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Jackie akkor is kiszúrta volna a repülő utasaira várakozó tömegből a szürke egyenruhás rendőrnőt,
ha az történetesen nem tartja a kezében a Jacklyn Simon feliratú táblát. A járőr azonban az első
sorban állt, kezében a jókora táblával.
Jackie intett és elindult felé. A rendőrnő visszaintett, és leeresztette a kezét.
– Amelie Bessett járőr vagyok.
– Jackie Simon hadnagy.
– Alex Bell, a jövendő társa küldött. Nem jöhetett személyesen, most költözik be az irodájába.
– Nekem is egyből az irodába kell mennem?
A járőr megrázta a fejét.
– Először elviszem a szállására, azután megmutatom, hol találja a kapitányságot.
A repülőtér  előtti  térség napfényben fürdött.  Jackie az útikönyv leírása alapján borús időre és
hidegre készült, odakint azonban, ha nem is kánikula, de kellemes meleg fogadta.
– Szép időnk van! Sokkal hidegebbre számítottam – kezdte az ismerkedést. Gondolta, nem árt minél
hamarabb barátságokat kötnie.
– Általában hűvösebb is van. A nap folyamán front érkezik, és általában a frontok előtt mindig kisüt a
nap – válaszolta Amelie Bessett hidegen.
Jackie-nek nem volt több mondanivalója az időjárásról, s ha mégis lett volna, akkor a park közepén
álló szobortól forrott volna a torkára a szó.
– Ööö… kit ábrázol az az alkotás? – dadogta a faragott kőtömbre mutatva.
– Maud anyót.
Jackie érezte a felé áradó elutasítást. Egyelőre úgy döntött, nem foglalkozik vele.
– És miről nevezetes?
– Maud anyó az államalapítónk – sértődött meg a másik, mintha ezt mindenki érkezőnek kötelező
volna tudni.
Jackie egy hosszú percig meredten bámulta az ormótlan alakot,  amely egyik lábával  kilépett  a
szárazföldre, a másikkal még a viharvert csónakot taposta. Ruha gyanánt tépett matrózinget és
szakadozott nadrágot viselt.  Az arcát akkora szőrzet fedte, amely díszére vált volna akármelyik
kalóznak, ám az illető csípőig lógó mellei olyan valószerűtlenné tették a megjelenését, mintha nem
valós személy, hanem egy rettenetes mitológia szörny lett volna. Jackie-nek meg kellett ráznia magát,
hogy elhiggye, az életben is ilyen ronda volt az öregasszony.
Kocsiba szállva mellbe vágta a bennrekedt forróság. Nemhogy a karjára akasztott kabátjára nem volt
szüksége,  de még a kardigánját  is  ki  kellett  gombolnia.  A melegtől  és a különös szoboralaktól
elkalandoztak a gondolatai. Egy nyílegyenes sugárúton száguldottak, mire ismét képes volt az előtte



álló napra koncentrálni.
– Mit érdemes tudni Alex Bellről? – kérdezte reménykedve.
A rendőrnőnek felragyogott a szeme. Feledve iménti sértődöttségét, lelkesen mesélni kezdett.
–  A  leghelyesebb  férfi  a  kapitányságon.  Gyönyörű  kék  a  szeme,  mindig  jólfésült,  és  olyan  az
öltönyében, mint…
– Úgy értem, mi a szakterülete?
A járőr arcáról lehervadt a mosoly.
– Bell nyomozó a gyilkossági csoport vezetője. Elég jó hírű, habár az, hogy éppen a gyilkosságiak
élére került, felvet néhány kérdést.
Milyen  kérdéseket  vethet  fel  egy  komoly  ember  felelősségteljes  posztra  helyezése?  –  kérdezte
magától Jackie. – Ha valóban olyan jó hírű, biztosan jó szakember, sőt a legjobbak közül való.
Ez utóbbit ki is mondta.
– Ahonnan jövök, a legjobbakat helyezik a gyilkosságiakhoz.
A rendőrnő elfelejtette, kivel ül egy autóban, mert olyasmikről kezdett beszélni, amikről rendes
körülmények között ritkán hallanak az új kollégák.
– Csakhogy Rockswoodban alig történik gyilkosság, félévente legfeljebb egy fordul elő. És mivel a
gyilkosságiaknak szinte semmi dolguk, a munkaidejüket más ügyosztályok aktáinak rendezgetése
tölti ki. Eddig külön gyilkossági csoport se volt. Azt rebesgetik, azért hozták létre, mert szegény Bell
nyomozó valakinek nyomta a bögyét.
Jackie nagyot sóhajtott.
Induláskor minden olyan szépnek tűnt. Végre kiszabadult az ablaktalan irodájából, ahol egész nap
beázott  tetőkről,  felpúposodott  parkettákról  és  eldugult  vécékről  szóló  aktákat  és  jelentéseket
tologatott. Ha pedig nem ezeket tologatta, akkor telefonált, szerelőkkel bajlódott, árakról vitázott, és
ha még ezen felül maradt ideje, a kollégák által megoldott ügyek aktáit iktatta. Vagyis pont azt tette,
amit valószínűleg ezután is fog.
Amelie szavaitól elromlott a kedve. Azt hitte, végre egy dörzsölt kolléga mellé rendelik, hiszen a
rendőrcsere-program a tapasztalatok átadásáról szól. Ehelyett kiderült, hogy ismét légvárat épített.
Az utazás a karrierje előremozdítása helyett végképp lesüllyeszti a mocsárba, ahonnan valószínűleg
nem lesz többé lehetősége kimászni. Mit ér egy kékszemű szívtipró főnökkel, ha mindkettejüket
parkoló pályára kényszerítették? Belátta, túl kicsi ez a világ ahhoz, hogy végre emberszámba vegyék.
Maguk  mögött  hagyták  a  negyedik  falut,  mire  sikerült  tudomásul  vennie  a  dolgok  kegyetlen
fordulatát.
– Mindjárt Omeron Park következik – mondta a járőr.
Jackie felriadt a gondolataiból. A papírok szerint itt lesz a szállása. Szerette volna tudni, milyenek
errefelé a városok, ám eddig anélkül száguldottak át rajtuk, hogy egyetlen házat megfigyelt volna.
– A kapitányság egy berendezett kétszobás szolgálati lakást biztosít önnek rockswoodi szolgálatának
idejére – mondta Bessett járőr nem túl lelkesen.
A kocsi lefékezett egy halványzöld, négyemeletes ház előtt.
– Ez az.
Jackie kiszállt, és szétnézett.
A  széles  aszfaltút  mindkét  oldalán  az  övéhez  hasonló  négyemeletes  lakóépületek  álltak.  A
homlokzatokat nemrég újíthatták fel; kifogástalan állapotban voltak. A járda mellett évszázados, sűrű
lombozatú tölgyek bólogattak szelíden.
A halványzöld ház földszintjén hangulatos pékség üzemelt, az ajtaján kiáradó friss süteményillattól
megkordult  a  gyomruk.  A szomszédos házakban ugyanilyen boltok működtek,  az  egyik  oldalon
vegyeskereskedés, a másikon fehérneműs.
–  Van  egy  nagy  hátsó  udvar,  de  mindig  tele  van  gyerekkel  –  vetette  közbe  Bessett.  Jackie
megesküdött volna, hogy kárörvendést hall a szavak mögött.
– Te is itt laksz valahol? – tért rá a tegezésre.
– Nem. Menjünk fel!
Jackie-nek az a határozott érzése támadt, hogy a járőr nem lelkesedik érte, sőt egyenesen terhesnek



tartja a jelenlétét. Valószínűleg már az érkezése előtt utálta a küldönc szerepét, és a személyt, akit le
kell szállítania.
– Harmadik emelet.
– Odaát is a harmadikon laktam…
A járőr unott arccal megragadta az egyik bőröndöt. Látszott rajta, mennyire szeretne máshol lenni.
Szótlanul ballagott Simon hadnagy előtt, és csak az utolsó lépcsőfordulóban szólalt meg ismét.
– A többi csomagja mikor érkezik?
Elámult, amikor megtudta, az idegen mindössze két bőrönddel vágott neki a nagyvilágnak.
– Minek cipeljek annyi ruhát? Gyorsan változik a divat. Itt is vannak áruházak, amire szükségem
lehet, be tudom szerezni helyben. Mikorra várnak a kapitányságon?
Amelie az órájára nézett.
– Fél egyre. Most van… fél tizenegy. Nem éhes? Hozhatnék valamit a kifőzdéből.
– Jó, hozz valami finomat két személyre!
Jackie alig várta, hogy megszabaduljon a járőrtől. Volt a modorában és a testtartásában valami
taszító, amitől borsózott a háta.
Míg az ebédre várt, megnézte a lakását. A bejárattól balra volt a fürdőszoba, mellette a konyha.
Szemben a nappali, jobbra a két szoba. A berendezést közepes állapotúnak határozta meg, noha
egyik-másik darab megérett a cserére. Gyanította, hogy a jobb bútorokat az előző lakók hagyták itt
az elmúlt évtizedekben tönkrementekért cserébe.
Amelie  késett,  Jackie  unalmában bekapcsolta  a  tévét.  A  négy  csatorna  egyike  egy  régi  filmet
sugárzott, jobb híján emellett döntött. Rövid idő után elunta, és hogy ne maradjon kihasználatlanul a
hátralévő ideje, kinyitotta a bőröndjét, kivett egy farmert és egy csinos pólót, és egy gyors zuhany
után átöltözött.
Odahaza az összes ruháját vállfával együtt akasztotta ki a szekrényéből,  és gyömöszölte bele a
bőröndbe, így most nem volt sok dolga velük. Mivel az első szoba szekrényét tisztának találta,
néhány mozdulattal kiemelte és beakasztotta a helyükre a blúzokat, nadrágokat, kardigánokat, és az
egyetlen fekete selyemruhát, amit arra az esetre hozott magával, ha valaki randira hívná.
Azt ugyan valószínűtlennek tartotta, hogy valaki éppen őt hívja randevúra, de az anyja azt tanította,
nem árt felkészülni a lehetetlenre. Végső soron színházba is felveheti.
Mire a járőr visszatért a becsomagolt ebéddel, minden ruhája és cipője a szekrényben pihent.
– Maga aztán gyors!
– Nem volt más dolgom. Lássuk azt az ebédet!
Percek alatt eltüntették a tartalmas húslevest és a salátát, amit minden ételhez úgy adtak ráadásnak,
mint egyes országokban a kenyeret.

Tizenkettőkor Bessett járőr sürgetni kezdte.
Kint még szépen sütött a nap, semmi nem utalt a megjósolt viharra.
–  Ezen jut  majd el  a  kapitányságra –  mutatott  a  járőr  annak az  utcának a  folytatására,  amin
megérkeztek. Rövid gondolkodás után hozzátette: – Valószínűleg még ma megkapja a saját kocsiját.
Jackie rosszkedve messze szállt. Amelie rosszindulata ellenére Rockswood egyre jobban tetszett neki.
– Mehetek gyalog?
– Persze, csak induljon el időben! A kapitányság nagyjából huszonöt kilométerre van innen, odaát
Kazurek Parkban.
Jackie meglepődve vette tudomásul, hogy ebben a picikének és sűrűn lakottnak látszó országban
akkora távolságok vannak, mint a sivatagi oázisok között.
Egy perccel később felzúgott a motor, és kigördültek a jó minőségű közútra.
Néhány kisebb kanyartól eltekintve valóban nyílegyenesen haladtak előre. Jackie a jóllakottságtól
elbágyadva igyekezett megfigyelni az útvonalat, attól tartott azonban, hogy hiába jegyezte meg a
városka nevét és a házszámot, hazafelé menthetetlenül el fog tévedni.
Tölgyessel borított hegyvonulatokon keresztül száguldottak. A nyitott ablakokon illatos levegő áradt
be. A járőr kocsi motorja annyira halkan járt, hogy behallatszott mellette az erdő összes madarának



trillázása.
Jackie  képtelen  volt  odafigyelni  az  útra,  annyira  meglepte  a  természet  közelsége.  Csak  akkor
ocsúdott fel, amikor Amelie közölte vele, hogy megérkeztek.
A kétemeletes  épület  homlokzatát  ugyanarra  a  kellemes halványzöld  árnyalatra  festették,  mint
amelyikben  lakást  kapott.  Ezzel  azonban  véget  ért  a  hasonlóság.  A  rendőrség  homlokzatát
szecessziós cirádák díszítették, míg a lakóház egyszerű festést viselt.
– Első emelet tizennyolc – vetette oda járőr, odavezette a portához, majd gyorsan eltűnt a földszinti
nagyteremben. Jackie megkönnyebbülten felsóhajtott.
A portás útmutatása nyomán egy földszinti irodában leadta az áthelyezési lapját, valamint felvette a
szolgálati  fegyverét  és  a  jelvényét.  Egy  másikban  aláírt  egy  csomó  papírt,  meghallgatott  egy
általános  tájékoztatót,  beszélgetett  két  orvossal  –  az  egyik  megmérte  a  vérnyomását  –  azután
nekivágott a lépcsőháznak. Közben azon töprengett, vajon Alex Bellt is annyira idegesítőnek fogja
találni, mint Bessett járőrt?

Alex Bell reggel óta nem találta a helyét. Alig várta, hogy beköltözhessen a saját irodájába, és az
új kolléga is szerfelett izgatta, aki a rendőrcsere-program keretében érkezik két évre Rockswoodba.
Eddig még nem volt saját irodája, sem beosztottja.
Azt azonban nem értette, mit tanulhat tőle egy tapasztalt gyilkossági nyomozó. Rockswoodban szinte
soha nem történik gyilkosság, vagy ha mégis, olyan egyértelmű a helyzet, hogy nincs mit kinyomozni.
Ha mégis olyan gyilkosság történne, ami nem annyira egyértelmű, sem tudna sok újat mutatni, mert
még soha nem nyomozott gyilkossági ügyben.
Mindezek tetejébe még Margaret, a menyasszonya is elutazott pár napra.
A reggeli kávéját kortyolgatva kibámult az ablakon, és az előtte álló feladatokon merengett. Hiába
próbált azonban arra a kétdoboznyi aktára koncentrálni, amit nyilvántartási számuk szerint kellett az
iratszekrényekben elhelyeznie, minduntalan az új kolléga felé kalandoztak a gondolatai.
Egyelőre annyit lehetett tudni róla, hogy hadnagy, és nő. Az aktája szerint sok nyomozást végzett,
legtöbbjét sikerrel. Alex attól tartott, hogy vagy egy ronda, tudálékos, önfejű zseni lesz, vagy ami
még rosszabb, egy szőke cicababa, akit csak azért küldtek más országba, hogy ne otthon rontsa a
levegőt. Könnyen lehet, hogy a jellemzését is kikozmetikázták egy kicsit.
Ez utóbbit önmagamról is elmondhatom, no de ki foglalkozik ilyen részletkérdésekkel, ha gyilkossági
nyomozónak nevezik ki? Az a nő se lesz rosszabb nálam – gondolta.
Fél kilenckor beült a vadonatúj szolgálati kocsijába, és behajtott a kapitányságra. Eszébe jutott,
mennyivel rosszabbul járhatott volna, ha Margaret nem jár közben az érdekében. Az a legutóbbi
ügy… Ha nincs ez az áldott, jólelkű nő, neki bizony vége lett volna.
Pontban kilenckor aláírta az ívet, felvette az irodája kulcsait, majd a pincében található irattárba
ment,  ahol  megkapta a kétdoboznyi  aktát.  Akármerre ment,  mindenhol  a hátában érezte a hol
kíváncsi, hol lekicsinylő tekinteteket. Senkinek nem tetszett a felfelé buktatásának híre.
Az első ügyén áll minden. Ha megoldja, elfelejtik a botlását. Ha nem… De erre gondolni sem akart. A
rockswoodi  ügyek egyszerűek,  miért  ne oldaná meg az elsőt? Ha nála járatlanabb kollégáknak
sikerült, neki még inkább fog, főleg, ha megérkezik a tapasztalt csererendőr.
Fél tízre az összes akta belesüllyedt a neki előirányozott fiókba, s hogy ne látsszon, mennyire nincs
feladata, elővette a legrégebbit. A megsárgult lapokról elolvasta a helyszíni jelentést, a halottkém
feljegyzéseit,  megvizsgálta a helyszínelők által talált  bizonyítékokat,  valamint áttanulmányozta a
gyanúsított beismerő vallomását.
Ha csak ennyi dolgom lesz az elsővel, nincs miért aggódnom – gondolta jókedvűen.
Az eufória azonban gyorsan elmúlt, és Alexnek továbbra sem volt semmi dolga.
Fél tizenegykor felállt, és az ablakhoz lépett. Amikor háromnegyed tizenkettő után benézett hozzá a
szomszédos irodából Walter Trobinj csalásügyi nyomozó, becenevén Főkönyvszimat, még mindig
ugyanott bámészkodott.
– Mi az, nyomozókám? Nem akarnak gyilkolódni a delikvensek? – élcelődött, ám Alex fancsali képét
látva gyorsan hangnemet váltott. – Kimegyünk ebédelni, jössz te is?
Alex megrázta a fejét.



– Majd, ha megjött az új társam.
– Nofene! Új társat kapsz?
– Újat… Csererendőr odaátról – intett a fejével a távolba. – Bármelyik percben itt lehet.
– Aha. Ha meggondolod magad, az első sarkon jobbra, Joe Étkezője.
A férfi eltűnt az ajtóból.
Alex visszafordult az ablak felé, és tovább fürkészte az utcának azt a kis részletét, amire rálátott.
Érezte,  hogy nemsokára megáll  a  kapu mellett  egy járőr  kocsi,  és  kiszáll  belőle  Bessett  járőr
kíséretében az Új Társ. Ügyre nem számított, de remélte, valahogy az is elrendeződik. Legfeljebb
besegítenek ennek a Trobinjnak a papírmunkába.
Negyed egykor még mindig üres volt az utca, legalább annyira, mint a nyomozó feje. Csupán néha
bukkant fel benne Margaret képe, aki két napja utazott el, mégis annyira hiányzott neki, mintha évek
óta nem látta volna. Öt perccel később visszaült az íróasztalához, és újra a kezébe vette a régi
aktából a gyanúsított beismerő vallomását. Elolvasott belőle két szót, és visszaejtette az asztalra.
Ásított egy hatalmasat, és összekulcsolt kezeivel alátámasztotta az állát. A szemeit becsukta, csak a
szája sarkát húzogatta időnként oldalra, amitől a külső szemlélőnek úgy tűnt, erősen gondolkodik.
Jó ideje ült ebben a pozícióban, egyszer csak az a furcsa érzése támadt, hogy valaki bámul rá.
Kinyitotta a szemét.
Az ajtóban egy farmerbe és testhez simuló pólóba öltözött, legfeljebb harmincéves nő várakozott.
Csinos volt, habár korántsem úgy, mint Margaret. Hullámos barna haja a válláig ért és lapos sarkú
cipőt viselt, ami előnyös lehetett egy üldözésnél, ám nem tette vonzóbbá a férfiak számára.

A lépcsővel szemben egy táblán nyilak jelezték, melyik szoba merre található. A 18-as balra esett.
Jackie hamar megtalálta a kanyar után az ajtót.
Az irodában két íróasztal állt. Az egyik mögött egy hétköznapi öltönyt viselő férfi ült. Mindkét szeme
csukva volt, aludni látszott.
A nő már vagy egy perce állt az ajtóban, és azon tűnődött, felébressze-e, amikor a férfi egyszer csak
felemelte a fejét, és ránézett.
– Hello! Jackie Simon hadnagy, szolgálatra jelentkezem.
Csak azért nem tisztelgett, mert nem viselt egyenruhát.
– Alex Bell nyomozó – mondta a férfi. Fáradt arckifejezése vidámmá, kedvessé változott. Az előtte
álló,  egyelőre gazdátlan bútordarabra mutatott:  –  Ez itt  szemben a társam asztala.  Ha akarod,
mostantól a tiéd.
– Szép darab – gúnyolta a nő a rozoga alkotmányt.
– Ódon – legyintett Alex nagyvonalúan.
– Rusztikus.
– Egy rakás…
Jackie elmosolyodott, erre Alex felszabadultan nevetni kezdett.
Mindkettőjüket megszállta a nyugalom. Tudták, hogy remekül meg fogják érteni egymást.

Jackie ledobta magát a székre,  amely hatalmasat nyikordult  a súlyától,  majd ő is  az ökleire
támasztotta az állát, ahogy az előbb Alex tette, és megkérdezte.
– Fontos ügyön dolgozol?
– A régi aktákat tanulmányozom, szigorúan tanulmányi célzattal. Van kedved beszállni? Felolvasom,
te pedig elmondod, mit csináltok másképpen odaát?
– Az én tudásommal nem fogsz sokra menni. Eddig nem vettem részt bűnügyi nyomozásban.
Alex elképedt.
– És ezt mivel magyarázod? – Benyúlt a fiókjába, és elővett egy dossziét, amilyet Jackie korábbi
munkahelyén  használnak.  –  Itt  azt  írják,  hogy…  Bla-bla,  hét  éve  szolgál  a  testületnél…
Négyszáznegyven közlekedési bírság kiszabása… Ez nem az… Megvan. Ötvennégy lezárt gyilkossági
ügy.
– Micsoda? Sosem szolgáltam a közlekedésieknél, és a gyilkosságiakhoz is csak ma helyeztek át.
A férfiban meghűlt a vér. Kit küldtek neki?



– Na, várjunk csak… Ezek szerint abból, amit ideírtak, egyetlen szó se igaz?
– Nem. Vagyis, az igen, hogy hét éve végeztem az akadémián. A többi… Hogy őszinte legyek, tegnap
úgy vágták hozzám a repülőjegyet, mintha valami kegyet gyakorolnának. Azt mondták, én vagyok a
szerencsés kiválasztott, pedig nem is jelentkeztem erre az állásra. Nem magyarázták meg, miért
engem választottak, mikor tele az őrs alkalmasabbnál alkalmasabb jelöltekkel, akik viszont mind
pályáztak.
Alex egy hosszú pillanatra elhallgatott. Őt egy butaság miatt helyezték ide, mondhatni lefokozták,
csak valahogy felfelé sikeredett a dolog. Ez a nő meg…
– Tulajdonképpen mivel foglalkoztál a rendőrségen?
– Épületgondnok voltam – mondta Jackie. Alex értetlen arckifejezését látva magyarázni kezdte: –
Tudod, beázó tetők, csöpögő csapok…
– Tudom, mit csinál egy épületgondnok. Csak nem értem… – Lemondóan legyintett. – Különben
mindegy, én se értek sokat a gyilkosságokhoz. Errefelé ritkán öldösik egymást az emberek.
– Ennek inkább örülnöd kellene.
– Örülök.
A munka nem bizonyult közös témának, elakadt köztük a társalgás. Alexnek hirtelen eszébe jutott
Trobinj meghívása. Az órájára pillantva maga is időszerűnek érezte, hogy egyen valamit.
– Azt mondják, van a közelben egy jó kifőzde. Kapjunk be egy szendvicset.
Jackie megrázta a fejét.
– Már ebédeltem.
– Legfeljebb nézed, ahogy…
A mondatot telefoncsörgés vágta ketté.
Az újdonsült nyomozók összenéztek, majd Alex intett a nőnek, hogy vegye fel és hangosítsa ki. Jackie
megtette.
– Gyilkossági csoport, Simon hadnagy.
– Üdv nálunk! – lelkendezett a központos. – Kapásotok van, egy Torwald parki házban holttestet
találtak. A házszám 4019. Két járőr és a helyszínelő úton van.
– Máris megyünk – vágta rá Alex.
Jackie letette a kagylót, és jelentőségteljesen a társára nézett volna, ám a férfi addigra kifordult az
ajtón, és javában vágtatott lefelé a garázsba. A nő fejcsóválva követte.
A lépcsőház mellett állt a vadonatúj szolgálati Opel. Jackie beugrott a társa mellé.
A majdnem nyílegyenes úton szinte repült a kocsi. Jackie-nek kedve lett volna beszélgetni, de bármit
mondott, Bell makacsul hallgatott. Az előttük álló feladatra igyekezett koncentrálni, habár fogalma
sem volt, mire számítson. Még ma le akarta zárni az ügyet. A lehető legkevesebb időt tölteni a
holttest társaságában, inkább a szomszédokat akarta kihallgatni, és a nyomelemzőkkel szeretett
volna tárgyalni.
Omeron Parkhoz érve Jackie izgatottan nézett ki az ablakon. A házak ismerősként köszöntek vissza.
Rájött, hogy alaptalan volt a félelme, simán haza fog találni. Vagyis ezt remélte.
Mielőtt  a  8124 elé  értek volna,  Alex lekanyarodott  balra,  Torwald Park irányába.  A következő
negyedórában lehagytak tizenöt háztömböt, két völgyszorost, egy viaduktot, és egy végeláthatatlan
tölgyerdőt.
Torwald Park nagyon különbözött a jobbára emeletes bérházakat felvonultató Omeron Parktól. Az
alacsony, egyszintes házak előtt álló kis kerteket fehérre festett, alacsony léckerítések vettek körbe.
Szabályosra nyírt bokrok és virágtengerbe borult rózsafák váltakoztak smaragdzöld, vonalzóval nyírt
pázsittal. A házak többsége túl nagynak és túl drágának látszott.
– Hű! – nyögte Jackie, mikor meglátta a pompát.
– Ahogy mondod – hagyta rá Alex. – Torwald Park a gazdagok városa.
A  4019-esre  egy  mellékutcában  akadtak  rá,  ahol  a  főútiaknál  is  szebb  és  nagyobb  épületek
sorakoztak. A keresett ház előtt négy üres járőr kocsi parkolt.
Az építményt alig lehetett kivenni a rengeteg bokor és fa között. A bejárat előtt egyetlen egyenruhás
várakozott.



– Bell nyomozó, Simon hadnagy – mutatkozott be neki Alex. – Ki talált rá az áldozatra?
A járőr kihúzta magát a két civil ruhás láttán.
– A házvezetőnő.
– Ki az áldozat? – tudakolta Jackie.
– Amanda Hudson, tizenhét éves diáklány.
Ebben a pillanatban megérkezett a nyomrögzítők kisbusza.
– Bemehetünk megnézni a helyszínt? – fordult a kiszállóhoz Jackie.
– Mindjárt – mondta a középkorú férfi. Kivett egy jókora fekete táskát a hátsó ülésről, és belépett a
bejáraton. Az udvarias bemutatkozás után folytatta: – Az ajtóig jöhettek, de ne fogjatok meg semmit.
Alex előreengedte a nőt, és a menet megindult a ház mélye felé.
Alig tettek pár lépést a melegbarna, bőröndnyi fényképekkel teleaggatott folyosón, amikor egy járőr
támolygott ki vihogva az oldalfolyosóról.
– Maga meg minek örül? – mordult rá a nyomrögzítő.
A férfi ahelyett, hogy abbahagyta volna a vihogást, harsány nevetésben tört ki. A feje vörös volt, mint
a főtt rák.
A nyomrögzítő bosszankodva fordult hátra a két nyomozóhoz. A szeme Bellen nyugodott meg.
–  Azonnal  hagyja  abba!  –  morogta  Alex  kelletlenül.  –  Hogy  van  képe  röhögni  egy  gyilkosság
helyszínén?
A feddő szavakra a járőr még harsányabban nevetett. Látszott rajta, hogy képtelen abbahagyni, de
már nem is bírja sokáig.
– Most már aztán elég! Ha nem fejezi be azonnal, panaszt teszek a felettesénél. Mi a neve, járőr?
A férfi alig kapott levegőt, nekitámaszkodott a falnak, és mindegyre arrafelé mutogatott, amerről jött.
– Hallatlan, micsoda pofátlan alak! – mérgelődött a nyomrögzítő, miközben továbbment a folyosón.
Két lépés között még visszaszólt a vihogónak: – Ne higgye, hogy ennyivel megúszta! Ezt jelenteni
fogom a felettesének.
Jackie látta a szeme sarkából, hogy a járőrt legyint. A távolodó kacagásból úgy ítélte meg, a férfi
összeszedte magát, és elhagyta a házat.
A kanyar után széles átjárók nyíltak a nappaliba. A nyomozók kíváncsian pillantottak be a tekepálya
méretű helyiségbe. Az egyik távoli sarokban töpörödött, ősz hajú asszony szorongott a fehér kanapén.
A kétségbeesés és a lemondás keserű könnyeivel küszködött. Két szemtelenül fiatal rendőrnő állt
mellette. Az egyik kérdezgette, a másik, kezét a pisztolyán nyugtatva a berendezést bámulta.
Kétségtelenül volt rajta mit nézni.
Jackie,  habár  nem  volt  jártas  az  elegánsabb  körökben,  gyakran  forgatta  a  lakberendezéssel
foglalkozó magazinokat. Azt a stílust, amellyel a villát berendezték, nem ismerte a nevén, de gyakran
látta képeken. A bútorzat a minimalizmust képviselte, ám a kiegészítők elképesztően gazdag szín és
formavilága  pont  az  ellenkezőjét  tükrözte.  Az  ablakok  elé  hatalmas  szobanövényeket  tettek,  a
függönyöket csillogó strasszokkal és gyöngyökkel díszítették, a csillárok lógói kristálydarabokból
voltak felfűzve.
A folyosón a hányás semmivel  össze nem téveszthető szaga terjengett.  Az ocsmány folt  szélén
halálsápadt járőr gubbasztott. A kezében lévő felmosóronggyal igyekezett eltüntetni a felesleges
bűnjelet.
– Bocs, főnök, ez én voltam – nyögte a mellette elhaladó menetnek.
Alex lélegzetvisszafojtva lépett tovább. Jackie elfordította a fejét, szaglóérzékét kikapcsolva a furcsa
formájú mennyezeti lámpákat vizsgálta, miközben azon tűnődött, mi lehet egyszerre nevetséges és
undort keltő ezen a tetthelyen.
Néhány lépés után újabb kanyar következett, ahonnan még több átjáró nyílt egy másik nappaliba,
konyhába, étkezőbe, és egy oldalfolyosóra. Az utolsó mellett ott állt a helyszínt biztosító egyenruhás,
aki végre nevén nevezte az érkező helyszínelőt.
– Jó napot, dr. Morgan!
– Jó napot, Alfred! Ezek itt az új gyilkossági nyomozóink. A… A…



– Jacklyn Simon és Alex Bell nyomozó – segítette ki Alex a nyomrögzítőt.
– Igen… Hol a holttest?
– Ott bent.
– Ti várjatok itt! – szólt hátra a doki vadonatúj kollégáinak.
Mielőtt belépett volna a tetthelyre, nejlon kezeslábast és sapkát öltött, nejlonzsákszerű papucsot
húzott a cipőjére és gumikesztyűt a kezére.
A szobába besütött a nap. Az éles fényben vakítottak a fehér falak, és a szintén fehér padlószőnyeg.
A berendezés fekete volt, ez némiképp oldotta a sterilnek ható színvilágot.
A szoba közepén, arccal a padló felé kamaszos alkatú lány feküdt. Fekete szoknyáját gondosan a
combjaira simították, a haját egyenesre fésülték.
Morgan doki megállt a holttest mellett, és elfeledkezve a szabályokról, megvakarta a fejét.
– Ez meg mi a fene? – kérdezte, inkább csak magától.
Ekkorra Jackie-nek sikerült odanyomakodni az ajtóhoz. Benézett, és ő is meglátta azt a zavarba ejtő
valamit, amitől a nyomrögzítőnek égnek állt a haja.
Látszott, hogy a holttestet „elrendezték”, vagyis csak a halála után, a gyilkosa keze által került ebbe
a helyzetbe. Ezen kívül minden rendben lévőnek látszott, volt cipője, harisnyája, szoknyája, blúza…
de a  blúzon már semmi keresnivalója  nem volt  annak a  három cipőnyom alakú vörös  foltnak,
amelytől úgy festett a tetem, mintha valaki járdának használta volna.
A  doki,  túljutva  az  első  felháborodottságán,  kivett  a  feneketlen  táskájából  egy  csipeszt,  és
megragadta vele az egyik folt szélét. A vörös paca könnyedén levált a ruháról, csak valamilyen
átlátszó, színtelen, ragacsos réteg maradt utána.
– Mi az? – kotnyeleskedett Alex. Képtelen volt kivárni, míg Morgan magától megszólal.
– Egy cipőtalp lenyomata… Vagyis… Csak annak látszik… Papírnak nézem, a szagából ítélve vérrel
van átitatva.
– Egy véres izé… Egy cipő lenyomata?
Ezt Jackie sem hagyta megjegyzés nélkül:
– Egy véres lábnyom?
– Lehet mondani…
Alex összerántotta a szemöldökét.
Mit kérdezett az előbb a doki? Hogy ez meg mi a fene? Valaki tényleg megmondhatná, mi történt itt
– csapongtak ide-oda a gondolatai.
Jackie inkább az első járőr reakciójában osztozott, kicsin múlt, hogy ő maga is csillapíthatatlan
nevetésben törjön ki. Micsoda egy ügy! Ennél már csak akkor lehetne kacifántosabb, ha a lábnyomok
lebegnének.
A doki közben leemelte az első talpnyomot a blúzról. Mindenfelől megszemlélte, majd beleejtette egy
átlátszó nejlonzacskóba.
A hadnagynak valami szöget ütött a fejébe.
– Friss a vér a papíron? – Szándékosan nem nevezte lábnyomnak.
A doki óvatosan megnyomkodta a nejlont, és megrázta a fejét.
– Teljesen száraz. Várjunk csak! Az egyik oldala nedves… Fogalmam sincs, mi a fene lehet rajta.
Valami ragacs, ránézésre olyan, mint a méz.
Alexet megérintette a helyzet komikuma.
– Szóval egy mézes-véres lábnyom? Guszta, így ebédidőben.
– Akarsz netán egy harapást? – poénkodott a zacskót felmutatva a nyomrögzítő.
Alex heveses tiltakozott.
– Nem, köszönöm!
A háta mögül zajt hallott, ezért megfordult. A nappaliban szomorkodó nő állt mögötte.
– Mondják, hogy nem halt meg az én kicsikém! Ugye nem?
A két nyomozó együttérző tekintetéből megértette, hogy hamis reményeket táplált.
– Meghalt… Az én kicsikém meghalt… – Megfordult, és visszaballagott a folyosón. Ahogy távolodott,



úgy halkult a hangja: – Meghalt az én drága kicsikém, meghalt…
Jackie egy ideig megilletődve nézte a dokit, majd elfordult tőle. Benne még csak most tudatosult,
hogy a házvezetőnő nemrég ott állt mellettük.
Alex  tanácstalan  volt.  Nagy  vonalakban  ismerte  a  rockswoodi  gyilkosságok  történetét,  így
mindegyikről elmondhatta, hogy egyszerű esetek voltak. A legbonyolultabbat is megoldották másnap
reggelre.  Volt  köztük  féltékenységből  elkövetett,  volt  rablás  közben  véletlenül  történt.  A
legsúlyosabb egy hármas gyilkosság volt évtizedekkel ezelőtt. A tettesek ritkán, és akkor is csak
rövid ideig titkolták a bűnösségüket, a nyomozóknak kevés munkát adtak.
– Doki! Hogy halt meg a lány?
– Ahogy látom, megfojtották, valószínűleg hátulról.
– Beszéljünk a házvezetőnővel – tanácsolta Jackie.
Bell  megrázkódott.  Hirtelen azt  hitte,  a  nő is  a  házhoz tartozik.  Lassan tértek vissza a  halott
látványától megzavarosodott emlékei.
– Beszéljünk – egyezett bele.

A  fehér  köpenyt  viselő  asszonyra  a  nappalinak  ugyanabban  a  sarkában  találtak  rá,  ahol  a
belépésükkor ült. Most az ablaknál állt, egyik kezével a függönyt markolászta, a másikkal a szemét
törölgette.
Jackie előre ment, megérintette az asszony vállát, és halkan megkérte, hogy üljön le a kanapéra.
– Megmondaná a nevét, és hogy milyen viszonyban áll a ház lakóival?
– Rosa Matano vagyok, és tizenöt éve vezetem a Holland család háztartását.
– Azt mondja, ez Hollandék háza?
– Igen.
– Akkor az a kislány…
– Amanda Hudson, Holland asszony unokahúga. Az anyja egy amerikaihoz ment férjhez. Amennyire
tudom, jó körülmények között éltek, míg nem történt az az autóbaleset. Mindketten odavesztek, az
asszonyom nem sokkal  ezután vette magához Amandát és Garyt,  a  bátyját.  Gary tavaly óta az
államokban tanul, és Amanda is oda készült.
Amanda említésétől ismét könnyek szöktek a szemébe.
A nyomozók megvárták, míg kisírja magát.
– Mesélje el, mit csinált, mielőtt rátalált Amandára! – kérte Jackie.
– Délelőtt kilencre jöttem, mint mindig, ha az asszonyomék elutaznak. Egy tányért és egy bögrét
találtam a konyhapulton. Amanda mindig ott szokta hagyni… A szülei halála után gondjai voltak az
evéssel.  Az orvos utasítására így jelzi  nekünk, hogy kint járt,  és evett… Elmosogattam, majd a
nappaliba mentem porszívózni. Kicsivel később hallottam, hogy bekapcsolja a magnót.
– Ez hány órakor történt? – kérdezett gyorsan közbe Alex, mert a házvezetőnő két lélegzet között
ismét hüppögni kezdett.
– Fél tizenegy körül. Lekapcsoltam a porszívót, utána pár percig csend volt. Azután meghallottam a
zenét.
– Értem. Ezután mit csinált?
– Levettem a köpenyemet, és elindultam bevásárolni. A család holnap reggel jön haza… Istenem,
hogy mondjam el nekik?
Az asszonyból kitört a sírás, ám Jackie még nem engedte, hogy teljesen elhatalmasodjon rajta a
kétségbeesés.
– Mi történt, amikor visszaért? Látott valami szokatlant? Például nyitva volt az ajtó, vagy…
– Nem volt nyitva – nyöszörögte a házvezetőnő. – Ha becsukódik, csak kóddal lehet újra kinyitni.
 Valamelyik ablak? – próbálkozott Bell.
– Egyetlen ablakon sincs kilincs.
– A riasztó?
Jackie  azonban  feltartott  mutatóujjával  megállította,  mert  úgy  sejtette,  az  asszony  az  első
ijedtségében elfeledkezett az évek alatt beidegződött óvintézkedésekről.



– Ott tartottunk, hogy hazaérkezett a vásárlásból. Melyik ajtón jött be a házba?
– A hátsón. Az asszonyom azt mondta, ne a ház elé álljak, hanem a kocsibeállóra. Onnan közelebb
van a konyha és a kamra… Kétdoboznyi árut hoztam haza, és egyenként cipeltem be. Még mindig ott
vannak a konyhapulton, ha meg akarják nézni.
– Később. Most arról meséljen, hogyan került Amanda szobájába.
– Hoztam neki egy tábla csokit,  azt akartam beadni neki. Kopogtam az ajtaján, és amikor nem
nyitotta ki, és nem is szólt, hogy bemehetek, benyitottam. Először nem láttam sehol. Azt hittem,
kiment a mosdóba, vagy a nappaliba. Aztán észrevettem a lábát, és… jaj, Istenem! Ott feküdt holtan
az én drága kis Amandám! Istenem!
Az ember azt hinné, nincs az a könnyáradat, ami egyszer el ne apadna, Rosa Matano azonban
minden erejével azon volt, hogy megcáfolja ezt az állítást. Már két órája folytak a könnyei, még
mindig nem fogytak el, sőt úgy látszott, bőven van utánpótlásuk.
Alex egy fejrándítással jelzett a nyomozótársának, és elhagyva a gazdagon és ízlésesen berendezett
nappalit, meg sem áll az utcáig.
Odakint Jackie-nek szegezte a kérdést:
– Szerinted így néz ki egy gyilkos?
Ki volt éhezve a nemleges válaszra.
– Ki tudja? Egyelőre úgy látom, egy szopni induló kiskutya is vérszomjasabb nála.
Alex körbeforgatta a fejét.
– Gondolom, eltart egy ideig a helyszínelés. Míg a doki dolgozik, váljunk szét és nézzünk körül a
környéken. Szokatlant keress, olyat, ami nem illik bele a környezetbe.
– És az milyen?
– Bár tudnám! Ez egy nyugodt környék, ahol már az is feltűnést kelt, ha egy gyerek végigbiciklizik a
járdán. Tartsd nyitva a szemed, csak ennyit mondhatok.
– Meglesz. Te menj balra, én meg jobbra.
– Helyes. Egy óra múlva itt találkozunk.

Alex balra indulva hamarosan kijutott a főútra. Elegáns villákat övező díszes, gondozott kertek
mellett  haladt  el.  Az utcán csupán a környékbelieket  kikérdező járőrök mozogtak.  A lakók,  ha
egyáltalán itthon tartózkodtak, és nem a Bahamákon, bebújtak kilincs nélküli, golyóálló ablakaik és
kódzáras ajtóik mögé.
A nyomozó lefordult az első sarkon.
A rossz hírek nagyon gyorsan terjednek. Ha eddig nem tudta volna, a saját bőrén győződhetett meg a
mondás igazságáról. Hasztalan próbált észrevétlen maradni. Alig öt perce sétálgatott az árnyas fák
alatt, amikor megcsörrent a mobiltelefonja.
– Vonalban egy panaszos. Egy gyanús fickót lát a háza előtt őgyelegni. A házszáma négyezer-kilenc.
Alex felnézett, és döbbenten konstatálta, hogy éppen a jelzett ház előtt állt.
– Jó vicc – morogta. – Kapcsold!
– Nyomozó úr? – cincogta egy vénasszonyhang. – Regina Bauer vagyok, és itt áll a házam előtt egy
rossz külsejű férfi telefonnal a kezében.
– Jó napot, Bauer asszony! – köszöntötte Alex a nénit olyan kedvesen, amekkora kedvesség kitelt tőle.
Igencsak igyekeznie kellett, mert közben majd’ felrobbant mérgében. – Alexander Bell felügyelő
vagyok, és én állok az ön háza előtt, ugyanis a közelben bűntény történt. Éppen a tettes kilétére
utaló nyomokat és bizonyítékokat keresek. Ha már így összekapcsoltak bennünket, mondja csak, ön
nem látott errefelé idegeneket? Természetesen rajtam kívül?
Ekkor azonban Bauer asszony már nem volt vonalban. Még azelőtt lecsapta a kagylót, hogy Alex
végigmondta a kérdését.
– Igazán sokat segített, vén szatyor! – folytatta az előbbi negédes stílusában, majd zsebre vágta a
készüléket, és a ház egyik ablaka felé fordulva, ahol az imént meglebbent a függöny, könnyedén
meghajolt. – Köszönöm, hogy beleütötte az orrát a nyomozásba.
A monológja további része sokkal mogorvábbra sikerült, és sűrűn vegyültek bele csúnya szavak.
Két sarokkal odébb kihalt játszótérre bukkant. Az órájára nézett. Háromnegyed három lévén az



iskolásoknak még tartott a tanítás, a kisebbeknek talán éppen véget ért a szieszta, s kezdődött az
uzsonna; a legkisebbeket meg mintha az utolsó szálig elrabolták volna a dadák, egy gyermek sem
élvezte ezen a kellemes délutánon a játékokat.
Ekkor valami szöget ütött Alex Bell fejébe. Aznap iskolanap volt, mit keresett otthon Amanda Hudson?
Aki az Államokba készül egyetemre, biztosan nem hagy ki egyetlen napot se.
A következő háznál  is  leskelődött  valaki,  aki  az  iménti  vénasszonnyal  szemben egyáltalán nem
titkolta a kíváncsiságát.  Az elegáns középkorú hölgy elhúzta a függönyt,  és tüntetően kiállt  az
ablakba.
– Nem félted az életedet, mi? – dünnyögte Alex az orra alá, és széles mosollyal integetni kezdett a nő
felé.
Az válaszul felemelt egy teli pezsgős poharat, a férfi felé emelte, és felhajtotta a tartalmát.
Te aztán élvezed az életet! – gondolta utoljára, mielőtt elszakadt volna az ablaktól.
Végigjárt  pár  mellékutcát,  de  unatkozó  milliomos  feleségeken  és  szorgoskodó  háztartási
alkalmazottakon  kívül  nem  látott  mást.
Hamarosan visszatért a 4019-es számú ház elé. Jackie még nem volt ott.

A nő jobbra indult. Először a ház hátsó bejáratához ment, hogy megnézze, valóban ott van-e a
házvezetőnő kocsija.
A feljárón egy újnak látszó autó állt. Jackie kíváncsian körbejárta.
A  karosszéria  hátsó  része  makulátlanul  csillogott,  a  márkajelzés  azonban  hiányzott  róla.  Nem
letörték, hanem mintha rá sem tették volna. A hibátlan fényezés és az alig használt gumik nem
hagytak kétséget afelől, hogy vagy egészen új a kocsi, vagy néhány napja újították fel.
A nyomozó előre ment. A jármű onnan nézve is vadonatújnak látszott. A hűtőrácson egy ismeretlen
embléma díszlett.
Jackie néhány hete, még az ablaktalan gondnoki irodájában gubbasztva olvasott egy cikket egy
autóhamisítási  botrányról.  Az  új,  mégis  hiányos  kocsi  valószínűleg  az  abban  említett  hamisító
műhelyből származott. Biztosra vette, ha kinyitná a motorháztetőt, csupa oda nem illő alkatrészt
találna  alatta,  melyeknek  még  véletlenül  sincs  közük  az  eredetinek  tűnő  karosszériához.  A
kocsihamisítás azonban nem sokat nyomott ebben az ügyben. Ha elütötték volna azt a szegény lányt,
talán foglalkozhatna vele, így viszont nem.
Visszament a járdára, és megállt az árnyékban egy járőr kocsi mellett. A sofőr a csomagtartóban
rendezgetett valamit.
– Jó napot, kolléga! – szólította meg. – Tudna nekem egy Rendőrség feliratú sapkát, vagy mellényt
adni? Nem szeretném, ha a környékbeliek betörőnek, vagy gyilkosnak néznének.
– Természetesen, asszonyom. Kell itt lennie egy gyakorló sapkának… Meg is van, parancsoljon.
– Köszönöm, egy óra múlva visszaadom.
Jackie feltette a sapkát, és nekivágott az egyenes utcának.
A sarokig majd minden ház függönye meglebbent, vagy legalább megrezdült. A lakókat mindennél
jobban érdekelték az utcában történtek, de féltek. Ráadásul kivonult a rendőrség a sok ismeretlen
emberével. Az itteniek nem szoktak ekkora felhajtáshoz.
Az utca nagyobb térbe torkollott. Kétsávos út futotta körbe, melynek egyik szélén kisebb-nagyobb
buszok és teherkocsik parkoltak. Overallos férfiak és hétköznapi ruhájuk tetején köpenyt viselő nők
mozogtak közöttük.
A tér egyik felét különös alakok lepték el, akik látszólag cél nélkül rohangáltak: ki lámpát cipelt, ki
ecsettel és púderrel a kezében igyekezett valahová. A szervezetlenség látszatának fittyet hányva egy
férfi dirigálta őket emelődarura szerelt székéből.
– Édesem, igyekezz azzal a púderezéssel, mindjárt elmegy a nap! – harsogta egy sminkes lány felé. –
A kettes kamerát vigyétek kicsit jobbra… Úgy jó. Hol van már az a pad? Emberek, szaporábban!
Nora, egyetlenem! Ha kérhetném, még ma varrd le azt a szegélyt! Srácok! Még mennyi? Tíz perc?
És akkor biztosan működni fog? Rendben! A padot vigyétek beljebb! Még… Még… Ott jó lesz.
Köszönöm, srácok. Valaki kerítse elő Markot! Öt perc múlva próbálunk!
Jackie-t  elbűvölték  a  filmesek  és  a  rendező,  aki  a  magaslati  leshelyéről  olyan  magabiztosan



irányította a munkálatokat,  mint közlekedési  rendőr a forgalmat.  Mindenkinek megvolt  a maga
feladata, mindenki folyton igyekezett valahová, látszott, hogy összeszokott csapatot alkotnak.
Valószínűtlennek látszott, hogy ebből a csoportból került ki a gyilkos, de ki tudja? Jackie leült a
közelben. Ki akarta várni a legalkalmasabb pillanatot a kifaggatásukra.
A rendező egy pillanatra sem hagyta abba a parancsolgatást. Ezt azonban úgy tette, hogy közben
egyetlen sértő szó nem hagyta el az ajkát. A munkások jókedvűen szaladoztak a szavaira, és gyorsan
végeztek a feladatokkal.
Kis idő múlva feltűnt az a bizonyos Mark, akit elő kellett keríteni. Jóképű, szőkésbarna, harminc
körüli férfi volt, fekete nadrágot és fekete inget viselt. A sminkes gyorsan fekete csíkokat húzott a
szeme alá. A vak is láthatta, hogy betörőt fog alakítani.
A rendező egyetlen szavával elnémította a sokadalmat, és kezdetét vette a próba. Mark átvágott a
téren,  átugrott  az  előbb  odahelyezett  padon,  végigegyensúlyozott  a  szökőkút  peremén,  majd
beugrott egy bokor mögé.
– Köszönöm, remek volt! Még egy próba, és felvesszük! Mindenki vissza a helyére! Felkészülni, és…
Rajta!
A férfi újra végigszaladta az előbbi utat, majd eltűnt a bokorban.
– Köszönöm, felvételhez felkészülni! Mindenki a helyére! Ééés… Felvétel!
A csapó kijelölte a jelenet elejét, és a kamera felvette a jelenetet.
Mark ezúttal is kitett magáért.  Addig a részig rendben ment minden, míg felugrott a szökőkút
kávájára. Ott azonban megcsúszott egy víztócsán, és belezuhant a medencébe.
– A jó életbe! – morgott a rendező. Ő már tudta, amit Jackie még nem, hogy aznapra véget ért a
forgatás.
Amint a színész belecsobbant a szökőkútba, Jackie zsebében megmozdult a telefonja. Elképzelte, mi
lett volna, ha csörgőre van állítva, és a jelenet rendben zajlik le. Tönkretette volna a filmrészletet,
amiért a rendező biztosan kidobta volna, hiába rendőr.
– Simon hadnagy – szólt bele a készülékbe.
– Én meg a központ. A 4112-es számú ház előtt gyanús alakot láttak a lakók.
– Hogy néz ki?
– Harmincas férfi öltönyben.
– Bell nyomozó lesz az.
Utasítást adott, hogy rázzák le a telefonálót.
Amikor eltette a készüléket és felnézett, a rendezővel találta magát szemközt.
– Nos, hölgyem? Tetszett az előadás?
A nő megzavarodott a váratlan találkozástól, de csak egy egészen kicsit. Egy pillanat múlva elővette
a vadonatúj jelvényét, és felmutatta. A mozdulattól visszatért az önbizalma.
–  Jackie  Simon  hadnagy  vagyok.  A  közelben  gyilkosság  történt.  Nem  akartam  megzavarni  a
munkájukat, csupán azt akarom tudni, mióta vannak itt, valamint, hogy a stáb tagjai közül elment-e
valaki hosszabb időre?
A férfi arca egyszeriben megváltozott. Eltűnt róla az árnyalatnyi harag.
– Örvendek, John Podovsky.  Kilenckor kezdtünk, és amennyire tudom, senki nem ment sehová.
Persze, mindig elszalad valaki kávéért, vagy szendvicsért, vagy amit a színészek szeretnének. Tudja,
az ő hangulatuktól függ a forgatás sikere.
– Értem. Kaphatnék egy listát a ma jelenlévőkről?
– Természetesen. Milyen adatokat adjunk meg?
– Név, születési idő, lakcím, és jó lenne, ha jeleznék, ki és mennyi időre hagyta el a forgatást. A
mosdóban töltött időt is jegyezzék fel!
A férfi arcára visszatért a harag, szerencsére most sem tört ki, hanem fegyelmezetten bólintott egyet,
és elment, hogy teljesítse a rendőr kérését.
Jackie telefonja ismét életre kelt.
– A 4214-es házból gyanús alakot láttak. A leírás Bell nyomozóra illik.
– Köszönje meg, hogy felhívott minket, és zavarja a fenébe.



Alig tette zsebre a készüléket, valaki megérintette a vállát. A nő kis híján felugrott ijedtében.
– Mi az, rossz a lelkiismereted? – vigyorgott Alex a pad mögül.
– Nem, de ha még egyszer ezt csinálod, akkor rossz lesz. Ígérem, nagyon fogok bánkódni, amiért
lelőttelek!
– Milyen kár, hogy én azt már nem fogom látni.
Alex már a tér sarkáról látta a felbolydult hangyabolyhoz hasonló sokadalmat. Közelről még inkább
hangyabolynak tűntek, ahogy a rendező szavára fel-alá rohangáltak.
– Kik ezek?
– Filmesek.
– És mit forgatnak?
– Gondolom, filmet. Nem kérdeztem a címét.
– Érdekes volt a felvétel?
Jackie érezte, hogy a társa nem minden hátsó szándék nélkül faggatja.
Azt hiszi, csak az időt loptam? – tette fel magának a kérdést.
– Nem a felvétel izgatott. Azt mondtad, szokatlan dolgot keressek. Szerintem egy olyan környéken,
ahol egy bicikliző gyerek is feltűnést kelt, egy forgatócsoport egyenesen szenzációszámba megy. Ez
egy  nagy  csapat  idegen,  feltételezem,  egyikük  sem ezen  a  környéken  lakik.  Már  beszéltem a
rendezővel, most írják össze a stáb tagjainak nevét és címét. Az a szakállas… Ott, a fekete kalapos
mellett, ő a rendező.
– John Podovsky? Te beszéltél John Podovskyval?
– Így mutatkozott be. Nagy név a szakmájában?
– Rockswoodban az. Tavaly egy David Achcombe-bal közösen gyártott filmmel indultak az Oscarért,
és el is hozták. Ez a pasas egy zseni.
– Helyes. Akkor valószínűleg azt fogja felíratni a cédulákra, amit kértem.
– Téged nem nyűgöz le, igaz?
Jackie megrázta a fejét.
– Semmit nem mond a neve, hiába nagyágyú Rockswoodban.
– Majd ha ezen túl leszünk, mesélek neked róla. Lehet, hogy moziba is elviszlek, és megnézek veled
pár filmet a jobbak közül.
Jackie-nek megint csörgött a telefonja. Már meg sem lepődött azon, hogy ismét a központos hívta.
– Most a 4610-es szám elől jelentették a gyanús alakot. Ez egy tér sarkán van. A szemtanú szerint
egy nőt molesztál a parkban. A leírás Bell nyomozóra illik.
– Rázza le valamivel.
Belesüllyesztette a zsebébe a készüléket, aztán Alexhez fordult.
– Mondd csak, honnan van ez a… feltűnően szép öltönyöd?
– Margaret vette valahol Kazurek Parkban. Miért?
–  Mert  nem győzöm megnyugtatni  az  ittenieket,  hogy rendőr  vagy,  nem pedig bűnöző.  Ahogy
meglátnak, félelemtől reszketve hívják a rendőrséget. Mióta itt ülök, ez volt a harmadik betelefonáló.
– Eggyel én is beszéltem, az már négy! Ez meg mit akar?
A padhoz Mark, a színész közeledett, kezében egy rakás cédulával.
Alex már messziről felismerte a férfit.
– Uramisten, tudod ki ez?
– Na ki?
Alexnek nem volt módja válaszolni, mert mire kimondta volna a nevet, a férfi odaért a padhoz.
– Hogy lehet egy ilyen csinos lány rendőr? – mosolygott Jackie-re.
– Ahogy egy ilyen életerős férfi színész.
– A nyomozó csak néhány órája érkezett az országba – mentette a ki Alex a nőt.
– Á, értem. Mark Woodrow Parker vagyok.
– Művésznév?
– Az apámtól örököltem.
Jackie elvette a cédulákat.



– Köszönöm.
– Jól értettem, hogy közülünk gyanúsítotok valakit azzal a… bűnténnyel?
– Miféle bűnténnyel?
– John szerint a rendőröknek kellenek az adataink, mert gyilkosság történt a környéken, és lehet,
hogy egyikünk követte el.
Alexet nem hagyta nyugodni a kisördög.
– Gyanús valaki?
– Nekem aztán nem! Alig ismerem a stábot. A sminkeseket talán meg tudom különböztetni egymástól,
a többiek összefolynak. Ma vagyok velük először.
– Mikor érkeztél?
– Fél tizenegy körül. John szerint még így is korán jöttem, a díszletnek fele se volt kész.
Alex felkapta a fejét.
– Hol jártál, mielőtt megérkeztél volna?
Mark elmosolyodott. Nem hiába nevezték az országa szívtiprójának, Jackie-nek elakadt a lélegzete
ettől a mosolytól.
– Gondolom, ha azt felelem, hogy a kocsimban ültem, meg fogod kérdezni,  hol voltam, mielőtt
beszálltam volna.
Alex kiismerhetetlen arckifejezéssel bólintott egyet.
– Jó, tehát az utolsó 24 órám… Tegnap reggel kilenc körül indultam Omeron Parkból Tapperton
Parkba. Egészen ma délelőtt kilencig ott voltam.
– Mit csináltál Tapperton Parkban huszonnégy órán keresztül?
– A mamámat látogattam meg. Hetek óta nyaggatott a garázstakarítás miatt. Tegnap szabad voltam,
és arra gondoltam, miért ne mennék? Igen, még a színészeknek is van segítségre szoruló mamájuk –
válaszolta Bell rosszindulatúan felvont szemöldökének.
– Gondolom, a garázspakolást megerősíti a mamád.
– Természetesen. Valamint a négy unokatestvérem, a feleségeik és férjeik, továbbá a gyerekeik. És
talán a szomszédok. Ezt abból gondolom, hogy elég feltűnően álltak az ablakban és úgy bámultak
rám, mint az aranyborjúra. Biztosan megjegyeztek maguknak.
– Tehát Omeron Parkban laksz…
– Igen, a 8304-ben. – Jackie megesküdött volna, hogy Alex pontosan tudja, hol lakik a színész.
– Nahát, az egész közel van a te lakásodhoz – mondta a nőnek, akinek ismét az volt az érzése, hogy
ez sem véletlenül történt.
Mark kapott az alkalmon.
– Valóban? Nem is tudtam, hogy ilyen helyes szomszédaim vannak! Ezt meg kell ünnepelnünk! Itt
már végeztem mára. Mi lenne, ha kicsit később megkeresnélek, és elmennénk együtt valahová?
Hiszen úgyis most érkeztél, és nem ismered Rockswoodot. Szívesen megmutatnám neked.
Jackie segélykérően nézett Alexre. Szerette volna, ha a férfi egyenesen megtiltja neki ezt a találkát, ő
azonban alig láthatóan bólintott egyet. A nő ezt csak úgy tudta értelmezni, hogy Alex nem engedélyt
adott, hanem egyenesen utasította a randi elfogadására.
– Szolgálatban vagyok – védekezett erőtlenül.
– Megvárom, amíg végzel.
– Egy óra múlva gyere érte.
– Rendben. Hová?
– Megtalálsz minket ott, ahol a legtöbb a rendőrautó.
Mark búcsúpillantása bizsergő érzeteket keltett Jackie-ben. Egy pillanatra még azt is elfelejtette,
hogy a férfi tulajdonképpen gyanúsított.
– Mi a fene volt ez? – kérdezte Alextől visszafelé sétálva a tetthelyhez.
– Valami nem tetszik nekem ebben a fickóban. Szeretném, ha rajta tartanád a szemed.
– Meglesz, de nem azért, mert te kéred.
– Persze, meg is értem. Megbabonázott az az igéző, kék szeme.
– Kék a szeme? Nem vettem észre.



– Jesszus! Hová néztél, ha nem a szemébe?
– Leginkább a háta mögé. A munkások furcsán méregettek minket.
– Errefelé furcsán néznek a rendőrökre. Nem véletlenül jelentettek fel négyen is.
Ebben a pillanatban futott be Jackie telefonjára az ötödik hívás a gyanús alakról. A leírás ezúttal is
illett Bell nyomozóra.

Morgan doki a ház előtt várta a nyomozókat.
– Hol jártatok ilyen sokáig? Már elvitték a holttestet. Legalább találtatok valami?
– Csak egy forgatócsoportot, innen ötpercnyire. A biztonság kedvéért lecsekkoljuk őket. Lehet tudni,
hogy a lányt mikor ölték meg?
– Valamikor fél tizenegy környékére saccolom. Nem tartom kizártnak, hogy a gyilkos kapcsolta be a
zenét, ugyanis a magnó gombjait valaki tisztára törölte.
– De azért találtál ujjlenyomatot?
Morgan a fejét rázta.
– Párat. Valószínűleg mind a háziaké.
– A francba! – Alex az úttest felé fordult, hogy a doki ne lássa a dühét. – Más?
Morgan megint megrázta a fejét.
– Semmi egyértelmű.
–  A rohadt  életbe!  Azt  mondod,  egy kísértet  mászott  be  a  kinyithatatlan ablakon,  és  egyetlen
használható nyomot nem hagyott nekünk?
– Biztos nem kísértet volt,  az ujja nyoma élesen kirajzolódik a lány nyakán. Sajnos a rajzolatát
gondosan elfedte egy gumikesztyűvel.
– Hogyan jutott be a házba? – vetette közbe Jackie. Ez kissé lehűtötte Alexet.
– Talán a házvezetőnő engedte be, amikor visszajött a vásárlásból. Azt mondta, egyenként cipelte be
a dobozokat. Azt viszont nem, hogy a kettő között becsukta-e az ajtót.
– Megkérdezem tőle – mondta Jackie, és bement a házba.
– Ő a csererendőr? – érdeklődött Morgan, miután a nő eltűnt az ajtó mögött. – Hozzáértőnek látszik.
– Annak. – Alexet megszállta a féltékenység.
Jackie az első perctől kezdve szakavatottként viselkedett, noha az irodában éppen az ellenkezőjét
bizonygatta.  Ő  meg bedőlt  neki!  Majd  pont  egy  épületgondnokot  fognak kiküldeni  egy  idegen
országba  tapasztalatcserére.  Az  első  perctől  fogva  a  bolondját  járatta  velem  –  gondolta  Bell
bosszúsan. – Szemmel láthatóan sokkal többet tud a gyilkossági nyomozásokról, mint állította. Tudta,
milyen kérdéseket kell feltennie a házvezetőnőnek, és a forgatócsoportot is azonnal kiszúrta, és még
azelőtt intézkedett, hogy erre utasítást kapott volna.
– Átadom a terepet. A jelentésem holnap reggel nyolcra ott lesz az asztalodon.
– Köszönöm, viszlát!
Jackie hamarosan visszatért a házvezetőnő válaszával.
– Azt mondja, mindkét alkalommal megvárta, míg becsukódik mögötte az ajtó.  Az asszonya ezt
követeli tőle. Viszont eszébe jutott, hogy mielőtt elindult volna bevásárolni, vissza kellett mennie
valamiért. Akkor egy percre nyitva maradt a hátsó bejárat. Ezután elment vásárolni, és kb. negyven
percig volt távol.
– Annyi pont elég egy Amandához hasonló lány megfojtására. Azt esetleg nem kérdezted meg, miért
nem volt ma iskolában?
Jackie ránézett az órájára, majd kisétált az út közepére, és körbekémlelt. Még mindig a szokatlan
jeleket figyelte.
Csak akkor válaszolt, amikor visszalépett a járdára.
– De igen. Rosa szerint beteges volt, ezért a nagynénje úgy látta jónak, ha magántanuló lesz. Hetente
egyszer járt be az iskolába. Leosztályozták az előző heti anyagból, és kijelölték neki a következő
beszámolóra az átnéznivalókat.
– Áruld el, mikor jutott eszedbe ezt meg kérdezni?
– Ott ültem a padon, és a filmeseket bámultam. Akkor jutott eszembe, hogy ma munkanap van,



mindenki vagy dolgozik, vagy iskolába ment, kivéve Amandát.
– Logikus válasznak tűnik.
– Mert az is.
– Akkor irány a tetthely. És megnézhetnénk magunknak azt az ajtót is, amin a gyilkosunk beslisszant.

A következő félórában végigjárták a ház összes helyiségét. Rosa Matano a házvezetőnők gyöngye
volt,  mindenütt  példás  rend  és  tisztaság  uralkodott.  Csupán  a  konyhában  lehetett  némi
rendetlenséget felfedezni, de itt is csak az a kétdoboznyi élelmiszer és tisztítószer maradt elöl, amit
az asszonynak nem volt lehetősége a helyére tenni.
Mindkét bejárati ajtó sértetlennek látszott. Egyiken se láttak feszegetést, és a kitekintő üvegek is
épnek bizonyultak.
Amanda szobájának közepét egy emberi alakot formázó a sárga krétavonal uralta, Alexnek borsózott
tőle a háta. A helyiség ettől eltekintve teljesen hétköznapinak tűnt. Az íróasztal tele volt tankönyvvel.
A lány láthatóan komolyan vette a vizsgákra készülődést. A magnó körül szétszórt CD-k, valamint az
ágyon  szanaszét  heverő  sminkkellékek  viszont  nem  az  intenzív  tanulásról  regéltek.  Mindent
összevetve a szoba ugyanolyan volt, mint bármelyik átlagos tizenéves szobája.
Jackie belenézett a füzetekbe.
– Alex! Ezt látnod kellene.
A férfi odasétált az íróasztalhoz. Megállt a nő mögött, és ő is belekukkantott a füzetbe.
– Arra gondolsz, amire én?
Jackie mit nem adott volna, ha általában belelátna Bell gondolataiba, most azonban pontosan tudta,
mi jár a társa fejében.
– Ezt is megkérdezem – bólintott Jackie, és kiment a házvezetőnőhöz.
A nő még mindig a nappali sarkában feszengett.
– Rosa! Ki járt ma Amandánál?
– Senki – tiltakozott az asszony erőtlenül. Lesírt róla, hogy nem mond igazat.
– Mivel magyarázza, hogy Amanda kémiafüzetében a mai dátumot követően két különböző kézírás
olvasható? Valaki volt nála. Egy barátnő, akivel együtt tanultak?
Rosa kifejezéstelen tekintettel bámult kifelé az ablakon, majd lehajtotta a fejét, és beszélni kezdett:
– Az asszonyom nem szereti,  ha átjön. Az apját léhűtőnek tartja,  mert tönkrement két éve… A
vezetéknevét nem tudom. Valamivel fiatalabb, mint az én… Amandám. A hátsó szomszédban, a kis
házban laknak, az apja Trebtsikék sofőrje.  A kocsifeljáró mögötti  kiskaput használták, Veronika
mindig azon közlekedett. Az asszonyom hiába tiltotta meg nekik, hogy találkozzanak… De Amanda
nem járt odaát! Mindig Veronika jött…
Alex befejezte a makulátlan ház átvizsgálását.
Jackie pont akkor lépett ki a nappaliból.
– Megtudtál valamit?
– Természetesen. Az első keresztkérdéstől megadta magát. Gyere!
– Hová?
– Megkeressük a kiskaput.
Alex nyelt egyet. Egyelőre sikerült visszatartani a kérdéseit.
Jackie kiment a kocsifeljáróra. A tekintetével körbefutotta a kerítést, majd célba vette a lelakatolt
kiskaput.
– Be van zárva – figyelmeztette Bell, ám a nőt semmi nem állíthatta meg.
Egy perc múlva feltárult az eddig bezártnak hitt átjáró.
– Ezt hol tanultad?
– Sehol. Tulajdonképpen csak úgy nézett ki, mintha be lenne zárva. Rosa Matano szerint itt jártak át
egymáshoz a lányok, ezért gondoltam, hogy lennie kell megoldásnak. És lőn megoldás!
– Elmés – morogta Bell még kelletlenebbül. Jackie kezdett az agyára menni a leleményességével.
– Ott laknak, a kis házban. A lányt Veronikának hívják.
– A vezetékneve?
– Rosa nem tudta megmondani.



Alex a kezébe vette az irányítást.  Odalépett az ajtóhoz, és határozottan bekopogott.  Jackie egy
lépéssel lemaradva követte. Csupán abba a lépésnyi időbe tellett úgy visszacsukni a kaput, hogy az
ismét lelakatoltnak tűnjön.
Az ajtó hamarosan feltárult. Egy hatéves forma kislány fogta a kilincs belső szárát.
– Szia! – mondta édes kis hangján Alexnek.
– Ki az, Erika? – szólt bentről egy férfihang.
Egy bácsi és egy néni.
A férfi pillanatnyi késéssel jelent meg a lánya mögött.
– Jó napot. Kit keresnek?
– Egy Veronika nevű lányt, Amanda Hudson barátnőjét.
– Veronika a lányom. És maguk kik?
A férfi színes törlőruhával törölgette a kezét, mintha a mosogatótól lépett volna el az idegenek
kedvéért.
Fekete pantallót és fehér inget viselt. A nyakában lévő aranyláncon egy kisméretű háncskereszt
függött. Amikor látta, hogy Jackie meredten nézi a különös ékszert, szégyenlősen besüllyesztette az
inge nyakába.
két nyomozó bemutatkozott. A férfi erre kihajolt az ajtón, megnézte, látja-e valaki a vendégeit, és
gyorsan beinvitálta őket.
– Jöjjenek! A gazdáim nem szeretik, ha látogatót kapok. Orlando Santos vagyok. Miért keresi a
rendőrség? Mit csinált a lányom?
– Mi is ezt szeretnénk tudni, ugyanis a barátnőjét… Amanda Hudsont ma délelőtt meggyilkolták.
Santos ledermedt.
– A… lányomat gyanúsítják? – kérdezte felháborodva.
– Egyelőre senkit nem gyanúsítunk, csupán tájékozódunk. Amanda füzetében két kézírás szerepel, és
a házvezetőnő szerint  az ön lánya gyakran átjárt  Amandához.  Csak néhány kérdést szeretnénk
feltenni neki, hogy tisztázzuk őt.
– Biztos, hogy muszáj? Vera még nincs teljesen jól. Az anyja nemrég halt meg, és… tudják, milyenek
a kamaszok. Az egyik percben még minden rendben van a fejükben, a másikban meg az anyjuk után
halnának. Ezért is örültem, amikor megtudtam, hogy annak a másik lánynak is meghaltak a szülei…
Veronika  minden  nap  átment  hozzá,  és  egymást  vigasztalták.  Tartották  a  másikban  a  lelket…
Szegény Amanda! Olyan helyes kislány volt. Olyan szorgalmas, Veronikát is tanította, hogy az idén
ne bukjon meg…
– Beszélhetnénk a lányával? Ígérem, kíméletesek leszünk.
– Igen... Igen… – A férfi úgy tördelte közben a kezét, mintha az ő lánya halt volna meg. – Vera! Téged
keresnek!
A hívásra nádszálvékony, legfeljebb tizenhat éves lány lépett ki a hátsó szobából. Ha csak egyetlen
dekával  könnyebb lett  volna,  elfújja  a  szél.  A  szeme riadtan világított  ki  a  kráternek is  beillő
szemgödrökből. Szürke zsákruhája sokkal rövidebb volt a kelleténél, még így is elhagyni készült a
vézna testet. A lány csontjai átütöttek a durva anyagon.
A szánalmas jelenség egyetlen lépést tett előre, majd megállt, és kérdőn meredt az apjára. Rá se
mert nézni a nyomozókra.
– Ő Veronika Santos, a lányom – mondta Orlando elhaló hangon. – A hölgy és az úr a rendőrségtől
jöttek. Itt maradok veled, míg beszélgettek. Gyere, ülj le mellém.
A lány megtette, amire az apja kérte. Bizonytalan mozdulataiból ordított az erőtlenség.
Jackie kezdte a kérdezősködést.
– Szia, Veronika! Én Jackie vagyok, ő meg Alex. Azért jöttünk, mert szörnyű dolog történt ma délelőtt
a szomszédban. Matano asszonytól tudjuk, hogy odaát jártál a Holland házban Amanda Hudson-nél.
Azt szeretnénk tudni, mikor mentél át hozzá, mit csináltatok együtt, és mikor jöttél el.
– Szörnyűség? – kérdezte a lány rekedten. – Milyen szörnyűség?
– Előbb válaszolnál nekünk? Utána mi is válaszolunk.



Veronika zavartan bólintott egyet, aztán beszélni kezdett.
– Kilenc előtt mentem oda, még mielőtt Rosa néni megjött. Mindig így szoktuk, hogy Hollandék ne
kössenek bele miattam. Egy kicsit tanultunk. Amanda a kémiai kötéseket magyarázta el.  Utána
leültünk zenét hallgatni, és közben… Jaj apa, én úgy szégyellem… Berúzsozta a számat!
Jackie alig láthatóan bólintott egyet Bell felé, jelezve, hogy így gondolták ők is.
Santosnak tátva maradt a szája a meglepetéstől, mintha a rúzsozás főben járó vétek lenne, s nála
talán az is volt. A két rendőrt látva azonban erőltetett nyugodtsággal annyit felelt a lányának:
– Mondd tovább, mi történt még ma délelőtt?
– A szememet is ki akarta festeni. Én mondtam neki, hogy azt nem tudom semmivel letörölni, és hogy
nagyon haragudnál, ha meglátnád! Nagy nehezen megállta, és nem festette tovább az arcomat. Azért
meg akarta mutatni, milyen lennék azzal a szép fekete tussal a szempillámon, ezért kifestette a saját
szemét. Nagyon szép lett, mint a modellek a plakátokon. De én nem engedtem…
Veronika eddig szemlesütve bámult maga elé, most azonban felkapta a fejét, és bűnbánóan nézett az
apjára.
– Milyen zenét hallgattatok? – térítette vissza a témához Jackie.
– Rockot. Apa nem szereti… Én nagyon, főleg ha Amanda is ott van.
Felsorolt néhány együttest, akiknek a lemezét meg találták Amanda szobájában szétszórva.
– Mikor jöttél el?
– Háromnegyed tizenegy után pár perccel. Megvártuk, amíg Rosa néni kimegy vásárolni.
– Amanda hol volt, mikor elköszöntél tőle?
– Nem köszöntem el… Megígértem, hogy estefelé újra átmegyek. Hat körül… Aztán kinyitottam a
kaput, és hazajöttem.
– Értem. Menjünk vissza odáig, hogy kijöttél a házból. Láttál valakit a környéken?
– Nem. Rosa néni már elment, más meg nem járkál errefelé.
– Becsuktad magad mögött az ajtót?
– Igen, mindig becsukom. Iris Holland retteg a nyitott ajtóktól.
– Rendben. Csak ennyit szerettünk volna tudni.
– Akkor most már megmondják, miféle szörnyűség történt? – kérdezte a lány elfúló hangon.
– Amandát meggyilkolták nem sokkal az után, hogy te elmentél tőle.
Már a járőr kocsi mellett álltak a Holland ház túlsó oldalán, de még mindig hallották Veronika
kétségbeesett sikoltásait.

– Ugyanott állunk, ahol eddig. Ennek a szegény lánynak élni is alig van ereje, kétlem, hogy ő lenne
az emberünk. Van egy halottunk, de fogalmunk sincs, hogy ment be hozzá a gyilkos.
– Én sejtem – jegyezte meg Jackie Alex legnagyobb bánatára. – Valószínűleg közvetlenül Veronika
távozása után történt. A tettes látta elmenni a kislányt. Várt egy percet, majd bekopogott az ajtón.
Amanda azt hitte, Veronika jött vissza valamiért.
– És amikor látta, hogy nem Veronika az?
– A kamaszok nagyon hiszékenyek tudnak lenni. Az illető talán a kislány rokonának vallotta magát.
Az apából kinézem, hogy bármiért megharagudhat Veronikára. Láttad? Villámlott a tekintete, amikor
szegénykém bevallotta a rúzsozást. A támadónak csak meg kellett említenie, hogy az apja nem
engedi vissza a lányt, pedig ő ott hagyott nála valamit. Amanda korábban hallott a barátnőjétől
egyet-mást, ezért hisz a gyilkosának, és gyanútlanul hátat fordít neki. Az pedig egészen a szobájáig
kíséri, és amikor megbizonyosodik róla, hogy csak ketten vannak a házban, elvégzi, amiért jött.
– Tehát szerinted Amanda ismerte a gyilkosát?
Jackie megrázta a fejét.
– Nem feltétlenül. Képzeld csak el a helyzetet! Veronika visszaszól a kiskapuból Amandának. Azt
mondja: az apja megölné, ha megtudná, hogy kirúzsozta magát. Talán még azt is kérte, ne szóljon
róla az öregének. Tegyük fel, a gyilkos hallotta a párbeszédet. Ha az eszesebb fajtából való, hamar
kitalálta  a  hiányzó részleteket.  Kis  fantáziával  gyorsan előáll  a  megtévesztő  mesével,  és  máris
bejutott a mit sem sejtő áldozatához.
Alexnek el kellett ismernie, hogy Jackie levezetése tökéletesre sikeredett. Már csak egyetlen kérdés



maradt nyitva: ki tette?
– Szóval csak egy kis színészkedés?
–  Tudom,  kire  gondolsz.  Nekem is  megfordult  a  fejemben,  de… Képtelen  vagyok elhinni  róla.
Egyáltalán  nem  olyannak  tűnik,  aki,  mielőtt  odaérne  a  forgatásra,  megállna  egy  kellemes
fojtogatásra.
– Azért csak tartsd rajta a szemed! Míg nem tudjuk biztosan kizárni a gyanúsítottak köréből, nem árt
odafigyelni rá.
– Mondd csak, az is a munkaköri kötelességeim közé tartozik, hogy randizzak a gyanúsítottakkal?
Javíts ki, ha tévednék, nemrég úgy értettem, hogy erre utasítasz.
– Nem utasítottalak, inkább kértelek. És ne gyere nekem azzal, hogy rosszul esett a pasas közeledése.
Láttam, mennyire örültél neki.
– Bármelyik nőnek jólesik az udvarlás, még nekem is. Azért jobb, ha tudod, csak rövid távra tervezem
ezt a kapcsolatot. Annyi realitásérzékem még van, hogy tudjam, mennyi esélyem lehet egy népszerű
színésznél. Mert ha jól sejtem, mielőtt odalépett hozzánk, erről akartál felvilágosítani.
– Jól sejted. Mark Parker lett az egyik legfelkapottabb színészünk az utóbbi három évben. Habár nem
hallottam róla pletykákat, látom Margareten, mennyire bolondulnak utána a nők. Igazi szívtipró.
– Már értem, miért olyan gyanús neked – gonoszkodott Jackie.
– Én viszont nem értem, neked miért nem az. Az idejéből simán kitelt volna, hogy megáll a ház
előtt…
– És a pillanat hevében beugrik az ajtón megfojtani egy lányt, akit soha nem látott? Ebben nincs
logika.
–  Ebben  az  egész  ügyben  nincs  logika.  Ha  megfeszülök,  se  találok  egyetlen  nyomot,  amin
elindulhatnánk. Talán a doki kihoz valamit…
– És ha nem?
– Hamarosan új társat kapsz.
– Ezt fejtsd ki bővebben!
– Majd később.
Bell igyekezett lerázni magáról a rossz érzéseket. Most nem szabad elhagynia magát. Kitartóan kell
keresnie a bizonyítékokat, mert ezt az ügyet akkor is meg kell oldania, ha valójában nincs megoldása.
Az utca végén felzúgott egy jármű motorja. Kis idő múlva megjelent a filmesek első kocsija, melyet
még jó pár követett. Marké nem volt köztük.
A teherautók és buszok dörögve vonultak el a rendőrök orra előtt, majd újra csend lett.
– Úgy látom, a lovagod meggondolta a magát – dünnyögte Alex kárörvendőn. Alig mondta ki, megállt
mellettük egy csillogó kék autócsoda.
Mark elegáns mozdulattal kirepült a vezetőülésből. Most egyszerű farmernadrágot és inget viselt.
– Mehetünk? – nézett vidáman Jackie-re, miközben a kocsi átellenes oldalához ment, és kinyitotta
neki az ajtót.
– Igen, menjetek csak! – kiáltotta Bell színlelt jókedvvel. Kicsivel halkabban a nő után szólt:
Miközben rajta tartod a szemeidet, figyelj a hátad mögé is. Nem akarom, hogy bajod essen.
– Meglesz.
Jackie elegánsan odadobta a járőrparancsnoknak a kölcsönsapkát, és beszállt a kocsiba.

Miután  a  színész  elhajtott  a  társával,  Alex  odaintette  a  két  rendőrnőt,  akik  korábban Rosa
Matanóval beszélgettek a történtekről.
– Meséljetek, lányok! Eltűnt valami?
A „lányok” – egy nagyon fiatal és egy másik, aki csupán néhány hónappal látszott idősebbnek az
elsőnél – feszengve egymásra néztek, majd szinte egyszerre válaszolták:
– Nem.
– Semmi.
Az idősebbik folytatta:
– A házvezetőnő szerint minden pontosan úgy van, ahogy hagyta, mielőtt elment volna bevásárolni. A
jelenlétünkben végigjárta a helyiségeket, és szerinte semmi nem hiányzik.



– Értem. És a lány szobájából?
– Arra nem kérdeztünk rá.
Alex visszament a nappaliba Rosához.
A  nő  könnyeivel  küszködve  bámult  maga  elé.  Akkora  bánat  sugárzott  belőle,  mintha  a  saját
gyermekét veszítette volna el.
– Matano asszony! – szólította meg Bell. – Szeretném, ha most erős lenne, és velem jönne Amanda
szobájába. Meg kell bizonyosodnunk róla, hogy valóban semmi nem hiányzik a házból.
– Muszáj? Én…
– Muszáj. Jöjjön!
A nő nagy nehezen felállt, és bizonytalan léptekkel megindult Bell mögött.
Amanda ajtaja előtt megtorpant. Hirtelen elsápadt, és úgy tűnt, menten elvágódik. Lihegve a falnak
támaszkodott, és egy kis pihenőt kért. Eltartott pár percig, míg összeszedte magát, vett egy nagy
levegőt, és belépett a szobába.
A sárga krétavonal láttán ismét megszédült. Ha Alex nem fogja meg a karját, el is vágódik.
– Nézzen körül! – próbálta a férfi elterelni a figyelmét. – Minden a helyén van?
– A lemezek… a polcon szoktak lenni… A táska is a szekrényben… Az asztal…
– Nézzen be minden fiókba!
A nő a felszólításra odalépett a szerkényhez, és módszeresen végigvizsgálta a fiókjait. Némelyikbe
beletúrt, másokat épp csak kihúzott, és már be is csukott. Mikor végzett, megcsóválta a fejét.
– Minden itt van.
– Rendben, köszönöm. Menjünk vissza a nappaliba.
Szó nélkül visszamasíroztak az előbbi helyiségbe.
Alex még egyszer átnézte az összes szobát, megvizsgálta az ablakokat, és ajtókat, ellenőrizte a
zárakat, majd kiment a kertbe, ahol megszemlélte a kocsifeljárót és a virágágyásokat.
Sehol nem talált egy gyanús lábnyomot, eldobott papír fecnit, sőt egy oda nem illő fűszálat sem.
A járőrök egy része visszaindult a saját körzetbe. A kocsiajtók hangos csapódással csukódtak be,
majd felbőgtek a motorok, és a járművek elillantak.

Alex is érezte, ideje menni. Ha ezerszer nézi át a házat és a környékét, akkor sem fog többet
megtudni. Hiába igyekezett akár csak egyetlen jelet, ujjlenyomatot, vagy bármit találni, ami egy
lépéssel  közelebb vinné az ügy megoldásához,  nem sikerült  neki.  A gyilkos nem hagyott  hátra
semmit.
Komótosan odasétált a járőrparancsnok kocsijához.
– Megyünk? – kérdezte amaz.
– Igen, bár nem végeztünk semmit.
–  A  szomszédokat  is  hiába  kérdezgettük.  Nem  értem…  Egy  ilyen  környéken,  ahol  az  itthon
maradottaknak nincs más dolga, mint a szemben lakót figyelni, pont akkor nem néznek oda, amikor
végre történik valami.
Bell megrázkódott, mert ugyanezek a gondolatok kergetőztek az ő fejében is.
– Fújjon takarodót!
Nem várta meg a választ, bevágta magát a kocsijába és elhajtott. Omeron Parkba érve megkordult a
gyomra. Csak most jutott eszébe, hogy a hívás előtt ebédelni indult, enni azonban már nem maradt
ideje.
Az órájára nézett. A mutatók a negyed ötnél dekkoltak.
Úgy döntött,  nem megy tovább,  hanem megáll  valahol  a környéken.  Kell  itt  lennie egy rendes
kifőzdének.  Összekötve a kellemest a hasznossal,  először megkereste Mark Parker lakását.  Két
háztömbnyire a rendőrháztól meg is találta.

A 8304-es számú épület ugyanolyan jó állapotban volt,  mint a mellette lévők. Ezt is nemrég
újították fel, csakúgy, mint a fél várost.
A következő lépésben betelepedett a házzal  átellenben lévő étkezőbe. Leült  az ablakhoz,  innen
szemmel tarthatta a 8304-es bejáratát. Rendelt egy dupla adag tésztát húsos-gombás szósszal és egy
teával, s amíg az ételt falta, meredten bámulta a kaput. Hinni akarta, hogy Mark mindjárt megjön



Jackie-vel.
A férfi kocsija azonban váratott magára. Helyette beúszott az égre egy sötét viharfelhő. Még nem
esett, de minden pillanatban várható volt, hogy elered.
Alex nem adta fel, tovább várt. Néha, amikor tetszett neki a háttérben úszó zene, együtt fütyült a
zenészekkel. Hogy gyorsabban teljen az idő, elővette a jegyzetfüzetét, és hozzáfogott a Holland
házban történt események rögzítéséhez. Gyakran felnézett az írásból,  és ellenőrizte,  amit úgyis
tudott: Mark Parker ezen a délutánon messzire elkerülte az otthonát.
Újra átgondolta a nyomozás eseményeit. A házvezetőnő a legkevésbé gyanús, jóllehet neki volt a
legtöbb ideje kitervelni és véghezvinni a gyilkosságot. Amanda azonban testi fölényben volt vele
szemben. Ám ha Rosa mégis megtette volna, mi lehetett az indítéka? Szemmel láthatóan imádta a
lányt, a halála nagyon megrázta, sőt, önmagát okolja, amiért a vásárlás idejére magára hagyta, s
ezzel alkalmat teremtett a gyilkosnak. Őszintének látszik.
A következő gyanúsított Veronika… Még mindig borsózott a háta a csupa csont és bőr kislánytól.
Tizenhat évesen tizenháromnak sem látszott. Amanda legalább egy fejjel volt magasabb nála, és vagy
húsz kilóval nehezebb. Indítéka akadt volna, hiszen Amanda gazdag lány, míg ő csak egy sofőr lánya,
csakhogy szegény Veronikának jártányi ereje is alig volt. Hogyan fojthatott volna meg egy nálánál
sokkal erősebb embert puszta kézzel?
Ő semmiképpen nem tehette, az apja viszont igen. Volt hozzá ereje, indítéka, a lehetőségről nem is
beszélve. Veronika vallomása megerősítette az apja bigottságát. Más férfi nem ellenezné, hogy a
serdülő lánya a barátnőjével kifesse magát. Vagy ha ellenezné, melyik kamaszlány vallaná be éppen
az apjának ilyen bűnbánó módon? Ha nem látta volna a nyakában azt az egyszerű keresztet, amit
errefelé kizárólag a hívők hordtak, régen a gyanúsítottak között lenne.
Tudta, hogy akárhogy csavarja, ezek között a személyek között nem fogja megtalálni a gyilkost. De
mégis hol keresse? Egyelőre csak kérdései voltak, a válasz lehetősége nélkül.

Két órával és ötoldalnyi jegyzettel később belátta, hiába vár. Ismét megnézte az óráját, melynek
mutatói ezúttal fél hét után jártak néhány perccel. Magához intette a pincért, kifizette a számlát,
felállt, és elindult a kijárat felé.
A halk zenét hirtelen túlharsogta a föld mélyéből feltörő vad moraj. Alex éppen időben kapta el a
legközelebbi asztal szélét, még mielőtt a rengéshullám elragadta, és egy icipicit megrázta volna. Az
egész legfeljebb húsz másodpercig tartott.
Már indult volna tovább, amikor ismét felmorajlott a föld, sokkal hangosabban, mint az előbb.
– Na… – méltatlankodott, s igyekezett újra megkapaszkodni valamiben.
A második rengés erősebb volt az elsőnél, erősen vibrált a talpa alatt a padló, az étkező pultján
összekoccantak a poharak. Ez is legfeljebb fél percig tartott; erre a kis időre elnémultak a vendégek,
kikapcsolt a zene, és kialudtak a fények.
– Ez legalább négyes volt – hallatszott az egyik asztal felől. A sötétben nem látszott a beszélő.
– Biztos nem ötös? – kontrázott rá egy borízű hang. A hirtelen visszakapcsoló világítás ellenére sem
lehetett megállapítani, hogy a sarokban ülő rosszarcú alakok közül melyik beszélt.
Alex nem törődött a rengés erősségével,  sem a rosszarcú férfiakkal,  kilépett az utcára. A pára
azonnal körbefogta, ráült a tüdejére, és úgy nyomta, mint egy mázsás lidérc. A házakat lassan
beterítette az este. A fények elhomályosultak, a színek kifakultak, a fák sötéten bólogató kísérteties
óriásokká változtak.
Bell imádta az efféle párás, csendes estéket. Ha nem akarta volna mindenáron gyorsan lezárni az
ügyet,  és  nem lett  volna  a  zsebében  a  halomnyi  cédula,  amit  Jackie  íratott  össze  délután  a
filmesekkel, sétálni indult volna.
A cédula halom azonban ott lapult a zsebében. Az ügy lezárását egyre sürgetőbbnek érezte, ezért
séta helyett beszállt a kocsijába, és áthajtott a Kazurek parki irodájába.
Tizenegyig kikereste az összes nevet a személyi nyilvántartásból. Egy büntetettet sem talált köztük,
de nem adta fel ilyen könnyen.
Közben szállingózni  kezdtek  hozzá  a  járőrök  jelentései,  melyek  ugyanúgy  nem tartalmaztak  új



információkat, mint a nyilvántartás adatai.
Egy idő  után nem olvasta  el  őket,  hanem visszatért  a  számítógéphez  és  a  személyi  lapokhoz,
melyeket a könnyebb átláthatóság kedvéért kinyomtatott. Ezután sokáig nézegette a fényképeket, és
az  adatokból  megpróbált  rájönni,  kinek  lehetett  lehetősége  és  indítéka  Amanda  Hudson
meggyilkolására.
Ahogy a fényképeket nézegette, lassan összekeveredtek a fejében a nap eseményei. Jackie érkezése,
a halott lány, a nyeszlett Veronika, Santos a kicsi háncskereszttel a nyakában… Hirtelen megjelent
előtte  Jackie.  Egy tőrt  tartott  a  kezében,  és  Santos  felé  igyekezett,  hogy lemészárolja.  A  férfi
védekezőn maga elé kapta két lányát.
A két kislány rémülten felsikoltott.
– Állj! Kezeket fel! – kiáltotta Alex hangosan.

Jackie morcosan szállt be Mark Parker kocsijába. Noha tetszett neki a csinos fiú, egy percig sem
gondolta, hogy komoly esélye lehet nála. Csupán átlagos nőnek tartotta magát, és ebben a hitében az
összes korábbi barátja meghagyta. Pedig mit nem adott volna, ha legalább az egyikük érezteti vele, ő
is ér annyit, mint akármelyik másik nő!
Másrészről Mark gyanúsított volt az ügyükben, ezért sem érezte helyénvalónak a vele való randevút.
Ha Alex nem kérte volna rá, valószínűleg visszamondja valamilyen mondvacsinált indokkal.
– Láttad már az emlékművet? – kérdezte Mark, miután kifordult a főútra.
Jackie megrázta a fejét.
– Nem. Milyen emlékműről van szó?
–  Itt  van  fent  a  hegyen.  Én  is  csak  ma hallottam róla.  Állítólag  mellette  található  a  környék
legkitűnőbb étterme. Összeköthetnénk a műemlék-látogatást a vacsorával. Mit szólsz hozzá?
Jackie legszívesebben azt szólta volna, hogy hagyja békén. Eszében sincs felmászni egy hegyre holmi
faragott  kődarab  meg pár  aszott  krumpli  kedvéért.  Mióta  becsukódott  mögötte  a  kocsi  ajtaja,
egyfolytában azon agyalt, hogyan szabadulhatna a nemszeretem helyzetből.
– Nagyon magasan van? Elég húzós napom volt.
– Legfeljebb kétszáz méter.
– Hát jó, legyen – egyezett bele.
Mark az útjelző táblákat követve elhajtott a város széléig.
A kocsit az árnyékos parkolóban hagyták, és nekivágtak a hegyoldalnak.
A sziklába vájt lépcsőkön könnyedén haladtak felfelé. Egyszerre tíz lépcsőfokot kellett leküzdeniük,
majd hosszabb egyenes szakasz után következett az újabb tíz lépcső.
Az idő kezdett elromlani. Sötét felhők gyülekeztek a fejük fölé, amitől Jackie-nek kedve lett volna
visszafordulni. Attól tartott, hogy mindjárt elered az eső, és bőrig áznak.
– Mindig ilyen hallgatag vagy? – kérdezte Mark hirtelen.
– Csak ha fáradt vagyok – célozgatott a nő.
– Álljunk meg egy kicsit, és nézz le!
Jackie megállt, és lenézett a völgybe. A látványtól elállt a lélegzete.
– Ugye, érdemes volt legalább eddig eljönni?
– De még mennyire!
A völgyben már egy ideje esett az eső, sőt el is állt, mialatt hallgatagon mászták a hegyet. Amikor
szemügyre vette a meredélyt, egészen új, ismeretlen tájat látott, s nemcsak azért, mert még soha
nem járt a világnak ebben az eldugott szegletében.
Torwald Park házait  eltakarta előlük egy alacsonyabb, erdővel borított  hegy. A fák közül,  mint
megannyi tábortűz füstje, habfehér páracsíkok szálltak fel, melyek a lomb fölött apró gomolyagokká
egyesülve szálltak tovább a felhők felé. A föld korhadó avar illatát árasztotta, meghatározhatatlan
virágillat keveredett bele. A kettő együtt rég elfeledett emlékeket ébresztett Jackie-ben. Észre sem
vette, mikor kezdett beszélni róla:
–  A  nagybátyámnak volt  egy  farmja,  valahol  a  Középnyugaton.  Egyszer  jártam nála.  Már  nem
emlékszem a város nevére. Arra viszont igen, hogy a prérin keresztülvágó folyópartnak volt ilyen



illata.
Mark felderült. Alig várta, hogy megtörjön köztük a jég. Most, hogy végre megtörtént, nem hagyta
elillanni a lehetőséget.
– Ott nyaraltál?
– Egyszer. A kilencedik születésnapom előtt történt. Csak oda egy teljes napig autóztunk. Azt hittem,
kiautózunk  a  világból.  Amikor  végre  kiszállhattam,  megbűvölten  néztem a  tájat,  és  egyre  azt
kérdezgettem,  hol  vannak  itt  a  házak?  Nem akartam elhinni,  hogy  a  farm  egyedül  áll,  és  a
legközelebbi szomszéd hét mérföldre lakik. A nyár végére beleszerettem a vidékbe, nem akartam
hazamenni. Tom, a bátyám szerint anyának ott kellett volna hagynia, ha már annyira maradni akarok.
– De nem hagyott ott.
– Nem. Pedig biztosan boldogabb lettem volna, mint a nagyvárosban. És te? Mindig Rockswoodban
éltél?
– Mindig. Anyám kisgyerekként került Tapperton Parkba, azóta ritkán mozdul ki onnan. Engem se
nagyon engedett el. Még főiskolára is csak úgy járhattam, ha minden nap hazamentem. Naponta
négy órát  utaztam oda-vissza.  Otthon már nem is  kellett  tanulnom,  útközben az  összes  leckét
megoldottam.
– Ügyes…
– Gondolom, te egyetemi városban laktál.
– Nyertél. Valóban volt egyetem abban a városban, ahol laktam… Nappal egyetemre jártam, éjszaka
meg  mosogatni,  gyümölcsöt  csomagolni  éhbérért,  mikor  mi  akadt.  Táncolni  nem  mertem.  Az
éjszakának ettől a részétől nagyon féltem.
– Az nem tisztességes nőnek való.
– Honnan veszed, hogy tisztességes vagyok?
– Vannak jelei.
Jackie-t izgatta, vajon miféle jelei lehetnek a tisztességnek.
– Például, ahogy beszélsz és mozogsz.
– És ha csak jó színész vagyok?
Mark a fejét rázta.
– Nem vagy az.
Jackie elmosolyodott. Marknak jó szeme lehet az ilyesmihez, elvégre ez a szakmája. Mindjárt vissza
is kanyarította ide a társalgást.
– Feltételezem, színművészetet tanultál.
– Igen. Te pedig, ha jól sejtem, kriminalisztikát.
A nő még szélesebb mosolyra húzta a száját, és nemet intett.
– Angol irodalmat. Tanár akartam lenni.
– Tényleg? Akkor biztosan szereted a verseket.
– Ki nem állhatom őket, de erre elég későn jöttem rá. Már csak egy évem volt hátra, és nem akartam
veszni hagyni a tanulmányaimat. Mivel nem volt elég a pénzem a tandíjra, jelentkeztem rendőrnek.
Gondoltam, egy év alatt kicsit összeszedem magam, utána befejezem az utolsó évet.
Mark közbevágott:
– És ekkor szerettél bele a kriminalisztikába.
– Nem szerettem bele. Érdekel, de nem vagyok szerelmes a munkámba.
– Pedig nekem úgy tűnt. Ahogy ott ültél a padon, és figyeltél minket… Ha nem lett volna rajtad az a
rendőrség feliratú sapka, akkor is egyértelmű lett volna, hogy rendőr vagy. Egyáltalán nem úgy
néztél ránk, ahogy a rajongók szoktak.
– Hát hogy néztem?
– Mindenkit alaposan átvizsgáltál, már amennyire lehetséges volt abból a távolságból. Látszott, hogy
keresel köztünk valakit. Nem az arcunkat nézted, ahogy a rajongók teszik, hanem a ruhánkat, a
mozdulatainkat. Méregettél minket, mintha valamiről bizonyosságot akarnál szerezni.
Jackie érezte, hogy Mark egyre jobban tetszik neki. Ez a srác nemcsak jóképű, hanem okos is, nem is
akármennyire!  Minden,  amit  mond,  helyénvaló.  Ez  a  kis  beszámoló  a  parkban  történtekről…



Ugyanakkor eluralkodott rajta az érzés, hogy a férfi tudása tudatos felkészülés eredménye. Egyik
szemináriumi  oktatója  szerint  egyes  gyilkosok belefolynak a  nyomozásba,  hogy  félrevezessék  a
rendőröket. Mark közéjük tartozik?
– Zavarba hozol.
– Mint te engem.
Egy ideig ismét szótlanul lépdeltek egymás mellett. Jó ideig csak a cipőik koppanása hallatszott, és a
völgyből az eső halk surrogása.
– Tényleg csak ma reggel érkeztél Rockswoodba?
– Tényleg.
Jackie elmesélte neki azt a furcsa történetet, amit tegnap óta próbált megemészteni. Előző reggel
történt ugyanis, hogy magához kérette a kapitányság vezetője, udvariasan leültette, majd előadott
neki egy zavaros történetet egy házon belül keringő pletykáról, ami minden valószínűség szerint róla
és a főnökről szólt. Ez azt is megmagyarázta, hogy Jackie miért nem hallotta korábban.
A pletyka természetesen nem volt  igaz,  közte  és  a  kapitányság vezetője  között  soha nem volt
semmiféle viszony. Sőt, a főnöknek még a keresztnevét se tudta. A főnök azonban hallott mindenről,
és azt hitte, egy módon állíthatja meg a pletyka továbbterjedését: Jackie-t el kell távolítania a házból.
És hogy minél távolabb legyen tőle, mindjárt egy idegen országba küldte.
A  főnök  jól  tudta,  hogy  erre  a  lehetőségre  senki  nem mondana  nemet.  Főleg  ő  nem,  hiszen
számtalanszor kérte az áthelyezését bármelyik csoporthoz. Akár a közlekedésiekhez is elment volna,
csak ne abban az ablaktalan irodában kelljen tengetnie a napjait.
Így esett, hogy a főkapitány őt küldte Rockswoodba a rendőrcsere-program keretében.
Délután összecsomagolt pár dolgot, és elbúcsúzott Tomtól. Hajnalban egy kevésbé elégedett kolléga
kivitte a repülőtérre, és most itt van.
– Még mindig látom magam előtt a döbbent arcokat, amiért engem, a névtelen kis senkit küldtek egy
tapasztalt helyett. Mert azt mondanom se kell, hogy a fél kapitányság megpályázta a helyet, kivéve
engem.
– Ez egy nagyon érdekes történet. Vagyis semmit nem konyítasz a nyomozáshoz?
– Dehogynem. Elméletben.  Az összes tanfolyamot elvégeztem, amit  meghirdettek:  pszichológiát,
helyszínelést, meg a fene tudja még, miféléket hallgattam. Hittem, hogy egy napon szükségem lesz
ezekre.
– És most itt vagy.
– Igen. Most te jössz, mesélj magadról!
– Anyám szerint rettenetesen unalmas alak vagyok. Partik helyett otthon ülök, és olvasok. Nincs se
kutyám, se macskám, egyedül élek, és a jövő héten leszek harminc.
– Taknyos! Én már elmúltam harmincegy.
– Mikor? Tegnap? – gúnyolódott Mark.
– Fél éve.
Jackie úgy találta, Mark sokkal, de sokkal szellemesebb volt, mint a korábbi partnerei, akikből nem
akadt sok, s említésre méltó is csak egy, bizonyos Larry nevezetű.
Mielőtt  elhagyta  volna  szánalmas  irodáját,  eltűntette  a  legutolsó  nyomát,  a  régóta  porosodó
rózsacsokrot, amit az utolsó együtt töltött születésnapjára kapott tőle, bevágta a szemetesbe Larry
fényképe mellé.
– Idáig két komoly barátnőm volt – folytatta Mark. – Az egyik Kathy Dhristen. Az óvodában jöttünk
össze. Halálos szerelem volt köztünk, és egy teljes hétig tartott. A másik… Négy éve történt, és
házassággal végződött. Mármint az övével.
– Úgy érted…
– Igen. Férjhez ment, de nem hozzám, hanem a korábbi barátjához. Nem sokkal később elváltak.
Jackie kuncogni kezdett.
– Szerintem is – helyeselt Mark a kuncogásra. – Csak én sokkal harsányabban nevettem, mikor
megtudtam.
– Ez sem egy utolsó történet!



Lassan araszoltak felfelé a hegyoldalban. Jackie-nek feltűnt, hogy jóval többet mentek már, mint
kétszáz méter, és ezt most szóvá tette.
– Ha megmondom, milyen messze van, nemet mondasz – védekezett Mark.
– Lehet…
Egyszer mégis elfogyott alóluk az út, s az egyik pihenőnél megjelent a faragott kőfal.
– Népeink Barátsága Emlékmű – olvasta Jackie. – Állította a hálás utókor… Tavaly? Azt hittem,
valami régiség lesz.
– Á,  itt  semmi nem régebbi száz évnél.  Gyakoriak a földrengések, amit egy építmény se bír a
végtelenségig.  Ezért  kell  húszévenként  az  egész  országot  felújítani.  Rockswood  a  kőművesek
paradicsoma.
A domborművön néhány emberi alak látszott, semmi különös nem volt benne.
– Remélem, az étterem ennél izgalmasabb lesz – célozgatott a nő a beígért vacsorára.
– Ennél csak izgalmasabb lehet… Nézd ezt a kilátást!
A hegy alatt egy település terült el.
– Torwald Park? – kérdezte Jackie.
– Nem, az… arra van – mutatott Mark abba az irányba, amerről jöttek. – Ez… azt hiszem, Stanfield
Park. Majd lent megnézem a térképen, rendben?
A városka alacsony házai, csakúgy, mint Torwald Parké, belevesztek a növényzetbe. Néhol kibukkant
a  kövesút  az  évszázados  fák  közül,  máskülönben  csak  a  háztetők  virítottak  a  piros  és  barna
foltjaikkal a harsogó zöld lombok között.
A  városka  mögötti  hegyről  ugyanolyan  fehér  pára  szállt  fel,  mint  az  előbbiről.  A  hegy  fölött
madárcsapat keringett. A völgyben autó haladt el, a gyorsan elhaló halk zúgásától eltekintve olyan
kísérteties volt a csend, hogy Jackie megborzongott tőle.
– Kezd hideg lenni – mondta, mert hirtelen fázni kezdett. Begombolta a kardigánját, és felvette a
kabátját, amit eddig a mutatóujjára akasztva hol lóbált, hol a hátára vetett.
– Jön az este. Keressük meg azt az éttermet.
Néhány percnyi sétával beérték a kellemes külsejű épületet. Mark előrement, és az ajtó mögött
bevárta a nőt. A frakkos, széles mosolyú pincérhez már együtt léptek oda.
– Jó estét, Parker úr! Hölgyem! A szakadékra néző asztalt foglaltuk le önnek. Kövessenek!
A hely belülről sokkal impozánsabb volt, mint kívülről. A vendégek azonban mind farmerben és
ingben voltak, így se Mark, se Jackie nem keltettek feltűnést az egyszerű ruházatukkal.
–  Parancsoljanak!  –  mutatta  előzékenyen  a  pincér  az  asztalt,  amely  mögött  az  ablak  egy
lélegzetelállító völgyre nézett. – Megfelel?
– Tökéletes – nyögte Mark, látva Jackie néma bólintását.
– Ez gyönyörű! – sóhajtotta a nő, amikor a pincér elment az étlapért.
– Reméltem, hogy megkapom ezt az asztalt. Délután, mikor felhívtam őket, nem ígérték biztosra.
– Ennyire biztos voltál benne, hogy eljövök veled?
– Igen – mondta Mark olyan határozottsággal, mintha pontosan tudná, mennyire ellenállhatatlan.
– Ne bízd el magad ennyire!
– Pedig nem ártana. Ha nem forog a kamera, megkukulok.
– Eddig nem úgy néztél ki!
– Te más vagy. Veled könnyű.
– Aha – mondta Jackie hitetlenkedve. – Ezt már hallottam párszor, de soha nem lett jó vége.
Elromlott a kedve. Mark csak játszik vele, ez már biztos. A többiek ugyanígy kezdték, és mi lett
belőle? Néhány randi után ejtették, leépítették, vagy mindjárt az első után hanyagolták.
– Mert buta férfiakkal kezdtél, akik nem tudtak felülkerekedni rajtad. Féltek az eszedtől.
– Te nem félsz?
– Nem – rázta meg a fejét Mark. – Az okosoktól nem félek, csak a butáktól.
– Sok buta nővel találkoztál már?
– Elég sokkal.



A pincér az orruk alá tolta az étlapot.
– Megengeded, hogy rendeljek neked? – mivel a nő bólintott, Mark tésztát rendelt húsos-gombás
mártással.
A pincér felírta és elment.
– Nem kértél italt – figyelmeztette Jackie.
– Nem kell kérni, mindjárt hozzák maguktól.
Egy pillanattal később fiatal lány lépett hozzájuk:
– Önthetek gyümölcslevet?
Mark intett neki, megvárta, míg kitölti az italokat, és elmegy az asztaluktól.
– Szóval a buta nők… Látod azt a fehér szoknyás szőkét ott, azzal a parókás vénemberrel? Melissa
Cartrightnak hívják, egy romantikus filmben játszottunk szerelmespárt.
A nő a másik asztalnál elejtette a villáját, lesodorta a szalvétáját, majd mérgében kikanalazta az
abroszra és a ruhájára a levesét, mindezt az alatt a rövid idő alatt, míg Mark elmondta az utolsó
mondatát.
– Érdekes jelenség.
– Túl finoman fogalmaztál. Ez a nő a legirritálóbb azok közül, akikkel játszottam.
– El tudom képzelni róla…
– Akkor azt is képzeld el, hogy a színésznők általában ilyenek. Jaj, letört a körmöm, híztam két centit
–  utánozta  őket  fanyalogva  –,  csak  erről  tudnak  nyafogni.  Egyszer  próbáltam  az  egyikkel
elbeszélgetni. Megkérdeztem tőle, mi a véleménye az olajkitermelés növeléséről. Úgy nézett rám,
mintha kínaiul beszélnék hozzá.
– Lásd be, ez nem egy egyszerű téma!
– Fogadok, hogy neked lenne róla véleményed.
–  Nekem? Dehogyis!  Mit  értek én az  olajkitermeléshez? –  De azért  hamiskásan elmosolyodott,
sejtetve, hogy valóban megvan a témáról a maga véleménye.
A következő félórában hasonló semmiségekről beszélgettek. Jackie néha megingott. Ilyenkor úgy
érezte, hogy Mark be akarja csapni, de minél több időt töltött vele, annál inkább hajlott a másik
oldalra, miszerint egy édes, kedves, okos fiú.
Észrevétlenül kezdtek egymásba szerelmesedni.
Egyszer csak megérkezett az étel.
Jackie farkaséhesen vetette rá magát, Mark nem különbül. Talán az éles hegyi levegő tette, talán az
ellenkező nem közelsége, nem lehetett tudni. A tészta után elfogyott a kötelező saláta is. Az étel
romjai fölött nemsokára ismét kifogytak a beszédtémákból.
Kint kezdett elsötétülni a világ. Mark magához intette a pincért, hogy fizessen. Ekkor furcsa moraj
hallatszott az alattuk lévő hegyből.
– Mi ez? – riadt meg Jackie. Akkor már vibrált alatta a padló.
– Földrengés – válaszolta a férfi nagy nyugodtan. – Minden nap reng, majd megszokod.
– Köszönöm – dünnyögte a nő bosszúsan.
Ekkor azonban ismét felhangzott a morajlás, és megismétlődött a vibrálás, kicsit erősebben, mint
egy perccel azelőtt.
– Ez már szokatlan – morogta Mark, és megkapaszkodott az asztal sarkaiban.
Mivel a rengéseknek nem volt folytatása, a férfi kifizette a számlát az elé tolt kártyaleolvasón. Pár
percig még a helyükön maradtak, hátha újabb rengés jön. Amikor biztosak voltak benne, hogy ennyi
volt, felálltak, és visszasétáltak az emlékműhöz.
– Most hová? – kérdezte Jackie.
– Azt mondtad, fáradt vagy, ezért nem terveztem semmit ezen kívül. De ha bírod még, meghívlak
magamhoz egy italra.
– Menjünk – mondta Jackie, mert kíváncsi volt Mark lakására. Remélte, hogy ott végre bizonyosságot
kap a férfi felől.
Lefelé sétálva a hegyről végig az járt a fejében, hogy a gyilkos vajon miért fektette hasra a lányt, és



miért igazította el rajta a ruhát? Nem akart az áldozata szemébe nézni, ez világos, és valószínűleg a
gyilkosságot sem ismerné el. Talán nem tekinti gyilkosságnak, sokkal inkább valamiféle rituálénak.
Számára nem az áldozat kiléte a fontos, hanem a tett elkövetése, és az elrendezés azért történt, mert
bűntudatot érez miatta.
A ruházat és a holttest elrendezése mániás viselkedésre utal. Lehet, hogy a gyilkolás egyfajta mánia
nála? Akkor pedig nem fog megállni egy áldozatnál!
Mark  sok  tekintetben  megfelelt  a  gyilkosról  alkotott  elképzelésének,  ahogy  az  emberiségnek
legalább a negyede, mégsem illett maradéktalanul a képbe.


