harciasság.
– Nem, azt hiszem, valóban nem – mondta Vic.
– Mindegy. Szóval hogy van? Rendben mennek a dolgai?
– Ó, mostanában nagyban dolgozik valamin – mondta
Melinda, de olyan furcsa, nyugtalan hangon, hogy Vic feléje
fordult, és rámeredt. Az asszony a nappali kanapéjáról
nézett vissza rá, az imént ült le, hogy levegye a cipőjét.
Egyáltalán nem volt részeg. – Miért kérded?
– Mert egy ideje semmit sem hallottam róla.

– Azt hiszem, volt idő, amikor épp eleget hallottál róla.
Havermal elmesélte, hogy elmondta neked, mit gondol Don.
– Nem tőle hallottam először. De nem érdekelt
különösebben.
– Hát… nem is jutott vele semmire, ugye?
Vic meghökkenve nézett rá, de sikerült megőriznie
nyugodt, szívélyes álarcát.
– Nemigen. Te azt szeretted volna, ha jut valamire?
– Azt hiszem, csak az igazságot akartam tudni – Melinda
szokásos
nemtörődöm
módján
rágyújtott,
majd
elpöccintette a gyufát a kandalló felé, de kissé mellétalált. –
Úgy tűnt, Donnak van néhány jó elmélete. Azt hiszem, csak
elméletek voltak. – Kissé zavartan nézett Vicre, mintha nem
is várná el tőle, hogy elhiggye, amit mond.
Vic nem is hitte el. Melinda valami újfajta játékot játszik.
Komótosan megtömte a pipáját, adott Melindának néhány
percet, hogy folytassa. Vic nem akarta folytatni, de nem
akart máris kimenni a szobájába, noha leginkább ahhoz lett
volna kedve.
– Úgy tűnik, ma este nagy sikered volt – szólalt meg
végül Melinda.
– Dávid és Góliát. A kis Dávid győzött. Nem? – kérdezte
Vic kétértelmű mosollyal, amivel, tudta, mindig
elbizonytalanítja Melindát.
Melinda csak nézte, és közben láthatóan azon
töprengett, mit lépjen most. Aztán összecsapta a tenyerét,
felállt, és azt mondta:
– Mit szólnál hozzá, ha innánk valami tisztességeset ez
után a sok rózsaszín limonádé után? – azzal elindult a
konyha felé.
– Én nem kérek, Melinda. Kicsit késő van már.
– Éjjel kettőkor? Mi jött rád?

– Az álmosság – mondta Vic, és mosolyogva elindult az
asszony felé. Megcsókolta az arcát. Mintha egy szobor állna
itt, gondolta Vic, de úgy érezte, Melinda mozdulatlansága
inkább meglepetést, mint közönyt takart. – Jó éjt, drágám.
Ugye, Trixie holnap Petersonéknál tölti a napot?
Trixie velük ment Petersonékhoz, és este tízkor Janeyvel
lefeküdtek.
– Azt hiszem.
– Hát akkor jó éjszakát.
A garázsba vezető ajtón ment ki, miközben Melinda még
mindig ott állt, mintha nem tudná eldönteni, hogy igyon-e
egyedül vagy sem.
A következő meglepő hír Horace-tól származott, aki
elmesélte, hogy Melinda meglátogatta Maryt, „ki volt
borulva”, és azt mondta, sajnálja, ha valaha is rosszat
mondott Vicre, és azt is sajnálja, hogy olyan ostoba és
hűtlen feleség volt, és nem tudja, valaha is jóvá teheti-e ezt.
– Mármint „a sok ostobaságot, amit elkövettem” –
helyesbített Horace, mert megpróbálta pontosan idézni
Melinda szavait. – Mary azonnal felhívott a laborban, hogy
elmesélje.
– Valóban – mondta Vic valóban észrevettem, hogy
mostanában megváltozott, de azt nem hittem volna, hogy
bűnbánatot tart… és éppen Marynél.
– Hát – Horace kicsit elszégyellte magát, hogy az imént
olyan lelkes volt –, Mary azt mondta, hogy Melinda tegnap
ennél aranyosabb már nem is lehetett volna. Próbáltalak
hívni este, de nem vettétek fel a telefont.
– Elvittük Trixie-t moziba Melindával. Volt egy film, amit
szeretett volna megnézni.
Horace mosolygott, mintha örülne neki, hogy azt hallja,
Vic és Melinda együtt jár moziba.

– Úgy érzem, kezdenek rendbe jönni a dolgok. Tudod,
Horace, körülbelül két nap múlva már lesz példányom a
Ryder-könyvből, és szeretném, ha megnéznéd. Biztosan
emlékszel rá, mondtam neked, hogy valódi madártollakat
meg faleveleket, meg rovarokat használok díszítősorként.
– Persze hogy emlékszem! Eszembe is jutott, hogy
veszek majd egy példányt Marynek karácsonyra, mármint
ha elkészül addig.
– Hogyne készülne el! És majd én adok neki egy
példányt. Nemcsak a madártollak jók benne, hanem a
versek is.
– Nem, majd én veszek. Így egy centet sem fog keresni a
Greenspur Press, ha mindent elosztogatsz!
– Ahogy gondolod, Horace.
– Nos, Vic…
A Main és a Trumbull utca sarkán álltak, itt futottak
össze néhány perce. Este hét óra volt, lassan besötétedett,
és kelet felől hideg szél fújt a hegyekből, őszi szél, amely
életerőssé és derűlátóvá teszi az embert, mármint ha
egyébként is hajlamos rá.
– Szóval örülök, hogy Melinda beszélt Maryvel – mondta
Horace. – Mary annyira örült neki! Annyira szeretné, ha
mindkettőtöket szerethetne, Vic.
– Tudom.
– Persze Melinda iránt még nem érez úgy, mint azelőtt,
de… de biztos vagyok benne, hogy ez is kialakul majd.
– Én is remélem. Örülök, hogy találkoztunk, Horace.
Búcsút intettek egymásnak, és ki-ki elindult a
kocsijához.
Vic hazafelé menet fütyörészett. Nem tudta, meddig tart
majd Melinda üdvözült állapota, de kellemes volt így

hazamenni, a kész vacsorára, a kitakarított nappaliba, ahol
egy kedves és mosolygós feleség fogadja az embert.
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Trixie-nek valóban programja volt vasárnap. Egy Georgie
Tripp nevű kisfiú rendezett gyerekpartit, ahová Trixie-t is
meghívták, és ő persze el is akart menni. Vicnek délután
egyre kellett odavinnie. Trixie azt hitte, tudja, hogy kell
menni Trippékhez – a városon kívül az országút mellett
laktak, és Trixie már járt náluk korábban –, de nem talált
oda, így Vicnek vissza kellett fordulnia, hogy hazamenjenek
a papírért, Georgie anyja ugyanis reggel telefonon lediktálta
Melindának, hogyan találnak oda hozzájuk. Amikor Vic
belépett a házba, Melinda éppen Don Wilsonnal beszélt
telefonon. Az asszony a szobájában állt, háttal az ajtónak,
és valamiért, talán mert Vic nem csapta be a kocsiajtót, nem
hallotta, hogy a férje otthon van. Vic erre nyomban rájött
Melinda éles hangjából:
– Nem tudom, Don. Nem mondhatok semmit… Nem.
Ekkor hallotta meg a hallban a padló reccsenését. Vic
nem akart zajtalanul beosonni, egyszerűen csak bejött, de
mivel gumitalpú sportcipő volt rajta, nem hallatszottak a
léptei. Melinda rémült arccal megfordult. Aztán mosolyogva
azt mondta a telefonba:
– Na jó, mennem kell. Viszlát.
– Azt hiszem, jobb lett volna, ha elviszem a papírt, amire
felírtad, hol laknak Trippék – mondta Vic. – Trixie eltévedt.
Melinda felvette a lapot az éjjeliszekrényéről, és
odanyújtotta Vicnek. A rémült meglepetés még mindig ott

ült az arcán, és ez Vicnek azt az estét juttatta eszébe,
amikor megpróbált egy kis tojásrántottát belediktálni az
asszonyba; akkor nézett rá ugyanígy, azzal a különbséggel,
hogy most nem volt részeg.
– Hogy van Don? – kérdezte Vic, és már indult is kifelé.
– Ó, azt hiszem, jól.
– Hát jó. Fél órán belül itthon vagyok – mondta
mosolyogva a férfi. – Esetleg valamivel később.
Vic harmincöt perc múlva ért vissza Trippéktől, és szinte
azonnal el is indultak.
– Nem bánnád, ha a kőfejtőbe mennénk? – kérdezte
Melinda. – Miért ne mehetnénk oda, hiszen Trixie nincs
velünk?
– Igaz, miért ne? – mondta kedvesen Vic.
A következő néhány másodpercet azzal töltötte, hogy az
asszony hangját elemezgette magában. Megpróbálta
eldönteni, gyanús-e Melindának a kőbánya, vagy sem.
Aztán rátört a fáradtság; már őt magát is fárasztotta ez az
állandó kutakodás – a sajátja –, amely állandóan arra
késztette, hogy azon töprengjen, gyanít-e Melinda valamit.
És ha gyanít? Ettől ő még nem jön zavarba. Elképzelte,
amint néhány perc múlva ott guggolnak majd Melindával a
szélfútta tűz mellett, és csirkecsontot ropogtatnak, mint a
fedél nélküli ősemberek. Elnevette magát.
– Hát téged meg mi lelt? – kérdezte Melinda.
– Á, semmi. Azt hiszem, csak örülök.
– Néha olyan vagy, mint akinek elment az esze. Nem
gondoltál még erre?
– Valószínűleg már évek óta elment. De emiatt nem kell
aggódni.
Amikor odaértek a bokrokkal benőtt ösvényhez, amely a
földútról a kőbányához vezetett, Vic megkérdezte:

– Itt kell bemenni?
– Nem tudod?
– Olyan régen jártunk itt utoljára…
Semmi reakció.
Az ágak már merevebbek, kopárabbak voltak, és durván
végigkaristolták a kocsi oldalát, ahogy végigdöcögtek a
keskeny ösvényen. Aztán kiértek az ismerős tisztásra a
bányaterület peremén, és megálltak. Vic megjegyezte, hogy
milyen szép tiszta idő van, és Melinda válaszul morgott
valamit. Olyan volt, mintha újabb támadáson törné a fejét.
De Vic úgy vélte, ennek semmi köze a kőbányához.
Fütyörészve elindult, hogy fát keressen a tűzgyújtáshoz.
Keresgélés közben úgy intézte, hogy eljusson a meredély
szélére, mintegy két méternyire attól a helytől, ahol
Cameron lezuhant. A kis öböl, ahol Cameron elmerült, félig
árnyékban volt, de felülről úgy tűnt, semmi sem lebeg a
vízen. Ebből a magasságból persze egyetlen foltot sem
lehetett kivenni, de Vic mégis leguggolt, és állát az öklére
támasztva fürkészte a sziklákat. Semmi, amit láthatna.
Amikor felállt, és ugyanazzal a mozdulattal megfordult,
Melinda ott állt, alig másfél méternyire tőle. Komoly, eltökélt
arccal közeledett felé, és Vic akaratlanul is szilárdan
megvetette a lábát. És közben mosolygott.
– Na, ennyi lett – mondta, és felkapta az összegyűjtött
gallyakat. – Megpróbálkozunk vele?
Odasétált a sziklához, amelyet a tűzrakáshoz
kiszemeltek, de Melinda nem ment utána. Amikor odaért a
sziklához, visszanézett. Melinda mereven bámult le a
szakadékba. Vic kíváncsi volt, felveti-e az asszony, hogy
esetleg sétáljanak le az ösvényen, amely a tóhoz vezet, és
eltökélte magában, hogy semmilyen körülmények közt nem
lesz rá hajlandó. Nem mintha a hely rossz érzésekkel töltené

el, mondta magában, de odalent esetleg lehetnek vérfoltok,
és Melinda észreveheti őket. Lehet, hogy közelről már nem
látszanak rozsdafoltnak. Egyelőre azonban Melinda nem
forgatott ilyesmit a fejében. Vic ezt elég jól meg tudta ítélni
az asszony laza, bizonytalan tartásából, ahogy ott állt a
szakadék szélén. Melinda kisvártatva elindult vissza a
sziklához, és javasolta Vicnek, hogy igyanak egyet.
A termoszból megtöltöttek két poharat a jégbehűtött
vizes Scotch-csal, és előételnek sült tojást ettek. A kezdeti
nehézségek után a tűz is szépen lángra kapott. Meleget
persze nem adott, de Melinda egykedvűen levette a
dzsekijét, leterítette a földre, és a tűzzel szemben
elnyújtózott rajta. A régi barna kordbársonynadrágját vette
fel meg a kopott barna kardigánját, amely a könyökén
lyukas volt. Vic most jött rá, hogy otthon felejtették az úti
pokrócot. Elég kényelmetlenül ült a sziklán, Melinda
mellett.
– Tulajdonképpen mit mondott neked Tony, amikor
elvitted az autóval?
– Már elmondtam.
– Nem hiszem.
– Miért nem?
Az asszony a tűzbe bámult.
– Nem vitted el egy kicsit kocsikázni, hogy aztán ki tedd
valahol… holtan?
– Hogyhogy holtan?
– Talán megfojtottad – Melinda meglepően nyugodt volt.
– Nem dobtad ki valahol az erdőben?
Vic kurtán felnevetett.
– Jézusom, Melinda.
Várta, hogy a feleségének eszébe jut-e a kőfejtő.
Mindjárt feláll, körbejárja az erdőt, és benéz minden bokor

alá, mert hátha Vic ott dobta ki a testet. Melinda nagyon jól
ismerte a környéket. Épp a kőbányára ne gondolt volna?
Vagy gondolt ugyan rá, de szerinte Vic nem tudott volna
meglepetésszerűen elkapni egy olyan nagydarab fickót,
mint Cameron, hogy aztán lelökje a kőfejtőbe? Vic szerint
ez lehetett az egyetlen értelmes magyarázat rá, hogy
Melindának miért nem jutott eszébe a bánya.
– Nem vagy éhes? – kérdezte Vic. – Nekem jólesne egy
darab csirke.
Melinda feltápászkodott, és segített kicsomagolni az
elemózsiás kosarat. Roger melegen érdeklődött a csirke
iránt, de nem kapott belőle. Vic eldobott neki egy faágat,
hadd fusson utána. Aztán Melindával – pontosan úgy,
ahogy Vic előre látta – közelebb húzódtak a tűzhöz, és
csirkét ropogtattak, de Vic úgy gondolta, még a
legprimitívebb ősember és ősasszony sem volt ilyen
bizalmatlan egymással, ha valamilyen házasságszerű
kötelékben éltek, mint ők ketten. Az iménti beszélgetés nem
vette el Melinda étvágyát. Vic jót mosolygott azon, milyen
elmélyülten koncentrál Melinda a csirkemellre. A bicikliről
beszélgettek, amelyet karácsonyra akartak venni Trixienek. Az ötlet Vicé volt. Aztán Melinda azt mondta:
– Tudod, Vic, szerintem te ölted meg Charleyt és Tonyt
is. Legalább nekem bevallhatnád. Nem halnék bele.
Vic kissé elmosolyodott: beigazolódott a gyanúja.
Melinda csak azért volt kedves és vidám az utóbbi időben,
hogy elhitesse vele, az ő oldalán áll.
– Hogy aztán elmenj a rendőrségre azzal, hogy mindent
bevallottam?
– Egy feleség nem tanúskodhat a férje ellen. Hallottam.
– Én meg azt hallottam, hogy nem kötelezhetik rá, de
megteheti.

– De én úgy értem, helyesebben úgy tudom…
– Csak ennyit tudtatok kicsiholni magatokból, te meg
Wilson? Ez bizony édeskevés.
– Szóval beismered? – Melinda ránézett, és a szemében
diadal csillogott.
– Nem, nem ismerem be – mondta Vic nyugodtan, pedig
belül egyre dühösebb lett. Bár lehet, hogy csak mélységes
zavart érzett az asszony miatt. Eszébe jutott, milyen
zavarba ejtő volt aznap este is, amikor leült nála a
szobájában, és Melinda gyöngédséget színlelt iránta. Forrt
benne a méreg, türelmetlenül felpattant, odament a
szakadék peremére, és lenézett.
És ekkor, a csillogó vízben, meglátta. Ott lebegett a nagy
kő mellett, amelyről a mélybe lökte Cameront, a kőlap élével
párhuzamosan, épp azon a helyen, ahol számítani lehetett
rá, hogy a holttest feljön a felszínre, ha egyáltalán feljön.
Feljött.
– Kávét, Vic? – hallotta Melinda hangját.
Kimeresztette a szemét, de nem hajolt előre, mert nem
akarta felkelteni Melinda figyelmét. Minden erejét
megfeszítve próbálta élesebbé tenni a látását. A dolog egyik
vége mélyebben volt, mint a másik. Inkább bézs színű volt,
de ezt okozhatta annak az átkozott víznek a csillogása is,
amely rávetült Cameron barna tweedzakójára. Az egyik vége
meg biztosan azért merül lejjebb, mert lehúzzák a kövek,
amelyeket a nadrágjába rakott. Mindenesetre a hólánc
nyilván leesett róla.
– Nem kéred a kávédat, Vic?
Vic vetett egy utolsó pillantást a tóra, és megpróbálta
felmérni, mit láthat onnan fentről olyasvalaki, aki semmit
sem gyanít. Úgy gondolta, bárki, aki észrevenné odalent a
dolgot, kétszer is megnézné magának, aztán valószínűleg

lemenne, hogy kiderítse, mi is az, különösen ha eszébe
jutna a Cameron-féle történet.
Lassan megfordult.
– Jövök már – mondta, és visszasétált.
Vic ugyan javasolhatta volna, hogy induljanak azonnal,
mert meg akarja hallgatni a rádióban, mint minden
vasárnap délután, a szokásos koncertközvetítést, de úgy
vélte, ezzel a szorongásának tenne engedményt; megvárta,
amíg Melinda végez a kávéjával, elszív egy cigarettát, és ő
javasolja az indulást. Együtt bepakoltak mindent a
kosárba.
Fél négy előtt öt perccel értek haza, és Vic azonnal
bekapcsolta a nappaliban a rádiót. Sosztakovics Ötödik
szimfóniája szólt, a negyedik tétel lüktető, erőteljes hangjai.
Legalábbis úgy gondolta, hogy a negyedik tétel, de nem volt
olyan hangulatban, hogy megbizonyosodjon róla, jól
gondolja-e. Kicsit idegesítőnek is találta a zenét, de tovább
hallgatta.
Még nem ért véget a közvetítés, amikor Melinda kijött a
szobájából, kiment Vic kocsijához, majd visszajött a
nappaliba.
– Vic, elveszett a sálam. A kőbányában letettem egy kő
alá, és úgy látszik, ottfelejtettem.
– Visszamenjek érte?
– Á, most ne, hallgasd csak nyugodtan a hangversenyt.
De esetleg holnap megkereshetnéd munkába menet, vagy
amikor jössz hazafelé. Vagy majd én elmegyek érte. Nagyon
szeretem azt a sálat. Összehajtogattam, és betettem egy kő
alá, nem messze a tűztől, balra, ha szemben állsz a tűzzel.
– Jól van, szívem. Ebédkor hazahozom.

Vic emlékezett rá, egy kő volt rajta nehezéknek. Ez is
mutatja, mennyire fel volt dúlva, gondolta, hogy nem vette
észre sálat, amikor elcsomagoltak.
Aznap este vacsora után Vic a nappaliban olvasgatott,
amikor Melinda kijött a szobájából, és megkérdezte, kér-e
egy italt. Vic azt mondta, nem hiszi, hogy kérne. Melinda
kiment a konyhába, töltött magának, és visszafelé menet
azt mondta:
– Ha nem jön össze, nem kell délre hazahoznod a sálat.
Nem leszek itthon délben, van egy ebédmeghívásom
holnapra.
– Rendben.
Vic nem akart kérdezősködni. Tudta, hogy a felesége
aznap este legalább kétszer telefonált a szobájából.
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Másnap délben Vic a szokottnál negyedórával korábban
indult haza a nyomdából, bár olyan rendszertelenül szokott
elmenni délben is meg este is, hogy a tizenöt perces eltérést
senkinek sem szúrt volna szemet egyik időpontban sem. A
kőbányához hajtott Wesley és East Lyme közt. Ezúttal egy
erős ruhaszárító kötelet is vitt magával a garázsból. Az volt
a terve, hogy az egyik végére ráköt egy megfelelő nagyságú
kődarabot, a másik végét meg ráerősíti Cameron
mellkasára, a hóna alatt. A nap hétágra sütött. Vic nem
vesztegette az időt azzal, hogy fentről még egyszer megnézze
a holttestet a vízben. Óvatosan ereszkedett le az ösvényen,
nem akarta, hogy a nadrágját kiszakítsák a bokrok vagy
hogy összekarcolódjon a cipője.

Aztán lent állt a lapos kövön, majd lassan elindult a
tetthely felé, de nem nézett a holttestre egészen addig, amíg
közvetlenül a vízhez nem ért.
Egy papírtekercs volt, egy nagy, vízáztatta papírtekercs.
Az egyik vége már teljesen szétmállott, és amennyire látta,
két helyen is át volt kötve egy madzaggal. A meglepetéstől
meg a dolog teljes képtelenségétől Vicet majdnem elfutotta
a méreg. Aztán felsóhajtott, és a testébe hasító fájdalom
rádöbbentette, milyen ideges.
Felnézett a kék égre, aztán a kőbánya szemközti oldalán
meredező csipkés hegygerincre. Csak néhány kopár fa
nézett vissza rá. Tekintete visszatért a papírkötegre. Az
egyik vége mélyebben volt, mint a másik, és nagyjából
négyötöde a víz alá merült. Vic nem értette, mitől marad a
felszínen; talán valamiféle faorsó van a közepébe dugva,
gondolta. Szívesen kikotorta volna a lábával a kő szélére, de
nem érte el, túl messze volt tőle. Talán már hónapok óta ott
volt a bányában, és ide-oda sodorta a szél. Közelebb lépett
a kő pereméhez, és lenézett arra a helyre, ahol annak idején
Cameron teste elmerült. Halványan ki tudta venni az
irdatlan kőlépcsőt, több méterre a víz színe alatt. Teljesen
fehérnek látszott, valószínűleg semmi sem akadt fenn rajta.
Vic megfordult, és vérnyomok után kutatott, de nem
látott egyet sem. Mintha már megint rossz tréfát űztek volna
vele. Aztán észrevette a halványpirosas elszíneződést
néhány kisebb kő közt. Rájött, hogy a szél vagy az eső
kőport és kisebb törmelékeket hordott a foltokra. Amikor a
cipője orrával elrugdalta a törmeléket, megpillantott egy
foltot, egy nagyjából tízszer három centiméteres vérnyomot,
de már az is annyira kifakult, hogy nem volt érdemes
törődni vele. Alaposan átvizsgálta a talajt a lába körül.
Egyetlen foltot sem látott, kivéve azt az egyet, amelyet ő tett

szabaddá. Nyugodtan megspórolhatta volna magának ezt az
utat lefelé, gondolta. A kezével óvatosan visszakotorta a
törmeléket meg a port a vérfoltra.
– Üdv, odalent! – harsant egy kiáltás fentről. A szemközti
sziklafal visszaverte a hangot.
Vic felnézett, és egy fejet meg két vállat pillantott meg a
szikla pereme fölött. Szinte azonnal felismerte Don Wilsont.
– Magának is! – kiáltotta vissza Vic.
Felállt. Ezúttal nemtörődöm léptekkel sétált vissza az
ösvényhez, miközben szinte remegett a rémülettől, és
hirtelen a szégyen is elfogta, mert az imént – alig két perce
– hallott ugyan valamilyen halk, távoli zajt, de úgy döntött,
nem törődik vele. Most jött rá, hogy a zaj csak Dontól
származhatott, nyilván becsapta a kocsiajtót. Ha csak kicsit
is odafigyel, nem érte volna váratlanul Don Wilson
megjelenése, de azt hitte, jóval távolabbról jön a hang, nem
a fenti tisztásról, ahol leállította a kocsiját.
Wilson odafent elindult Vic irányába, minden bizonnyal
az ösvényt kereste. Megtalálta, és elindult lefelé. Vic, aki
már az ösvényen volt, és éppen egy szűk részre ért, ahol két
ember nem fért volna el, kénytelen volt visszamenni oda,
ahonnan elindult. Wilson csetlett-botlott, de gyorsan leért.
– Mit csinál itt? – kérdezte.
– Ó, hát sétálgatok. Melinda tegnap itt hagyta valahol a
sálj át.
– Tudom. Megtaláltam – mondta Wilson, és meglengette
a sálat. – Minek az a kötél?
– Itt találtam – mondta Vic. – Teljesen újnak látszik.
Wilson bólintott, körülnézett, és Vic látta, hogy a
tekintete hirtelen megállapodik a vízben ázó papírkötegen.
– Hogy van, Don? És hogy van June?

Wilson közelebb ment a tóhoz, nyilvánvalóan azért, hogy
jobban lásson. Egyszer csak megállt, mintha őt is meglepte
volna, hogy amit lát, az csak egy barna papírköteg. Aztán
Vic észrevette, hogy Wilson a talajt kezdi vizsgálgatni, és
megpróbál rájönni, mi érdekelte az imént annyira Vicet
azon a kövön. Vic ismét elindult felfelé. Szóval Melinda
Wilsonnal ebédelt, gondolta, és valószínűleg megkérte rá,
hogy Little Wesleybe menet hozza el a sálj át. Ilyen egyszerű
ez. Egyszerű és szörnyű.
– Hé! – kiáltott utána Wilson.
Vic megállt, és hátranézett. Teljesen tisztán látták
egymást. Don pontosan azon a helyen guggolt, ahol Vic
néhány perce felfedezte a vérfoltot.
– Ezt nézegette az előbb? Ez olyan, mint egy vérfolt!
Egészen biztos vagyok benne, hogy ez vérfolt!
Vic úgy tett, mintha tétovázna.
– Először én is azt hittem, de aztán rájöttem, hogy
rozsda – szólt hátra, és folytatta a kapaszkodást felfelé.
Látta, hogy odalent Wilson megpróbálja követni a
foltokat a vízhez.
– Hé, várjon egy kicsit! – kiáltotta, és elindult Vic után,
kezét viharkabátja zsebébe süllyesztve, sötét ábrázattal.
Megbotlott egy kőben, de rendületlenül ment tovább.
– Mit tud ezekről a foltokról? Miért próbálta eltakarni
őket?
– Nem próbáltam semmit eltakarni – szólt hátra Vic, és
folytatta a mászást.
– Figyeljen már ide, Vic! Ugye itt gyilkolta meg
Cameront? Hát én most szépen elmegyek a rendőrökért,
hogy vessenek már egy pillantást erre itt. És megkérem
őket, hogy kutassák át a tavat is. Ettől most hogy érzi
magát?

Vic csupasznak és védtelennek érezte magát. Utálta,
hogy a hátát kell mutatnia Wilsonnak, miközben felfelé
mászik az ösvényen. Amikor felért a tetőre, látta, hogy
Wilson autója mélyen bent áll a fák közt, az út közepén.
Wilson nyilván felismerte az ő kocsiját, és szándékosan
hallótávolságon kívül állt meg, hogy kikémlelhesse őt.
– A kocsija elállja az utat – mondta Wilsonnak, amikor a
férfi végre felért –, volna szíves hátratolatni? Vagy álljon ide
előrébb.
Wilson egy pillanatig zavartnak és dühösnek látszott,
majd elcsörtetett az út felé. Egy-két perc múlva Vic hallotta,
hogy elindítja az autóját, és néhány pillanatig arra figyelt,
vajon mit csinál most Wilson. A motorhang közeledett. Vic
beszállt a kocsijába, és beindította a motort. Eszébe jutott,
hogy ha eltünteti a csomagtartóból a másik hóláncot, akkor
az, amelyiket rákötötte Cameronra, nehezen lesz
azonosítható. Persze ott volt Melinda, aki boldogan
azonosítaná, és akkor is azt mondaná, hogy felismeri, ha
nem ismerné fel. Vic mihelyt tudott, elindult, és odaintett
Donnak, amikor elhaladt mellette.
Az egyetlen esélye az, gondolta Vic, hogy Wilsonnak nem
sikerül rábeszélnie a rendőröket, hogy kikotorják a tavat.
De ha a rendőrség meggyőződik arról, hogy azok ott
vérfoltok – és sajnos meggyőződik róla –, akkor különösebb
noszogatás nélkül is átkutatják majd a vizet. Vic a tükörben
Don kocsiját kereste, de nem sikerült megpillantania,
mielőtt kikanyarodott volna a földútról a Little Wesleybe
vezető országúira. Donnak nyilván nehéz dolga lesz, míg
átverekszi magát a bokrokon.
Wilson nyilván rögtön elmegy a rendőrségre, gondolta
Vic, mihelyt beér Little Wesleybe. Elképzelte, amint
megjelennek nála a rendőrök, miközben ő odabent

nyugodtan készíti az ebédjét, sőt, talán éppen ebédel.
Megint meg kell próbálnia semlegesíteni Wilsont. A
rendőrségen már tudják róla, hogy egy bajkeverő. Végül is
a rendőrség az ő oldalán áll, mondta magában Vic. Csak a
nyugalmát kell megőriznie.
De tudta, hogy nem így lesz. A rendőrök mindenképpen
lemennek megnézni a vérfoltokat. Ha mégsem, akkor
Wilson tájékoztatja majd Cameron vállalatát vagy
Havermalt.
Vic nemigen tudta, mit tegyen.
Trixie-re gondolt. Petersonék talán magukhoz vehetnék,
ha vele történne valami. Nem akart erre gondolni. Ez
kishitűség. Különben is, Trixie valószínűleg Melindánál
maradna. Az egészben ez volt a legrosszabb.
De még mindig nem tudta, mit tegyen.
Folytatni fogja. Ez az egyetlen megoldás.
Arra számított, hogy Melinda már nem lesz otthon, mire
hazaér, de az asszony kocsija bent állt a garázsban. Vic
csendben kiszállt az autóból, nem csapta be az ajtót sem,
és bement a nappaliba. Melinda éppen telefonált a
szobájában, és Vic hallotta, hogy megpróbálja gyorsan
befejezni a beszélgetést, mert tudja, hogy ő megjött.
Melinda bejött a nappaliba. Vic azonnal látta rajta, hogy
Donnal beszélt. A meglepetés, a diadal és a rémület
keveredett egymással az arcán. Amikor látta, hogy Vic
elindul felé, hátrált egy lépést. Vic rámosolygott. Melinda
már fel volt öltözve, készen arra, hogy elinduljon a
találkozójára. Valószínűleg Donhoz, a Lord Chesterfieldbe.
– Épp most beszéltem Donnal – mondta Melinda,
teljesen feleslegesen.
– Ó, tehát épp most beszéltél Donnal! Mi lenne veled
telefon nélkül? – Vic elment a felesége mellett, egyenest az

asszony szobájába, odament a telefonhoz, feltekerte a
kezére a fali csatlakozó zsinórját és kirántotta az aljzatból.
– Hát most már nincs telefonod.
Ezután átment a nappalin, ki a hallban lévő telefonhoz,
és ugyanúgy kitépte a falból, méghozzá olyan erővel, hogy
az aljzat is kiszakadt.
Melinda a lemezjátszó mellett állt, és szabályosan
összekuporodott mögötte. Vic úgy látta, eltúlzott rémület ül
az arcán, a szája szétnyílt, a sarka legörbült, mint egy
tragikus maszk. Médea. Médea, a gyerekek mészárosa, a
férjek kiherélője. De végül őt is utolérte a végzete. Vic
majdnem elmosolyodott. Végül is mi rosszat tett ő
Melindának? Hiszen csak elindult felé.
– Vic!
– Mi van, drágám?
– Don idejön – lihegte az asszony. – Ne nyúlj hozzám,
Vic.
Vic a halántékán ütötte meg Melindát.
– Szóval Don idejön! És ki még? Ki jön még? Jön
Cameron és Charley meg az összes többi? – Vic megint
megütötte az asszonyt.
Melinda kinyújtotta a kezét, hogy elérje a zománcozott
vázát a lemezjátszó tetején, de leverte. Vic újra megütötte,
és az asszony négykézláb a földre rogyott.
– Vic!… Segítség!
Mindig mások után kiabál!
Vic keze összezárult Melinda nyakán, és alaposan
megrázta az asszonyt. Az ostoba rémület, amelyet a
szeméből kiolvasott, arra késztette, hogy még erősebben
szorítsa. Aztán hirtelen elengedte.
– Állj fel – mondta. Végül is nem akarja ő megölni. Az
asszony köhögött. –Melinda…

Aztán meghallotta, hogy odakint megáll egy autó, és ez
az utolsó gátat is elsöpörte benne: iszonyatos dühvel vetette
rá magát az asszonyra. Azt képzelte, Wilson elhanyagolt
alakját és fenyegető ábrázatát látja az ajtóban megjelenni,
és minden erejét beleadva megszorította az asszony torkát.
Dühöngő őrült lett, mert a felesége dühöngő őrültet csinált
belőle. Ha Melinda nincs, ő győzött volna. Ő győzött volna,
ha nincs a telefon, hogy idehozza a házba Jo-Jót és Larryt
meg Ralphot, és De Lisle-t és Cameront. Ralphot, a mama
kedvencét, Cameront, a vastagbőrűt…
Valaki felkiáltott a küszöbön, aztán az az önelégült,
komor képű, minden lében kanál Wilson Melinda fölé
hajolt, és beszélni kezdett hozzá. Melinda ajka szétnyílt. A
szemhéján szederjes folt terpeszkedett. Vagy csak
szempillafesték? Vagy érzékcsalódás? Vic hallotta, amint
Wilson belemotyogja a semmibe, hogy Melinda meghalt,
aztán követte Don tekintetét, és meglátta a rendőrt.
– Maga meg miért mosolyog? – kérdezte komoran a
rendőr.
Vic már majdnem azt mondta neki, „Hit, remény,
szeretet”, amikor a rendőr megragadta a karját. Vic felállt,
szokásos szeretetreméltóságával tűrte magán az undorító
érintést, amelyet egy pillanattal később már ugyanolyan
nevetségesnek érzett, mint az előbb Melinda páni félelmét.
Wilson valamit hablatyolt mögötte, és Vic hallotta a
szavakat: „kőbánya” és „De Lisle”, meg „Cameron vére”,
aztán elindult kifelé a két férfival, akik arra se voltak
méltók, hogy a cipőjét kipucolják. Látta, hogy Trixie a
pázsiton át a ház felé szökdécsel, aztán meglepetésében
hirtelen megtorpan, amint meglátja őt a rendőrrel. Vic
alaposan szemügyre vette a gyepet, és kénytelen volt

megállapítani, hogy Trixie valójában nincs ott. A nap
ragyogóan sütött, Trixie meg élt és virult, valahol máshol.
De Melinda meghalt, és én is meghaltam, gondolta Vic.
Aztán rájött, miért érzi magát üresnek: mert az élete ott
maradt mögötte a házban. Ott maradtak a bűnei, a
szégyene, az erényei és a hibái, a sikertelen kísérlete és
dühödt bosszújának végső, kegyetlen gesztusa.
Könnyű léptekkel elindult – az út a rendőrautóig, amely
a kocsifeljáró túlsó végén állt, egy örökkévalóságnak tűnt
számára –, és már szabadnak és vidámnak érezte magát, és
ártatlannak is. Ránézett Wilsonra, aki ott ment mellette, és
vég nélkül sorolta az unalmas információit, Vic meg, a
nyugodt és boldog Vic csak nézte Wilson mozgó állkapcsát,
és arra a rengeteg emberre gondolt a földön, aki
ugyanolyan, mint Wilson, a földön élő embereknek talán a
fele is ugyanez a fajta vagy előbb-utóbb ilyen lesz, és arra
gondolt, nem is olyan rossz dolog itthagyni őket. Ronda
madarak, szárny nélkül. A középszerűek, akik mindörökre
fenntartják a középszerűséget, akik harcolnak és
meghalnak érte. Belemosolygott Wilson mogorva, sértett
arcába, amely hűen tükrözte a kisszerű, bárgyú szellemet,
amely mögötte lakott, és Vic elátkozta ezt az arcot is, meg
mindazt, amit képvisel. Csendesen, egy mosollyal és
mindazzal, ami még megmaradt neki, elátkozta.

