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„Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék.
S ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény visszanéz rád.”

Friedrich Nietzsche, 1886.



I. FEJEZET

Sosem vágytam többre, mint amit elértem, szerettem a munkámat. Már két éve a századik utcai
rendőrségnél teljesítettem szolgálatot kiképzőtisztem, Chuck Lombardo oldalán, amikor betoppant
az  életembe  az  FBI  nagyágyúja,  Nickolas  Scavo.  Közte  és  egykori  társam  között  nem  sok
hasonlóságot  véltem felfedezni.  Chuck  mindig  egy  csomag gumicukorral  várt  és  élő  pajzsként
szolgált sorozatos késéseim miatt a rendőrfőnök előtt. Azt tanította, hogy a rendőri meló nem csupa
móka és kacagás, ennek ellenére mi rendre végigröhögtük a fél műszakot. Scavo nem állított semmit,
nem  beszélt  túl  sokat  és  főleg  nem  kacagott,  emellett  minden  reggel  beküldött  csoportunk
vezetőjéhez, alias főfőnökhöz egy kiadós fejmosásért. Az FBI irodája nem tolerálja a krónikus későket.
Délelőtt tíz óra múlt, két órája az asztalom mögött kellett volna ülnöm, ehelyett a hivatal lépcsőin
osontam, azon igyekezve, hogy láthatatlanná váljak az elsuhanó kollégák mellett. Újabb hatalmas
balhé elé néztem.
Az iroda a szokásos képet nyújtotta.  Az emberek a tollaikat kattogtatva nyúltak a telefonokért,
kartotékokkal a hónuk alatt igyekeztek elérni a liftet, lázasan pötyögtek a komputereiken vagy éppen
halálkomoly arckifejezéssel tárgyalták meg az ügyeiket, esetleg a tegnapi meccs eredményét. Úgy
tűnt, tiszta a terep, még senkinek sem tűnt fel a hiányom. Összehúztam magam, és sietősen az
asztalomhoz robogtam. Az általános káoszban egy oda nem illő objektum hevert. Elégedett vigyor
terült el a képemen, és fénysebességgel bontottam ki a csomagot.
– Váó, végre! – A kezemben tartottam kedvenc vámpírvadász hősnőm legújabb kalandját. Lassan
végigsimítottam a könyvborítón.
Kényelmesen elfoglaltam a helyem, kifújtam magam, és felcsaptam a regényt. Próbáltam úgy tenni,
mintha lázas semmittevésben lennék, ahogy azt itt megszokták tőlem.
Alig értem az első oldal végére, amikor valaki megkopogtatta a pultom. Egy sötét szemű, hollófekete
hajú, az érzelmek fogalmát nem ismerő férfival szemeztem.
– Ez nem könyvtár – közölte komolyan.
– Tudja, mióta várok magára?
– Nem, mióta?
Nem vártam, hogy visszakérdez, a pillanat töredékére elakadt a szavam, majd felháborodottságot
erőltetve válaszoltam:
– Régóta!
– Valóban? – firtatta felvont szemöldökkel, mire határozottan bólintottam. – Értem, nos akkor akár
indulhatnánk is dolgozni.
A felvonó felé vette az irányt.  A könyvemet a táskámba süllyesztettem arra az eshetőségre, ha
megint csak a porfogó szerepét kellene betöltenem. Scavo utál csapatban dolgozni, az ő szemében
mindenki hátráltatja a munkát, és egy társ – főleg egy olyan, mint én – egyenlő a fölösleges kolonccal.
Azonban a főnökség szerint mindenkinek szüksége van egy hátvédre, ez az előírás, akkor is, ha mi
egymásra jelentjük a legnagyobb veszélyt.
– Hová megyünk? – kérdeztem éppenhogy elérve a liftet. Társam a mélygarázs gombját, a mínusz
kettest nyomta meg.
– Egy gyilkosság helyszínéhez – informált röviden.
– Úgy értettem, hová hívtak?
– Minek akarod tudni? – Vállat vontam, miért ne? – Te vezetsz? – Megráztam a fejem. – Újságíró vagy?
– Ismét megráztam a fejem. – Akkor komolyan nem tudom, miért szeretnéd tudni.
–  Csak  azért,  mert  egyszerűen  érdekel  –  feleltem  pimasz  hangon.  Scavo  végigmért,  majd
szemrehányón visszavágott:
– Ahelyett hogy ilyen csip-csup dolgok izgatnának, mondjuk, érdekelhetne az öltözködésed. Úgy
nézel ki, mintha egy pénteki diákbuliba mennél.
Elhagytuk a felvonót. Partnerem illedelmesen ajtót nyitott nekem, és megcéloztuk a járgányát.
– Ja, mert maga olyan jól néz ki, talpig feketében. Még azt fogják hinni, hogy a hullaszállítók vagyunk.
– Pedig Men in blackesre akartam venni a figurát, még napszemüveget is hoztam. A jó ügynöknek jó



a megjelenése. Kérlek, nézz végig magadon…
Fiatalosan bepattant a kocsiba, egy nagy sóhaj kíséretében követtem. Bekapcsoltam a rádiót, és a
kedvenc adómat kezdtem keresni.
– Hagyd abba. Ne tekergesd, kapcsold ki – szólt rám. Egy laza mozdulattal rácsaptam a rádióra, mire
az kikapcsolt, felettesem rám pillantott és megcsóválta a fejét.
– Ebben a rohadt kocsiban semmit se lehet csinálni!
– Ne legyél már ilyen gyerekes, Hope.
Befejeztem a morgást, és amíg a biztonsági öv engedte, elfordultam tőle; inkább az épületeket meg
az embereket bámultam.
Egy órányi utazás után lakóövezethez érkeztünk. Csinos kis új építésű házak sorakoztak egymás
mellett. Az volt az érzésem, sohasem lenne elég pénzem, hogy kifizessem akár a legegyszerűbbet is.
– Jól néznek ki, nem? – kérdezte félórás hallgatás után.
– Ja, jók.
– Ha kiöregszem a szakmából, egy ilyen kisvárosba fogok visszavonulni.
– Nem tudom, mi tartja vissza.
– Jó lehet itt élni – folytatta. – Nem kell bezárni az ajtókat…
– Ja, biztos ez kedvezett a gyilkosnak is.
– Kertészkedés, a gyerekek meccseire kijárni, kedves szomszédok, hétvégi grillpartik…
– Engem ez nem hat meg. Mindenhol cuki szomszédok, meg csend, és nyugalom…
– Balszerencse, hogy megzavarta ezt a kis idillt a gyilkosság.
– Pech.
Bájos,  egyszintes  kertes  háznál  álltunk  meg;  a  kert  rózsabokroktól  hemzsegett,  mintha  valami
giccses szappanopera díszlete lett volna, de meg kell hagyni, nagyon szép volt.
Már  több  közrendőr  is  kiszállt,  és  azzal  a  bizonyos  sárga  szalaggal  kerítették  el  a  helyet.  A
szomszédok  kíváncsiskodva  nyújtogatták  a  nyakukat,  néhányan  közülük  már  az  újságíróknak
nyilatkoztak. Nem szeretem az ilyen minden lében két kanál alakokat.
Scavo mögött igyekeztem át a kordonon, sietnem kellett, nehogy feltartsanak. Szinte a semmiből,
rögtön mellettünk termett egy férfi. Kifejezetten alacsony volt, szörnyen terebélyes, dús barna haja a
tarkójáig ért, egy kendőt és egy kávét tartott a kezében. A kendővel folyton verejtékező homlokát
törölgette. Nem csak azért izzadt, mert jó idő volt, valószínűleg a forró ital is közrejátszott. Barna,
rossz minőségű öltönye gyűrött volt, s mégis feszült rajta, halványkék inggel, sárga nyakkendővel
tette teljessé az összképet, na meg a kávéval. Gondolom, zsarusra akarta venni a figurát.
– Helló-helló – köszöntött minket széles mosollyal.
– Jó napot – üdvözölte Scavo. Igyekezett pókerarcot vágni, de lerítt róla, hogy kissé meghökkenti a
„helló”.
– A nevem Joseph Stearn – mutatkozott be az ürge, kezet nyújtva a felettesemnek.
– Nickolas Scavo, FBI.
– Á, az FBI! – Mohón csillogtak apró barna szemei, miközben kezet ráztak.
– A hölgy a társam – mutatott be Scavo, látva, ha ki is lennék világítva, engem bizony akkor sem
venne észre. – Leslie J. Hope.
– Helló – Gyors, nedves kézrázás.
– Ki is ön? Mi a foglalkozása? – tudakolta a felettesem.
– Én vagyok itt  a  polgárőr –  jelentette büszkén Mr.  Stearn.  –  Az időm többi  részében viszont
adatfeldolgozóként tevékenykedek.
–  Izgalmas,  kettős  élet  –  élcelődtem.  A  férfi  vette  a  lapot,  és  nemtetszését  kifejezve  a  száját
húzogatta.
– Ha gondolja, Scavo ügynök, felvázolom a helyzetet.
– Nem szükséges, köszönjük. A kirendelt vezetőnyomozót keressük. Ha valami eszébe jut, hívja a
központot.
Ezzel gyorsan leléptünk. A felettesem tudta, hogy a pasas nem tud semmit, és azt is, hogy lövése
sincs az FBI központi számáról, Stearn mégis bizonygatta, hogy majd csörög.



– Béna alak – jegyeztem meg.
– Az.
Scavo  érzésből  a  bejárati  ajtóban  álldogáló  fiatal,  harmincöt  év  körüli  főnökhöz  trappolt,  és
bemutatkozott.
A férfi rögtön kapcsolt, a jegyzeteit a farzsebébe mélyesztette. Kicsit kapkodó volt, de nem egy „béna
alak”.
– Üdvözlöm, Randolph Green. És ön…
– Leslie  Hope –  böktem ki  lenyűgözve,  hogy figyelemre méltatott.  Kézrázás  közben szép arcú
nyomozónk eleresztett egy mosolyt.
– Ilyen fiatalon, és máris az FBI-nál – mondta csodálattal.
– Nos, akár kezdhetnénk is – szólt gyorsan Scavo. Nem hatotta meg a felém irányuló dicséret. –
Tehát? – Könnyed és gyors mozdulattal felhúzta a gumikesztyűt.
– Tehát kettős gyilkosságról van szó. A Louis házaspár az áldozat.
Elindultunk befelé.
– Gyerekek? – kérdezte Scavo egy családi képet a kezébe véve. – Hol vannak?
– A nagyanyjuknál töltötték a hétvégét. Ma délután jöttek volna haza.
– Értem. – Scavo visszatette a fotót a helyére. – A holttestek?
– Fenn, a hálóban.
– Milyen a helyzet?
– Röviden elég szörnyű. Mutatom az utat.

Teketóriázás nélkül, rögtön beléptünk. Rettenetes volt, ahogy a képembe csapódott az a förtelmes
bűz, aminek hatására a már így is öklömnyire zsugorodott gyomrom tótágast állt.
Mielőtt  még  sírva  kirohantam  volna,  erőnek  erejével  a  szobára,  csakis  kizárólag  a  szobára
fókuszáltam. A falak tetszetős, élénksárgák, a szőnyeg puha, vajszínű. A plafonról egy nagy csillár
lógott le, nem nagyon passzolt a modern, huszonegyedik századi bútorokhoz. Az ágy mögötti falon
hatalmas festmény terpeszkedett a gyerekekről. A két mosolygós arcot és a falat pirossá festette a
vér. A felettesem magához intett.
– Hope, ide!
Nemtetszésemet  kifejezvén a  számat  akartam húzogatni,  de  ha  megteszem,  biztosan elhányom
magam.
– Te jó ég – nyöszörögtem. Az ágyban egy nő feküdt,  szőke, véres fürtjei  csomósan az arcába
ragadtak.  Kigúvadt,  véreres  szemei  céltalanul  a  semmibe  meredtek.  Az  egykor  tökéletes,
porcelánfehér bőrét zöld, lila véraláfutások csúfították, meztelen testét mély vágások lepték el. A
tekintetem az ernyedt, pépessé vert hulláról Mr. Louisra ugrott. A látványtól hátrahőköltem, és
Scavo mellkasának ütköztem. Ujjak hevertek szanaszét  a tetem körül,  a  saját  kézujjai.  Néhány
belőlük a testen lévő egyetlen, de halált okozó, vágott sebbe estek. Puha, latyakos bélágyon, és
megszaggatott  gyomormaradványokon pihentek  meg.  –  Ki… –  Elharaptam a  szót.  Egy  gombóc
alattomosan kapaszkodott fölfelé a torkomon. – Kizsigerelték… – Az émelyítő, tömény, fémes szag
felkúszott az orromba, és befészkelte magát a tudatomba a látottakkal együtt. A szám elé kaptam a
kezem, sarkon fordultam, és átvágtattam a hálószobán, ki a folyosóra.
Se szó, se beszéd, rohantam, és telibe hánytam a legközelebbi falat. Nem ettem a nap folyamán még
semmit, így főleg gyomorsav jött ki belőlem. Szégyelltem magam, habár kis incidensem láthatólag
nem ártott sokat a falnak, már más rendőrök is megtisztelték.
Az  émelygés  sehogy  se  akart  alábbhagyni,  gyorsan  elhátráltam,  nehogy  a  fal  újabb  menetre
csábítson. Egy igen mosolygós, tipikus rendőr mutatott felém.
– Nézd az újoncot! – mondta a dagadt a magas, langaléta társának.
– Helló, Stan és Pan – köszöntem lazaságot erőltetve, amikor elhaladtam mellettük.
A konyhát kerestem, hogy kiöblíthessem a számat. Képtelen voltam szabadulni a látványtól és a
szagoktól. Nem kis ijedtségemre valaki megérintette a vállam.
– Nyugodj meg. – Scavo volt az. Ő kemény legény, meg se rezdült. – Jól vagy?



– Úgy nézek ki?
– Úgy látom, igen. Figyelj, ha összeszedted magad, menj és kérdezősködj a házaspárról. Bármilyen
apró részlet fontos lehet.
– Rendben, és maga?
– Visszamegyek. – Nem tartottam komplettnek, de valakinek el kellett végeznie a piszkos munkát.
Előkotortam a jegyzetfüzetecskémet, de persze tollam nem akadt. Láttam, hogy Stannek van, de
eszem ágában sem volt kölcsönkérni. Egyrészt azért, mert beszólt és kinevetett – pedig lefogadom,
hogy nem vizslatta meg a hullákat, vagy ha igen, szintén átfestette a falat –, másrészt meg nem lett
volna  nagy  relikvia  az  írószere.  A  másik  ember  pedig,  akinél  viszont  tutira  volt  még,  bent
tartózkodott a hálóban, így kénytelen voltam a megkérdezése nélkül lenyúlni az övét.
Kivonszoltam magam az autóhoz, és a kesztyűtartóban kezdtem kotorászni. Idegesítően nagy volt a
rend.  Ez a pasi  egy idióta!  Kinek van ezen a rohadt Földön rendezett  kesztyűtartója?!  Miután
tökéletesen feltúrtam, rájöttem, hogy nem is itt tartja a tollait, hanem a klímán egy tokban.
– Megvagy – suttogtam egy büszke vigyorral. Azonban rögtön megbántam a diadalittas mosolyom,
mert ahogy felpillantottam, a bámészkodók sorában kiszúrtam álmaim férfiját. Magas volt, nagyon
magas, talán a húszas évei végén járhatott.  Rövid, sötétbarna haja selymesebbnek tűnt, mint a
macskám szőre. A szemöldöke vastag, de ettől lett a tekintete olyan, mint egy szomorú kiskutyáé,
akit mindenáron haza akartam vinni. Tudtam, hogy ki kell kérdeznem ezt a pasit. Hogy nehogy
gyanút fogjon, először Stearnhez mentem.
– Helló – köszöntem. – Szeretnék pár dolgot kérdezni. – A hapsi unottan fordult felém, Scavo jobban
felizgatta a fantáziáját.
– Mit?
Na, mégis mit? Természetesen a lottószámok érdekelnek.
– A Louis házaspárról.
– Ja, azt hittem, a telefonszámom…
– Azt majd az eset végén. Szóval, ismerte a családot?
– Hát, hogyne.
– Közelebbi kapcsolatban is álltak? Úgy értem, barátok voltak?
– Nem. Miért, gyanúsít valamivel?
Értetlenül meredtem rá.
–  Van  itt  valaki  a  szomszédok  közül,  aki  közelebbről  is  ismerte  őket?  –  kérdezgettem tovább
egykedvűen. – Mondjuk a közvetlen mellettük lakók, vagy a szembeszomszédok…
– Hát, kérdezze a Matthews családot, vagy Klarkékat, aztán ott vannak Bradfordék…
– Köszönöm. – Gyorsan felírtam a neveket és leléptem. Mivel senki felé sem mutatott, gondoltam,
megcélzom a fiúmat. Szerencsétlenségemre fel sem eszmélhettem, de már előttem ácsingózott egy
bőgő nő. Vörös göndör haja rendezetlenül keretezte szeplős arcát, barna szemeiből patakzott a
könny, nem igazán volt szép, és nekem nem igazán volt kedvem meghallgatni.
– Én Mrs. Klark vagyok – mutatkozott be. – Louisék mellett lakok. – Bingó, az emlegetett szamár
tipikus esete.
– Üdvözlöm, Leslie Hope vagyok az FBI-tól. – Miért pont hozzám kellett találnia?! – Asszonyom, el
tudná mondani, mi történt tegnap este? Esetleg hallott vagy látott valamit? Bármi, ami az eszébe jut,
segíthet.
– Nem hallottam és nem láttam semmit. Este hétkor még beszéltem velük, ma pedig erre ébredtem…
– Sajnálom, asszonyom. – Vártam egy picit; együttérző hatásszünet. – Kérem, megosztaná velem,
amit tud? A házaspár szokásairól, munkahelyükről, ellenségeikről, akármiről.
És a nő belekezdett. Mindent elmondott, onnan kezdve, hogy Louisék ideköltöztek. Én pedig aktívan
jegyzeteltem, de közben a srác felé nézelődtem. Nagy sokára Mrs. Klark befejezte a beszámolóját, és
a felettesem is megjelent.
– Hope – szólított, és elindultunk a kocsi felé. Fene nagy mázlista vagyok, az autó környékén állt az
áldozatom. Ki kellett használnom a helyzetet. Felé vettem az irányt.
– Jó napot – köszöntem mosolyogva.



– Önnek is.
Nem volt egyedül, egy fiatal, aranyszínű labrador ücsörgött a lába mellett.
– Jaj, helló! – Leguggoltam. – Szevasz, kiskutya.
– Ő Boomer. Én meg Adam Bradford vagyok.
Csúnya dolog szamarazni…
– Köze van a Bradford házaspárhoz? – Az a nyomorult nyomozói kíváncsiságom!
– Igen. A nagybátyám itt lakik szemben, én az utca végén.
– Értem. – Hála az égnek, hogy nem ő a házaspár egyik fele.
– És ön?
– Elnézést – bűbájosságot színlelve elmosolyodtam. – Én Leslie vagyok.
– Nagyon örvendek, Leslie. És milyen Leslie is?
Már majdnem sikerült kinyögnöm, de felettesem persze elrontotta.
– Hope! Indulok, veled vagy nélküled.
– Hát, így hívnak… – Scavo mindig is tudta, mikor kell kinyitnia azt a nagy száját. Máris megyek, ó,
gazdám! Idióta! – És mennem kell, de még visszatérünk. – Szívből fejbe akartam lőni magam.
– Ezek szerint még találkozunk, Miss Hope?
– Igen. Ja, és a Leslie-t jobban szeretem. Most megyek, még a végén itt hagy.
– Viszlát.
Rohannom kellett, mert tudtam, Scavo nem viccel, simán itt hagyna. Zihálva huppantam be.
– Azt hittem, stoppal jössz utánam.
– Olyan édes fiú – sóhajtottam kibámulva az ablakon, ügyet sem vetve rá.
– Ja, mindjárt elolvadok. – Felvette a napszemcsijét.
– Maga néha olyan cinikus – jegyeztem meg. Erre nem szólt semmit, elhúzta a száját, és beindította a
járgányt. Elég sértettnek látszott, ami megelégedéssel töltött el. Tudtam, hogy egyáltalán nem arról
van  szó,  hogy  féltékeny  a  pasasra,  egyszerűen  csak  az  zaklatta  fel,  hogy  nem  a  munkával
foglalkoztam.
– Érdekli, mit tudtam meg?
– A férfiról?
– Az áldozatokról.
– Ne, ne most – mondta fekete nadrágjába törölve a jobb kezét. – Éhes vagyok. Menjünk enni.
Nem ellenkeztem, már épp itt volt az ideje, hogy kajáljak.
Csöndben viseltem magam az egyórás út alatt, ahogy Scavo is. Tudtam, min jár az esze. Amikor
gondolkozik, mindig jellegzetesen megfeszül az arca, mintha összeszorítaná az állkapcsát. Mindkét
holttestet tüzetesen átvizsgálta, de annyira nem rázta meg. Ő ilyen ügynök, kizárta a fejéből azt,
hogy emberek voltak valamikor, és rengeteget szenvedtek. A megoldáson agyalt.
Végre leparkoltunk egy igen forgalmas utcarésznél. Az emberek úgy rohangáltak, mint a hangyák.
Utálom a tömeget, utálom, hogy mindenki olyan magabiztosan töri magának az utat. Egy hot dogot
és hamburgert árusító stand mellett mentünk el. Megtorpantam egy pillanatra.
– Na nem – mondta nyűgös hangon Scavo. – Nem eszek gyorskaját. Normális ételt fogunk enni.
Mindig olyan válogatós, minden bizonnyal a kigyúrt testét félti. Szívesen felvilágosítottam volna,
hogy abba még nem feltétlenül hal bele az ember, ha életében egyszer ilyen kaját eszik, viszont
tudtam, hogy nem lehet meggyőzni.  Kénytelen voltam utánakullogni.  Biztos valami biokajáldába
megyünk, ahol nyúltápot szolgálnak fel. Nem sokat tévedtem, egy kínai étterem előtt horgonyzott le.
– Na, én ide be nem megyek – jelentettem ki.
– Enni akarsz, vagy sem? – kérdezte határozottan, mint aki képes élet-halál harcot vívni a kínaiért.
Puffogva, az orrom alatt minden mocsoknak elmondva a felettesem, bementem. Már nem is voltam
annyira éhes. Inkább két hétig nem eszek, de akkor se vesznek rá, hogy ilyen nyalánkságokat tömjek
magamba, éljen a plusz húsz kiló a gyorskajától!
Elfoglaltunk egy asztalt az ablak mellett, és vártunk. Hamarosan megjelent a rohadt derűs pincér, és
elénk tette az étlapokat. Az volt az érzésem, tudja, hogy utálom a főztjüket, és baromi vidám volt,
hogy akkor is ennem kell belőle. Nagyon rühelltem a kis muksót.



– Mit eszel? – tudakolta Scavo.
– Azt hiszem, elrágcsálok egypár pálcikát.
– Ugyan már!
Magamban háborogtam tovább. Ki a fene eszik diós csirkét, vagy tavaszi tekercset, egyáltalán mi
van benne? A főnök tojásos párolt rizst kért savanyú csirkével, ettől aztán jó biókat lehet fingani.
– Es on?
Kicsit még lapozgattam, hozzáértő szemekkel vizsgálódtam, majd egy hatalmas sóhaj kíséretével
becsuktam az étlapot. Az volt az érzésem, hogy a felszolgáló már remeg az izgalomtól.
– Rizst kérek – adtam le a rendelést mosolyogva.
– Es??
– Köszönöm, ennyi.
A pincér segélykérőn Scavóra pillantott.
– Valamit rendelj még hozzá – javasolta a férfi.
– Megmondtam, utálom a kínait – suttogtam, nehogy meghallja a vigyorgó.
– Megsérted. – Scavo is lejjebb vette a hangerőt.
– Na és? Beleszeletel a csirkéjébe?
A felettesem csak megcsóválta a fejét, a pincérhez fordultam.
– Köszönöm, tényleg csak ennyit. Tegnap este annyi tavaszi tekercset tömtem magamba, hogy majd
belehaltam, most csak ez tud lecsúszni.
– Ah… – A hapsi láthatóan megkönnyebbült. – Tavaszi tekercsbol sosem eleg.
– Nem is – feleltem. Ezzel fogta magát és leadta a rendelést a konyhán.
– Mintha azt mondtad volna, utálod a kínait – jegyezte meg Scavo az itallapot böngészve.
– Úgy van.
– Hazudtál.
– Nyilván.
Tudtam, ha nem adom meg a felszolgálónak a lelki békéjét, beleőrül, hogy van olyan ember, aki
utálja a kajájukat, és még a pofáját is betolja az éttermükbe, hogy szembesítse őket ezzel.
Mindketten teát kaptunk, nem szeretek teázni, de Scavo úgy döntött, átveszi az irányítást. Hamar
kihozták az ételt, és ami még jobb, pálcikával.
– Ez most vicc? – kérdeztem az evőeszközeimet felemelve.
– Ha nem tetszik, el is rágcsálhatod…
–  Istenem,  ma  nagyon  elemében  van.  –  Morcosan  igyekeztem  elsajátítani  a  pálcikahasználat
mesterségét. – Nem segítene, igaz? – A felettesem már jóízűen falatozott.
– Nem.
– Miért is nem?
– Mert egyszerűen csak nem.
Próbáltam nem odafigyelni, mit eszik, de reflexből biztos eltorzult az arcom, mert Scavo rögtön
kommentált.
– Mi az, te mi a fenét szoktál enni? Szörnyen válogatós vagy.
– Őszintén szólva, nem tudom, melyikünk a válogatósabb – kontráztam. – Az, aki nem hajlandó
megenni egy nyomorult hot dogot három dolcsiért, és inkább egy puccos étteremben kajál macskát
harmincért, vagy én, aki nem akadok fenn azon, hogy még a végén elvesztem a tökéletes alakom egy
nyomorult hot dogtól.
–  Biztos  lehetsz  benne,  hogy  abban  az  imádott  hot  dogodban több  a  macska,  mint  ebben  az
ártalmatlan savanyú csirkében.
– Ó, haha – motyogtam a rizsben turkálva.
– Mi az, csak nem nagy Hello Kitty-rajongó vagy? Nyugi, Kittyt nem hiszem, hogy beledarabolják.
– Á, észrevette az övemet? – kérdeztem megjátszott elragadtatással.
– A fél világ látta, milyen extravagáns öved van. – Gondolom, ezt csipkelődésnek szánta, nem talált! –
És abban is biztos vagyok, hogy az a srác a kutyájával szintén kiszúrta, minden bizonnyal mély
benyomást tett rá.



Na jó, ez tényleg betalált.  Vajon Adam hülyének néz? Végül is én se tartanék normálisnak egy
huszonnégy éves csajt, aki Hello Kitty-s övben flangál. Scavo az orra alatt somolygott, tudta, hogy
nyeregben van.
– Szerintem ez egyáltalán nem vicces – mondtam sértődötten.
– Szerintem meg igen, de ez nézőpont kérdése.
Akkor fulladj meg! Sajnos, ezt csak magamban gondoltam, és még csak be se jött.
– Na, halljuk, mit tudtál meg.
– Az egyik közvetlen szomszéd számolt be részletesen. – Gyorsan kapcsoltam. Egy időre el kellett
ásni a csatabárdot. – Mrs. Klark. A férjet Ian Louisnak hívták, középkorú. Könyvelőként dolgozott az
egyik nagyvállalatnál, a DandC-nél. Kereskedelmi cég. A feleség Alison Roberts Louis, harminckilenc
éves. Modell volt harminchárom éves koráig, de abbahagyta a második gyerek miatt. A két fiú közül
az idősebbik tíz éves, Andrew, a kicsi öt, a neve Liam. Mindenki rendes családnak ismerte őket, nem
volt semmi zűr. Hétvégén kerti és, koktélpartik, teniszeztek, és hasonló kedves dolgok. A nő szerint
nem volt ellenségük, mindenki kedvelte őket.
– Olyan nincs.
– Ugyan már, egyik szomszédból sem nézném ki, hogy ilyen szörnyűséget művelt volna.
– Gondolom, a te elméleted szerint egy vérszomjas zombi tette, Anita. – Jól kihangsúlyozta az utolsó
szót reggeli olvasmányom hősére utalva.
– Nagyon mókás, de komolyan… – fintorogtam. – Viszont az a sok bűbájos házaspár mint texasi
láncfűrészes… Na ne.
–  Ez azt  bizonyítja,  hogy még kezdő és naiv vagy –  szögezte le Scavo.  –  Mindenki  potenciális
gyanúsított, amíg nem zártuk ki, érted?
– Maga meg minden bokorban rémeket lát.
– Valaki megölte azt a két embert, Hope – mondta komolyan, én pedig alig bírtam ki, hogy hozzá ne
tegyem: vagy VALAMI! – És szerintem ismerték a gyilkosukat.
– Miből gondolja? Nem volt kerítés, bárki bejuthatott.
– Nincs nyoma erőszakos behatolásnak. Emellett furcsának találom, hogy az égvilágon senki egy
nyikkanást sem hallott.
– Leszedálta őket. – Számomra is érdekes volt a helyzet, de az iménti ötletem igencsak jó eséllyel
pályázott a fődíjra.
– Nem. Szerintem van itt valami csavar.

Lassacskán összeszedtük magunkat, és a központba mentünk, én persze korgó gyomorral.
Scavo maga írta meg a jelentést, egy ilyen komoly ügynél nem bízta a kezdőre. Azonban mielőtt
nekiállt volna a munkának, a főnök irodájához irányított. Magamban szitkozódva konstatáltam: hát
mégis lebuktam.



II. FEJEZET

A nagyfőnök az asztalánál ült, egy igen vastag könyvet olvasgatva. Reméltem, hogy nem a jogaim
állnak benne.
– Jó napot, főnök – köszöntöttem, és leültem vele szembe. Kényelembe helyeztem magam, tudtam,
hogy mi vár rám. Lassan, nagyon lassan nézett fel az olvasmányából, ezzel is a frászt hozta rám.
– Jó napot – felelte hidegen.
Ismét csend, én meg csak vártam, hogy mikor fog kitörni. A főnök elég morcos arcú ember, tutira
veszem, hogy még csecsemőként sem mosolygott. Ősz haja divatosan volt nyírva, középmagas, és az
ötvenöt  évéhez  képest  jóképű,  fess  pasas.  Hideg  kék  szeme  mindent  meglátott,  ami  igazán
feszélyezett, ezért az elég átlagos vezetéknevét jelző fémtáblácskát fixíroztam az asztalon. F. Miller
állt rajta, gravírozott betűkkel.
Fél szemmel a hatalmas könyves szekrényét pásztáztam, s megcsodáltam a gyűjteményét… Jog, jog,
jog, és nézd csak! Jog! Nem kedvelem az efféle olvasnivalókat, túl sok bennük a betű, de most még
ez is érdekesebb volt, mint Miller főnök. És én még azt hittem, hogy nem lehet rosszabb a nap.
A  tekintetem  a  háta  mögötti  plecsnikre  tévedt,  amelyeket  ezért,  meg  azért  vágtak  hozzá.
Tengerészként kezdte a pályafutását, majd kiváló zsaru lett. Ez mind a katonai múltjának köszönhető,
és most ennek hála az FBI egyik fejese, alias főfőnök.
A figyelmem sajnos rá kényszerültem irányítani, miután hosszas csönd után váratlanul rám rivallt:
– Mégis hányszor kell koptatnom a pofámat azért, hogy végre felfogd, ne késs el?! Nem méltó a
viselkedésed ehhez a csoporthoz!
Már vagy százszor elmagyarázta, hogy elég tré ember vagyok, így ez most se ütött szíven. Tudhatná,
hogy hiába jártatja a száját, valami sosem változik, pedig én igyekszem.
– És hogy nézel ki?! – ordította. Ha nem lettem volna felkészülve, azt hittem volna, pucéran jöttem be,
de tudtam, hogy nem ez a bökkenő. Én semmi kirívót nem találtam az öltözékemben, leszámítva a
Hello Kitty-s övemet. Nem tudom miért, de szent meggyőződésem, hogy az embereket felbátorítja
irányomban.
– Mi ez a farmer?! – folytatta Miller.
A névtábláját bambulva morfondírozgattam, mintha szégyellném magam. Szerintem a farmer sose
megy ki a divatból.
– Itt lenne az ideje, hogy megembereld magad! Azért osztottalak be Scavóhoz, hogy tanulj! Nemcsak
azt, hogyan kapd el a bűnözőket, hanem, hogy ragadjon rád egy kis stílus is!
Nick  Scavo  mindig  kifejezetten  elegántos.  Folyton  piszkosul  drága  öltönyben  nyomul.  Ki  nem
állhatom azt a rohadtul kifinomult ízlését, de a főnök nagyon csípi, és állandóan vele példálózik, nem
csak nekem.
– Ha még egyszer késni mersz… – Acsargott Miller kivillantva tökéletes fogsorát. – Csak még egyszer
próbáld meg…
– Tudom-tudom. Felfüggesztés lesz a vége, ami az aktámba is belekerül, és sokkal rosszabbul fog
mutatni, mintha valakinek megtagadnám a parancsát.
– Nem, legközelebb kitekerem a nyakad! Na, az fog igazán rosszul mutatni az aktádban! És most
húzd el a csíkot!
Egy szempillantás alatt eltűntem az irodájából. Hallottam, hogy mögöttem valami tompán koppan az
ajtón. A főnök elővette a dartskészletét.
Mélyet sóhajtottam, és magabiztos léptekkel indultam az asztalkámhoz. Lehuppantam a székembe,
és unottan figyeltem a munkatársakat. A számítógépemre sandítottam. Semmi változás, egy rohadt
üzim se jött.
Scavo hevesen pötyögött a gépén. Csodálattal mértem fel az asztalát. Rend és fegyelem, szinte már
kényszeres. Bezzeg az én portám… Szemétdomb, még csak egy rendes tollam sincs, így mindig
kénytelen  vagyok  Scavótól  kölcsönkérni.  Sose  ad  szívesen,  mert  miután  ideadta,  a  fiókomba
süllyesztem, ahonnan aztán sosem kerül elő. Már vagy százszor kipakoltatott velem, de nem voltak
meg. Ez nem csoda, csak neki, mivel nem tudja, hogy hazahordozom a tollacskáit és gondosan



elzárom őket.
Merengésem közben egy kedves ismerősöm, a három asztallal odébb lakó Tom DiMarco vert hátba.
Megugrottam a székemben.
– Na, ne ijedezz, békével jöttem – mondta a Nők Álma, a mindig napbarnított bőrű, élénkbarna
szemű adonisz.
– Mi kéne? – kérdeztem lenyelve a szívem.
– Csak érdeklődök, mi volt. – Végigsimított rövid, szőke haján, ami megjegyzem, nem igazán állt jól
neki, de hát nem tudtam lebeszélni a festésről.
– Semmi, a szokásos – mondtam vállvonogatva. – De most már halálos fenyegetést kaptam, jobb lesz,
ha nyitott szemmel alszom ezután.
– Ugyan, Miller csak ugat. – Szorítottam neki egy kis helyet, az asztalomra csüccsent.
– Ezt az mondja, akit eddig nem csesztek le.
– Tudod, hogy már engem is letolt. Igaz, jóval kevesebbszer, mint téged…
– Látod? Ez csak annyit bizonyít, hogy engem senki se szeret. – Tom elmosolyodott.
– Hogy ez milyen igaz – mélázott hangosan a felettesem, tudomást se vettem a megjegyzéséről.
– De jó neked, Tom, hogy a felettesed emberszámba vesz – fordultam cimborámhoz, nem zavartatva
magam.
– Ja, Elliot jó fej – felelte az üres tollamat forgatva az ujjai között.
Utáltam a sorsot, Millert és Scavót, amiért nem én kerültem a mindig jókedvű Mark Elliot mellé.
– Azon filóztam munkába jövet – kezdtem a piszkálódást –, hogy a nyugdíjkorhatárt lejjebb kellene
vinni, mondjuk, ha már negyven vagy, akkor csá. Ebben a korban az ember már zsörtölődőssé válik,
unalmassá, életunttá.
– Hát nem t’om, én nagyon jól kijövök Elliottal.
– A fenébe! – Az asztalomra csaptam. – Akkor csak az én felettesem olyan, mint az öreganyám. Néha
mázlistának érzem magam.
– Hát, igen, a családi hangulat megalapozott – vigyorgott DiMarco. – Amúgy miért késtél el? Csak
nem egy pasi?
– Bárcsak mondhatnám. Egyszerűen csak hozom a formám. Miért, féltékeny lennél?
– Én? Rád? – kérdezte a srác először magára, majd rám mutatva. – Tudom, milyen vagy, nem irigylem
a következő hapsidat.
– Ezt meg mire véljem, Thomas DiMarco?
– Leslie, te nemcsak a munkában vagy ilyen zakkant, hanem a magánéletben is.
– Tom, én nem vagyok zakkant!
Scavo halk kuncogást hallatott.
– Hé, ez nem a maga dolga! – Ő az irataiba bámult, vállat vont, és ráadásként megcsóválta a fejét. –
Ki tudok alakítani normális kapcsolatokat is.
– Felőlem.
– Különben – Tom gyorsan témát váltott – hallom, ti kaptátok azt a mészárlós-kibelezős ügyet. –
Bólintottam. – És milyen?
– Undorító, két hétig nem fogok aludni – válaszoltam, erre ő megborzolta a hajam.
– Van valami nyom, vagy gyanúsított?
– Nincs. De szerintem valami pszichopata sorozatgyilkos, aki valami ördögi humbug miatt gyilkol,
habár az elkövetés módja arra utal, hogy személyes ügy. Persze remélem, tévedek, de képtelen
vagyok  elhinni,  hogy  valaki  így  kivégezzen  olyasvalakit,  akit  ismer,  mert  unszimpi,  vagy
összeszólalkoztak.
– De, te. – Halkan a fülembe súgta: – Scavót.
– Tudod, hogy én zakkant vagyok. – Váltottunk egy cinkos mosolyt. A felettesem pedig egy aktát a
hóna alatt szorongatva, fontoskodó képpel lelépett.
– Amúgy szerintem jót fog neked tenni, ha egy felnőtt keze alatt nősz fel – elmélkedett Tom Scavo
után nézve.
– Mondhatom, rohadt vicces.



– Téged csak az zavar a pasiban, hogy kezelni tudja az idiótaságaidat.
– Nem is! Néha olyan komoly, és kiállhatatlan.
– Pont az eseted – állapította meg. Szegény rögtön megbánta felelőtlen kijelentését,  amikor az
érzékeny pontjára könyököltem.
– Scavo negyvenkét éves, beképzelt, felsőbbrendűségi komplexusban szenved, és a felettesem. Egy
idióta – foglaltam össze, Tom meg csak nyöszörgött és nyöszörgött. – Szóval kétlem, hogy bármikor
is csak azt mondanám, na jó, nem rossz. Az hazugság lenne, és én utálok hazudni, oké?
– Oké – préselte ki a fogai között, megkegyelmeztem neki.
– Amúgy meg találkoztam egy irtó jó pasival – jelentettem be. – A bűntény helyszínén, úgy tűnt,
szimpatikusnak talál.
– Mert még nem ismer – morogta maga elé az áldozatom.
–  Meglehet  –  vállat  vontam.  Sajnos  ismét  feltűnt  a  láthatáron  Scavo,  két  vastagabb  kartont
szorongatva. Az asztalához ment.
– Na, és milyen az a srác? – firtatta Tom az én Adam Bradfordomat.
– Nagyon kedvesnek tűnt, és segítőkésznek – meséltem lelkesen. – Van egy édes kutyája is, Boomer.
– Hú, remélem, Boomer nem eszik macskákat.
– Mi az Hope, van egy macskád? – kérdezte Scavo a billentyűzetet püfölve.
– Van – vetettem oda. Ő csak somolygott és bólintott. – És ti min dolgoztok?
– Piti kis leszámolás. Elliot szerint a maffia keze van benne.
– Milyen mázli, hogy félig digó vagy. Ugye nem akarja, hogy beépülj?
– Á, nem. – Határozottan legyintett egyet a levegőbe. – Legalábbis még nem.
– Azért légy óvatos.
–  Ezt  pont  te  tanácsolod,  aki  valami őrült  gyilkos nyomában vagy? –  kérdezte méltatlankodva.
Tudtam, hogy irigyli az ügyem, de én szívesen cseréltem volna vele.
– Hope – szólt át Scavo. – Nem tudod, mi a száma annak a nyomozónak, aki a nyomozást vezeti?
– De… – mondtam bizonytalanul, és hihetetlen sebességgel turkálni kezdtem a papírhalmomban. –
Felírtam valahova…
– Remek – sóhajtotta a felettesem mérhetetlen nagy lebecsmérléssel.
–  Meglesz  –  bizonygattam,  és  lehessegettem Tomot  az  asztalomról.  Találtam  én  ott  mindent.
Sajtpapírt, egy régi hambi emlékét, autómosószámot, de minek? Ott volt a nővérem száma, Scavóé, a
recepcióé, a mentőké, és olyan extrém helyeké, hogy néha kételkedtem, ez valóban az én asztalom-e.
– Remélem, estig meglesz. – Felettesem látványosan szenvedve, az arcát a tenyerébe temette. Csak a
mozdulataival  ki  tudta  mutatni,  hogy  „kislány,  belőled  sose  lesz  jó  ügynök.  Csak  a  főnök
jóakaratának és az én mérhetetlen nagy szívemnek köszönhető, hogy még itt vagy.”
Végre egy zöld papíron megtaláltam Randolph Green számát, milyen logikus.
– Itt van.
– Na végre, csak fél órába telt – jegyezte meg és nagy svunggal elvette. Miután elintézett egy gyors
telefont, újra szólított: – Hope, indulunk!

Garden City egyik járőrét sem izgatta, hogy egy komolyabb öltözékű pasas mögött kullogok. Persze
nem vártam el, hogy Scavo megvédjen, akkor se tette volna, ha nem vágtam volna be a durcit.
– Ó, hali, csinikém! – üdvözölt az egyik kolléga.
– Szióka, csillagom – kontrázott egy másik zsaru.
Az épület nem nézett ki jobban belülről, mint kívülről. Az ülőhelyek roskadoztak a piszok és a kétes
kinézetű alakok alatt – beleértve a zsarukat is –, jó pár csempét levertek az idő folyamán, amelyek
törmelékei a fal mentén tömörültek. A régi őrsömet juttatta eszembe, otthonos.
Rögtön a bejárattal szembeni pulthoz igyekeztünk. Egy fiatal srác strázsált ott, vörös hajú, sápadt
arcú, de nem szeplős, egész helyes.
– Nickolas Scavo, FBI – nyitott a felettesem, engem be sem mutatva. – Randolph Greenhez jöttünk.
– Értem… – zavartan bólintott a fiú. – Nos, eligazításon van a 12/B teremben.
– Köszönjük. – Magabiztosan elindult bal felé. Nem voltam kíváncsi arra, honnan tudja, merre kell



menni, de úgy gondolom, elég öreg róka, tuti járt már itt.
Se perc alatt megtaláltuk a termet, és tökölés nélkül bementünk.
Green a pulpituson állt. A járőrök tekintete most ránk szegeződött.
– Üdvözlöm önöket! – mondta a nyomozó. – Emberek, bemutatom Scavo és Hope ügynököket az
FBI-tól.
A  teremben  zúgolódás  támadt.  A  rendőrök  sosem  lelkesednek,  ha  a  szövetségiek,  azaz  mi
bepofátlankodunk  az  ő  felségterületükre.  Ez  a  régi  ellentét  már  sokszor  rést  hagyott  a
rendfenntartók hálóján, amin a bűnözők könnyűszerrel egérutat nyerhettek.
– Mit keresnek itt a szövetségiek? – kérdezte lefitymálón egy fiatalabb rendőr. – Minek kellenek ezek
ide?
A felettesem fölvette a kesztyűt, rávilágítva, hogy ő az alfa-hím. Nem tudtam, hogy az egója miatt
csinálja-e, vagy mert fel akarja tüzelni a kedélyeket, hogy mindenáron, minél előbb elkapják a tettest.
– Talán azért, mert több tapasztalatunk van, mint önöknek, és felelőtlenség lenne egyszerű járőrökre
bízni ezt a kényes ügyet.
A háborgónak nem tetszett a válasz, de nem volt elég tökös legény, hogy visszaszóljon.
–  Tapasztalat,  mi? –  kérdezte kajánul  egy fánkzabáló,  ősz hajú és bajszú férfi.  –  A kislánynak,
gondolom, rengeteg tapasztalata van már…
Erre idióta, artikulálatlan nevetés harsant fel. Igyekeztem rezzenéstelen képet vágni, mintha meg se
hallottam volna.
– Nekem is megmutathatná, mit tud! – szólt egy ocsmány képű, lófogú zsaru.
– Uraim, kérem! – Green próbálta csitítani a kedélyeket.
– Hé, emberek! – szólalt meg félhangosan Scavo. Elég határozott hangja volt, így mindenki felé
fordult. – Ne tévessze meg önöket Hope ügynök kinézete! Hope az Akadémia után két évig volt járőr,
és átvette az FBI. Elgondolkoznék azon az önök helyében, hogy ő itt áll mellettem, önök pedig a
padjaikban gubbasztanak. Szóval tiszteletet várok az ügynököm felé.
Nem mondom, hogy rendes volt tőle. Az izgatta, hogy kinevetik a társát, és így őt is béna alakként
könyvelik el, ezt az arroganciát meg nem köszönöm.
– És most folytathatnák az eligazítást? – kérdezte higgadtan Scavo. Green biccentett és folytatta a
mondókáját.
–  Ismeretlen tettes után nyomozunk. Bármilyen gyanús alakot le kell  kapcsolniuk,  extra nyitott
szemekkel járőrözzenek, minden apró dolgot figyeljenek meg. Mint említettem már, a két ügynök
segíti a munkánkat.
– Úgy érti, mi vezetjük a nyomozást – helyesbített Scavo.
– Ezt hogy érti? Ez a mi körzetünk! – jött egy felháborodott hang a hátsó sorokból.
– Nos, igen – Green kelletlenül megköszörülte a torkát. – Az FBI-é az ügy.
– Szóval, teszem azt, ha elkapjuk a gyilkost, az FBI-osoké a dicsőség? – kérdezte egy fiatal srác.
– Úgy van. – A felettesem felelt. – Ugyanis azt nekünk köszönhetik majd. Nem hinném, hogy képesek
egy gyilkos agyával gondolkozni, én már huszonhárom éve ezt csinálom.
– Akkor akár maga is tehette – mondta ugyanaz a rendőr, aki a dicsőség miatt morgott.
– Akár. – Felettesem alig láthatóan elmosolyodott. – De sajnálattal közlöm, hogy rendelkezem alibivel.
Ezután nyugiban folyt tovább az eligazítás. Scavo csendesen figyelte Greent, én pedig fél szemmel a
zsarukat. Idegesített, amikor felém mutogattak, és összekuncogtak. Nem csak a ruhám volt a baj,
hanem  egyszerűen  az,  hogy  nő  vagyok.  A  megbeszélés  végén  mind  kivonultunk  a  recepciós
nagyterembe. Scavo bizalmasan hozzám fordult.
– Felmegyek pár dolgot megbeszélni Greennel.
– Mi az, már nem is vagyok olyan jó ügynök, hogy tudjam, mi a helyzet?
– Ezt ne csináld.
Nem bírom, amikor ilyen atyáskodó, erre csak vállat tudtam vonni.
A kávéautomatához trappoltam, és előhalásztam a nadrágzsebemből pár aprót. Nem volt cappuccino,
most már tényleg kezdett a fejembe szállni a méreg. Újabb aprókat kotortam elő, és a krémes kávé
mellett döntöttem. Az idegroham szélén álltam, amikor a gép benyelte a pénzem.



– A büdös életbe…
– Néha csinál  ilyeneket –  szólt  mögöttem egy ismerős hang.  Megfordultam, és azzal  a  sráccal
találtam szemben magam, aki meggyanúsította a felettesem. Pár cent volt a kezében. – Elnézést… –
Az automatához lépett, bedobálta a fakón fénylő tallérokat, benyomta a feketekávés gombot, majd
rávágott egyet a masinára. Halk brümmögés, és zümmögés, s elkezdett csordogálni a feketekávé.
– Jobb belátásra kell bírni – világosított fel beleszürcsölve italába, bólintottam. A gépnek dőlt, és
várta, hogyan oldom meg a feladványát. Már csak a farzsebemben volt egy kevés pénz, így onnét
kellett elővennem, pech.
– Ez az, szivi! – biztatott a fánkos dagadék. – Jó a koffered.
– De jó nekem – mondtam bedobálva a zsetonokat.
– Ne is törődjön vele. A fiúk itt ilyenek, nagy a pofájuk, amúgy ártalmatlanok.
– Nem tudom, hogy örüljek-e magam miatt, vagy sírjak az áldozatok miatt – feleltem a srácra se
pillantva, a kávé jobban lekötötte a figyelmemet.
– Néhányan elég tapintatlanok, ritka madár errefelé a női kolléga. – A hangjában éreztem, hogy
mosolyog.
– Gondolom, maga sem volt kivétel az Ökörköri kör röhögőgörcsi rohama alól.
– Nem rossz arcok ezek a rendőrök.
– Ó, ebben nem kételkedem, valamennyien meg nem értett lelkek. Amúgy meg nem válaszolt, ez azt
bizonyítja, hogy maga is jókat nevetett rajtam. Így elég béna próbálkozás volt, hogy mások nevében
kérjen bocsánatot, pedig egyáltalán nem különbözik tőlük – mondtam egyenesen a huncut, acélzöld
szemeibe nézve, kezemben a megszerzett kávémmal.
– Ez a véleménye rólam?
– Nem mondtam, hogy mi a véleményem magáról, viszont a birkaszellemet már felfedeztem, szóval,
kábé olyan ember lehet, mint az itt lévők kilencvenkilenc egész kilenctized százaléka.
–  Maga  lenne  az  az  egyetlen  egy  tized?  –  kérdezte,  mikor  már  elmenőben  voltam.  Csak
hátramosolyogtam, és felemeltem a kezem, úgy értelmezi, ahogy akarja.
Egy pofás, rozoga kis padon foglaltam helyet, és a kávém fölül vettem jobban szemügyre az iménti
beszélgetőpartneremet. Kimondottan jóképű volt, úgy harminc körül saccoltam. Rövid, barna haj,
izmos kar, helyes pofi, tetszetős képet mutatott. Viszont nem tudtam elnézni a tény mellett, hogy
kinevetett, utálom, ha kinevetnek! A pultos fiúhoz ment és cseverészni kezdett vele, persze volt
tippem, miről. Azt is utálom, ha látványosan beszélnek rólam, legalább próbálták volna titokban,
vagy lehet, hogy náluk ilyen egy titkos beszélgetés? Akkor klasszisokkal bénábbak, mint hittem.
Nyolc óra felé járt, itt volt az ideje indulni, mert az érdeklődő férfitekintetek kezdtek egyre jobban
méricskélni.
Scavo végre megjelent, és a pad előtt elsuhanva intett a kezével.
– Nem értem, miért nem mondja meg, hogy miről volt szó.
– Még semmi biztosat nem tudunk – felelte. – Green pár helyszíni fotót adott át, aktákat az esetről, és
a nyomozás lépéseiről beszéltünk. Semmi érdemleges.



III. FEJEZET

Hiába érkeztem időben, az egész iroda már javában nyüzsgött. Mikor jönnek be?! Vagy itt alszanak?
Nem  is  érdekes,  csak  az,  hogy  az  én  drága,  megbízható  kávéautomatámmal  találkozhassak.
Elbűvölve pislogtam gyönyörű szép, tiszta „arcába”, a benne rejtőző fincsi, meleg cappuccinómra
gondoltam.
– Ne most. – Scavo rohant el mellettem. – Gyere, megyünk.
Egy pillanat alatt annyi szitok pörgött le az agyamban, kevés ember tud ilyen rövid idő alatt ilyen
cifrán fogalmazni. Nem elég, hogy a reggeli ébresztőjével megfosztott a legszebb álmomtól, most
még a cappuccinómtól is! Lehorgasztott fejjel követtem a liftbe, amit két perce hagytam el, igazából
ki se kellett volna lépnem belőle.
– Ugye milyen jó ilyen korán kelni? Több dolgot tudsz elvégezni, több időd is van.
– Ezt értsem úgy, hogy elvisz reggelizni?
– Nem, nem viszlek el. Olyan korán keltettelek, hogy még ebédelni is lett volna időd.
– Csak ahhoz volt lelkierőm, hogy felöltözzek, meg fogat mossak.
Ismételten végignézett rajtam, tudom, a ruhám nem a legmegfelelőbb, de kettőnk közül valakinek
szexisnek kell lennie, még ha ócska nap elé nézünk is. Bár ebben a pillanatban nem éreztem magam
olyan szexisnek elnyűtt arccal és korgó gyomorral.

Az útvonalból megtippeltem, hogy a rendőrkapitányságra megyünk. Szuper, itt legalább értékelni
fogják a rucimat. Lehet, hogy tényleg be kellene szereznem pár kosztümöt, de nem hinném, hogy
jobban tudnék mozogni szoknyácskában, blúzocskában, meg csinos bőrcipellőkben a bűnözők után
loholva. Emellett nevetségesen festek kosztümben.
A felettesem a tegnapi ruhájában feszített, de kék inggel, és hozzáillő, egy árnyalattal sötétebb
nyakkendővel. Bezzeg őt senki sem inzultálja a kinézete miatt, amiről egyértelműen ordít, hogy
bizony neki futja a drága cuccokra.
A kapitányság előtt ugyanazok a kedves, ismerős arcok fogadtak. Most azonban nem szóltak be,
talán ők is kábultak voltak még.
A 12/B ajtajában Green kedélyesen köszöntött minket. Tragikus események ide vagy oda számára
rendkívül nagy durranás volt, hogy az FBI híres fenegyerekével melózhat együtt.
– Nos, felvilágosította már a jelenlévőket? – tudakolta Scavo, miközben pár pillanat alatt felmérte a
teremben ránk várakozó, egyenruhás zsernyákokat.
– Még nem. Gondoltam, megvárjuk önöket.
Belépve a kávés gyerek a székén egyensúlyozva mosolyogva biccentett felém. Egy latin-amerikai csaj,
gyanakvón mért végig, olyan képe volt, mintha valami büdöset szagolna. Köreinkben üdvözölhettük
még a fánkzabáló-beszólogatóst, és egy piszkosszőke pasast, aki negyven körül járt.
Mi is helyet foglaltunk a félkörívben felállított iskolapadokban, aminek következtében Scavo és a
fánkos közé kerültem.
A nyomozó nem húzta az időt, rögtön belecsapott a közepébe:
– Kezdeném azzal, hogy mi hárman fogunk foglalkozni a tegnapi esettel. Az egységünkből pedig
kiválasztottuk a négy legjobb rendőrünket, akik szintén aktívan részt vesznek a nyomozásban.
Végignéztem a jelenlévőkön, micsoda ütős kis csapat.
– Párosával fogunk járőrözni a környéken és kutatómunkát folytatunk. Együttműködést várok el
mindkét oldalról.
Az FBI oldaláról tudtam, hogy csak rám gondol, mivel evidens, hogy Scavo együttműködő.
– A rendőrség és az FBI mától egy csapat.
– Ezt hogy érti? – kérdezett közbe a kávés.
– Úgy, hogy az FBI-os kollégákkal párba osztunk majd titeket. – Ez már egyre jobban felzaklatott.
Nem azért, mert hozzánőttem Scavóhoz, hanem azért, mert senki szaktudásában nem bíztam úgy,
mint az övében.
– Mára már meg is van, ki kivel lesz. Rodrigez megy Abbottal.



Nem tudtam, ki kicsoda, de az tuti, hogy Rodrigez a gonosz képű latin csaj.
– Jackson az én párom. – Green tekintetét követve a kávés felé néztem, aki a fánkos mellett ült.
Biccentett.
– És Hope ügynök, igaz? – kérdezte, mire én bizonytalanul bólintottam. – Ön Brandisszel megy.
– És maga? – fordult Scavóhoz a fánkos.
– Én elleszek egyedül. Tudok magamra vigyázni.
– Na, ezzel megvolnánk – szólalt meg Green. – Most pedig menjetek, és öltözzetek civilbe. Tíz perc
múlva a váróban találkozunk.
Kis mozgolódás támadt és kiürült a terem, csak én, Scavo és Green maradtunk. Nem szóltam a
felettesemhez, megbántva éreztem magam, persze ő ezt észrevette.
– Nyugalom, jó kezekben leszel – biztosított. – Én kértem, hogy Brandis mellé légy beosztva.

Tíz perc múlva valamennyien a váróban ácsorogtunk. Miközben a falat támasztottam, volt időm
felmérni a kollégákat, milyenek is civilben. Az, hogy éppen mit hord az ember, nagyon árulkodó tud
lenni. Fánkos szürke pólót viselt, amin egy Ferrari parkolt, és egy bő, megviselt kék farmert, amihez
egy viharvert barna öv is dukált. Le mertem volna fogadni, hogy ő az, aki mindenkit kiskölyökkora
óta ismer, a jó fej nagyöreg, akit műszak után a kocsmában lehet megtalálni. Rodrigez ruházata tök
átlagos, de éreztem benne egy fiús vonalat, ambiciózus, kiharcolta a férfiak elismerését, már ő is
falkatag. A kávés feltűrte fehér felsője ujjait, hogy a nép kedvére csodálhassa alkarja feszülő izmait.
Tipikus szépfiú, néha lemegy gyúrni, súlyzózás közben a csajokat fűzi, a munkahelyen ő a nagymenő
srác, akivel mindenki barátkozni akar.
Green a pultnál  egyeztetett  valamit  a vörössel,  Scavo meg egy sarokban dumált  mosolyogva a
piszkosszőkével.  Jól  elvoltak,  bármiben  fogadtam  volna,  hogy  nem  ilyen  hirtelen  kötöttek
ismeretséget  és  kedvelték  meg  egymást,  ez  régi  barátság.  Már  ha  Scavónak  vannak  barátai.
Green végre befejezte a dolgát, és Scavóék is hozzánk tolták a képüket.
– Nos akkor mindenki megvan? – kérdezte a nyomozó.
– Én megyek is – jelentette be a felettesem. – Jó munkát.
– Most lelép kávézni? – kérdeztem mogorván.
– Ne pánikolj, hasznosan fogom tölteni az időmet. És ne halljak túl sok rosszat. – Ezzel sarkon fordult,
és faképnél hagyott.  Kifejezetten szarul  éreztem magam, mint egy gyerek,  akit  a szülei  otthon
felejtettek,  miután  elköltöztek.  Vajon  miképp  felejtődött  otthon  a  rosszcsont  gyerek,  és  miért
költöztek a szülők a Föld másik felére?
Már nem volt olyan nagy arcom a sok ismeretlen között.
– Mi is mehetünk – mondta Green, és kivonultunk az épületből. Valamennyien jól elcseverésztek, én
mögöttük oldalogtam tök kukán.
A nyomozó egy kék, régebbi típusú Mercihez ment.
– Gyere,  Jackson. –  A kávés készségesen követte.  Mind olyan magabiztosak voltak,  mintha egy
megrendezett filmben lennénk. Jól mozgó szereplők, koordináltak, csak én voltam az az egyetlen
lüke statiszta, aki miatt leáll az egész forgatás.
– Jöjjön velem, Hope – szólított a piszkosszőke manusz egy fekete Ford mellől. Hozzásiettem, jó kutya,
lábhoz… Rodrigez pedig a fánkossal szállt be egy ánizskék kocsiba, szóval a fánkos Abbot. Némán
kászálódtam a járgányba, míg a többiek megbeszélték, ki merre menjen. Aztán Brandis behuppant
mellém.
– Indulhatunk?
– Igen.
Jól szemügyre vettem újonnan szalajtott társamat. Szép, ápolt szőke haja majdnem a tarkójáig ért.
Kék szemű, ovális arcú muki volt, és elég erősen látszottak a nevetőráncai, mosolygós ember, ez
tetszik. Egy kis rés tátongott az első két foga között, ami barátságosabbá tette.
– Házas? – kérdeztem. Elég kínos volt a csönd, pedig öt perce se volt, hogy elindultunk.
– Nincs rajtam gyűrű.
– Az lehet – vállat vontam. – Viszont ott a helye, és szerintem hordani szokta, mert azon a részen



világosabb az ujja.
– Mi van, ha most váltam el?
– Nem hiszem, vidám, kiegyensúlyozott embernek tűnik, olyannak, aki meg van elégedve az életével.
Ön sínen van.
– Na és ha rémes volt az asszony, és örülök, hogy végre vége?
– Nem, nem hiszem, ön házas – mondtam magabiztosan. A pasi szája mosolyra húzódott.
– Nem rossz, Hope ügynök, jók a megérzései. Tényleg az vagyok, de nem hordom a gyűrűmet, pont
az olyan őrültek miatt, mint akit üldözünk.
– Nem akarja, hogy baja essen a családjának.
– Úgy van. Nyissa ki a kesztyűtartót.
Áh, végre baromi nagy káosz! Na, ilyen egy igazi kesztyűtartó!
– Van ott egy kép, egy fekete tokban.
Gyorsan  megtaláltam a  tokot,  és  kihúztam belőle  a  fotót.  Egy  öttagú  család  mosolygott  rám,
piknikasztalnál  ültek.  Brandis  és  a  családja.  A  felesége  szimpatikus  kerek  arcú  nő,  amolyan
háziasszony kinézetű. Szőke hajú ő is, mint a férje és a csemetéik.
– A feleségem, Rachel – állával a kép felé bökött. – A legidősebb fiam, Tim, tizenkét éves.
Helyes kis lurkó volt, egy baseballkesztyűt szorongatott. Mellette az öccse állt, szintén kesztyűvel.
– A kisebbik srácom, Scotty – folytatta. – Mindenben a bátyját majmolja, még csak hatéves. A lányom
pedig, Bonnie. – A kislány inkább az anyjára ütött, kerek arcú, tündéri kis csöppség. – Ő ötéves.
– Nagyon szépek.
– Köszönöm. Most várjuk a negyediket.
– Hűha… Mikorra?
– A nyár elején.
– Fiú vagy lány? – Hogy elkerüljem a kényelmetlen csöndet, belekapaszkodtam a mentőövbe.
– Fiú. Reméltem, hogy lány lesz, Bonnie miatt, de hát ez van. Örülök neki.
– Mi lesz a neve?
– Hát, a feleségem a Christopherre szavaz, én Nickolasnak szeretném nevezni.
– Akkor gondolom, jó barátja Scavo – állapítottam meg, nem sok megértéssel.
– Igen, együtt voltunk kadétok, már kölyökkorom óta ismerem.
Hagytam a témát, nem volt kedvem hősi regéket hallgatni a felettesemről.
– És ön?
– Kérem, szólítson Leslie-nek.
– Rendben. Szóval, Leslie, neked van családod?
Elmosolyodtam a képet szuggerálva.
– Nekem nincs. Mármint van apám, anyám, meg egy nővérem.
– Ő is rendőr?
– Scarlett? – Megcsóváltam a fejem. – Nem, nem az. Egy reklámcég aligazgatója. Jó munka, szép
keresettel.
– Nem hasonlítotok, igaz?
– Nem nagyon. Tizenegy év van közöttünk, ő már háromgyerekes anya. Valahogy Scarlettnek minden
összejött. Remek munka, elbűvölő család.
– Irigyled tőle?
Elgondolkoztam, majd mélyet sóhajtottam. Hogy irigylem-e a nővéremet? Talán. A férje, William,
kedves, szerető házastársa, ő a cég igazgatója. Kiegészítik egymást. Tíz éve hozták létre közösen a
vállalatukat, a karrierjük csúcsán állnak.
– Nem tudom, hogy irigylem-e. Ajánlottak a cégnél munkát, de én máshogy döntöttem. Rendőr
akartam lenni.
– És bánod? – Kérdőn néztem rá. – Azt, hogy rendőr lettél. Szerintem nagyszerű teljesítmény, hogy
huszonnégy évesen az FBI kötelékeiben szolgálsz.
– Nem is tudom, nekik ez nem számít olyan sokat. Azt szeretnék, ha én is családot alapítanék, ha
biztonságos foglalkozásom lenne.



– Nem az a lényeg, hogy ők mit gondolnak, vagy hogy mit akarnak. Szereted a munkád?
– Igen – feleltem tétován.
– Nem tapasztaltál még eleget, de hidd el, idővel megtanulod, hogy remek állásod van.

A  bűntény  helyszínétől  néhány  utcával  lejjebb  járőröztünk.  Itt  már  nagyobb házak  sorakoztak,
lakóházak,  bérlakások,  pár  irodaépülettel.  Az  utcán  gyerekek  ügyeskedtek  a  BMX-eikkel  és
gördeszkáikkal. Néhány kislány görkorizni tanult egy játszótér szélén.
– Látsz valamit? – tudakolta Brandis.
– Semmi gyanúsat.
– Estefelé kellene kijönni – mondta fél szemmel az utat fürkészve, fél szemmel a terepet. – Ilyenkor
gyerekek rohangásznak mindenfelé. A nehéz fiúk műszakja este kezdődik.
– Mi tart minket vissza?
– Az, hogy hatkor leadlak Nicknek.
– És mi van az esti műszakkal? – kérdeztem meghökkenve.
– Nyugi, majd mi csináljuk, a járőrök számát is megnöveljük. Nick talált neked más munkát estére.
– Miért nem hagyja, hogy én is kint legyek? – Megint kezdtem a duzzogást. Miért nem lehetek a
dolgok sűrűjében? Mindenki játszhat, csak én nem?! Apaaa, ez nem igazság!
– Nyugalom, eljön majd a te időd is, de Nick nem akar rögtön a mélyvízbe dobni.
– De valamikor kell. Nem hagyja, hogy bizonyítsak.
– Még elég éretlen vagy, Leslie – mondta őszintén. Neki jobban állt az atyáskodás. – Egyszer majd
megmutathatod, mit tudsz.
Én most akartam, de nem volt  apelláta.  Parancsot kaptam, hogy a főkapitányságon Jacksonnal
nézzünk át pár aktát, jobb időtöltést el se tudtam képzelni.

A szokásosan a portánál ácsingózó fiúhoz kajtattam. Elmenőben volt, tehát itt a műszakváltás ideje.
– Bocs – szóltam utána, miközben magára öltötte barna dzsekijét.
– Miben segíthetek? – kérdezte kapkodón.
– Jackson őrmestert keresem.
– Fent van az első emeleten, a kartonozóban. – Kielégítő válasz, csak az volt a gond, hogy nem
tudtam,  merre  van  az  arra,  leszámítva  az  emeletszámot.  Mivel  nem  akartam  feltartani,
megköszöntem  a  segítséget,  és  elindultam  a  biztos  irányba,  fölfelé.
A sors, vagy isten egyre jobban belém sulykolta, hogy milyen szerencsés ember is vagyok. A folyosó
tele  volt  ajtókkal,  de  valamennyiről  már  tökéletesen  lekopott  a  jelzés.  Mit  tehettem volna?  A
pislákoló lámpás, mohazöld folyosó összes szobáját meg kellett vizsgálnom. Nem szeretek csak úgy
benyitni valahova, mondván, „bocsi, téves”. Csak egy fantasztikus ötlet jutott az eszembe, benézni a
kulcslyukakon.  Nekiálltam görnyedezni.  Láttam bent  mindenfélét;  pókerező zsernyákok,  tévézős
zsernyákok,  vacsit  fogyasztók,  jegyzőkönyvet  írók,  alvók,  meg  hasonló  egyéb  érdekességek.
Láthatólag  mindenhol  folyt  az  aktív  munka.  A  jobb  oldalon  még  két  helyiség  várt  rám.
Nekiveselkedtem, hogy belessek az utolsó előttin. A mögüle kiáramló szag a klotyókra emlékeztetett.
Pechemre ez  be is  bizonyosodott,  amikor  egy hatalmas hassal  találtam szemben magam.  Stan
haverom vigyorgott rám, miközben megalázva egyenesedtem fel.
– Héj, kislány, nem illik leskelődni – okított az ujját csóválgatva. – Nyugodtan szólj, ha kell valami.
Fanyarul  rámosolyogtam,  nem akartam magyarázkodni.  Nem is  firtatta,  inkább lelépett,  annak
tudatában, hogy milyen jó pasi, és hogy hogy megmondta nekem a tutit. A következő szoba is WC
lehetett, de ismét a leskelődés mellett döntöttem. Nézelődtem, hunyorogtam, de túl nagy sötétség
honolt odabent.
Valaki jól hallhatóan megköszörülte a torkát. Nagyot nyeltem, nem akartam megfordulni. Ez olyan
kínos! A fejemet a kilincsnek támasztottam, és becsuktam a szemem.
– Hát ez elég ciki – jegyezte meg Jackson. Lassan fölegyenesedtem, és szembefordultam vele.
– Helló! Épp téged kereslek. – Próbáltam közvetlennek tűnni, jó fejnek, mintha az imént nem is én
kukucskáltam volna be egy lyukon.



– Te nők után leskelődsz, a női klotyó előtt?
– Nem, dehogy! – ellenkeztem elvörösödve. – Amúgy meg mióta állsz kint?
– Láttam, hogy megcsodáltad Skipet. Meg végignéztem, hogyan hajolgatsz három ajtóval ezelőtt.
– Szólhattál volna!
– Igaz, csak kíváncsi voltam, hogy Abbotnak igaza van-e azzal kapcsolatban, amit a kávéautomata
előtt mondott…
– És helytálló a megállapítás? – Igyekeztem lenyelni a mérgem, és a késztetést, hogy felpofozzam. A
kérdésemre csak egy huncut mosoly volt a válasz. Nem hatott meg a jóképűsége, szemét dolog volt
tőle, hogy hagyta, hogy úgy belemerüljek a leskelődésbe. Félretoltam az ajtóból, és bementem a
kartonozóba. Már ki volt készítve két szék meg egy asztal rajta temérdek irattal.
– Na, merüljünk el – ajánlotta lelkesen. Leültem ahhoz a székhez, amelyik közelebb volt, az egyetlen,
kisméretű ablakhoz. – Hé! Ott én ültem!
– Múlt idő. Enyém az ablak, és kész.
– Ha kell, kirángatlak a székből!
– Az gyerekes lenne – feleltem felcsapva az első aktát, ami a kezembe került.
– Itt én vagyok otthon.
– Én meg vendég vagyok, úgyhogy jobban teszed, ha a kedvemben jársz – szögeztem le. – És most
tedd le magad, dolgozzunk, ugyanis innen ezer atombombával sem szedsz ki.
Nem akart megverni egy lányt, de nem sok tartotta vissza, hogy ki ne borítson a székből. Jó nagy
hangzavar kíséretében vágta le magát a szemben lévő ülőhelyre. Oké, felfogtam, durcás.
A helyszíni fotókat tanulmányoztam, Jackson pedig Mr. Louis könyveléseibe mélyedt. Nem volt sok
kedvem a  képekhez,  borzasztóak  voltak,  plusz  Jackson  fölkeltette  az  érdeklődésemet  gyerekes
pimaszságával. Lezseren, szétvetett lábakkal, morcos ábrázattal vizsgálta a számvitelt – és egyéb,
számomra érthetetlen  dolgokat  –,  jól  elhúzódva,  csak  az  egyik  lábát  támasztotta  az  asztalnak.
Éreztem az asztalra kifejtett tolóerőt. Különben csini látvány volt.
– Hope, te most engem stírölsz? – kérdezte, fel se pillantva a számvitelből.
– Téged? – Eddig a pillanatig azt hittem, királyul tudom fixírozni az embereket. – Csak szeretnéd.
– Ki a gyerekes?
– Az a srác, aki meghúzza a lány haját, ahelyett hogy bevallaná, hogy tetszik neki.
– Elég kretén metafora volt – jegyezte meg.
– Tudod, mit?…
–  Elnézést…  –  Egy  idős  bácsika  araszolt  be.  –  Mike,  a  főnök  üzeni,  hogy  holnap  azzal  az
FBI-ügynökkel leszel beosztva, a kisasszony meg Rodrigezzel.
– Kösz, Ted – mondta Jackson, az öreg pedig kioldalgott. Hirtelen hatalmas vigyorra húzódott a szám.
– Mi van?
– Nem mi van, hanem tessék – helyesbítettem, majd jelentőségteljesen hozzátettem: – MIKE.
– Ha-ha – fintorogta.
– Te nem egyszerűen gyerekes vagy! De még a neved is, ne haragudj, de enyhén szólva is szívás.
– Micsoda humorzsákok vannak az FBI-nál…
– Várj, várj csak! – csikartam ki magamból, minden lelkierőmet felhasználva, hogy el ne röhögjem
magam. – Mike? Ezek szerint Michael?
– Ja. – Szegény olyan megsemmisült tekintettel nézett rám…
– Énekelj nekem, Michael Jackson! – A nevét már hahotázva mondtam ki. Olyan poénosnak találtam
magam, hogy még a könnyem is kicsordult.
Sajnáltam Michael Jacksont, mert ilyen csúnyán kinevettem, és az előítéletek áldozata, de napok óta
nem volt ilyen jó kedvem, és megérdemelte, még ha túl is lőttem a célon.
– Jaj, ne haragudj – kértem még mindig vihogva. – Komolyan…
Azonban  hajthatatlan  volt,  csak  a  kivonatra  fókuszált.  Próbáltam  nem  tovább  cukkolni,  de
akaratlanul is halkan fel-felkuncogtam.
– Ha akarsz,  ideülhetsz  –  ajánlottam fel  a  széket  eltakarva az arcomat,  és  azt  a  baromi nagy
vigyoromat.



– Nem kötünk békét.
– Na, ne duzzogj már Jackson… – kérleltem, mint egy kisiskolás. Nem hatottam rá. – Jó, akkor
folytasd.
Megvontam a vállam, és ezzel letudtam. Ők is szemetek voltak, mindegyik zsaru rajtam nevetett,
most megtapasztalhatja, milyen érzés. Csak ne éreztem volna fél órával később olyan szarul magam.
Nem csak azért, mert untam, hogy nem jártathatom a szám, hanem azért, mert Jackson tényleg
olyan aranyos volt, mint egy sértett kisgyerek.
Pechemre nem csak, hogy nem találtunk semmit,  de este tízig kitartott a srác. Egy szó nélkül
végigültünk három és fél órát. Scavo ugrott be értem.
Az ágyikómban fekve már nem csak a házaspár képe, hanem Jacksoné is kísértett. Ő csak pimasz volt,
én  pedig  kinevettem,  pedig  igazán  nem  tehet  róla,  hogy  így  hívják.  Képtelen  voltam  aludni.
Feltápászkodtam, és kikotortam a táskámból a mappám. Felettesem beleegyezésével hazahoztam
egy másolatot az esetről, helyszíni fotókkal, és jegyzőkönyvvel. Először a jelentést olvastam el, utána
a  képeket  bűvöltem,  aztán  összevetettem  őket  a  leírással.  Nem  tudom,  mit  kerestem,  csak
nézelődtem. Zavart, hogy miért nem hallotta senki sem a sikolyokat, ha olyan nagy öldöklés folyt a
szomszédban. Én általában minden apró neszre felébredek, ami elég rossz dolog, de ha más nem is
ilyen éber, akkor is hallaniuk kellett valamit. Átolvastam a vallomásokat. Mindegyik környékbeli
szomszéd  békésen  aludt.  Hogy  lehetséges  ez?  Hacsaknem…  Elkerekedtek  a  szemeim,  és  a
táskámhoz ugrottam. Előturkáltam a mobilomat és tárcsáztam. Egy fáradt hang szólt bele, de úgy
hallatszott, hogy nem azért ilyen, mert felkeltettem, hanem mert dolgozik.
– Nickolas Scavo.
– Én vagyok az, Hope – mondtam izgatottan.
– Mi történt, neked nem otthon kellene lenned?
– De, itthon vagyok.
– Akkor miért nem alszol?
– Mert nem tudok. Különben maga sem alszik. De nem is azért hívtam, hogy megvitassuk az alvási
szokásainkat.
– Hanem… – kezdte, én meg folytattam:
– Az üggyel kapcsolatban.
– Mi? – felélénkült a hangja. – Miről beszélsz?
– Emlékszik, azt mondta, furcsa, hogy senki még csak egy nyikkanást sem halott.
– Igen.
– Túl nyugodt és csendes volt minden – hadartam. – Ezzel arra akarok kilyukadni, hogy nem otthon
ölte meg őket a gyilkos…
Vártam, de semmi. Scavo mélyen hallgatott, először azt hittem, elaludt.
– Ez elég abszurd. Minek ölte volna meg őket máshol? Ezzel csak megnehezítette volna a saját dolgát.
Emellett mindenütt vér volt, ha nem emlékeznél.
– Nem, nem – megráztam a fejem. – Megnéztem a halottkém bejegyzését. A halál időpontját hajnali
egy és három közé tette.
– Aha.
– Tény, hogy Mrs. Klark este hétkor még beszélt Louisékkal.
– Aha.
– Tehát ha azt veszem, úgy tíz-tizenegy környékén már valamennyi lakó lassan aludni tért.
– Jó. Tegyük fel, hogy ekkor jelent meg a gyilkos, de számolj csak. – Már-már látni véltem lelki
szemeimmel,  ahogy  egy  tábla  előtt  áll,  és  pálcával  hadonászva  mutogatja  el,  hol  hibázik  az
egyenletem.  –  Úgy  egy-másfél  órája  volt  kicsalogatni,  betuszkolni  a  kocsijába,  és  elvinni  a
szupertitkos rejtekhelyére Louisékat. Aztán kínozza őket, és teszem azt, a házaspár háromkor halott.
Most viszont vissza kell őket szállítani. Begördülni a ház elé, kirángatni a holttesteket, nyom nélkül,
hangsúlyozom, nyom nélkül lefektetni őket az ágyra, hogy a vért már meg se említsem. Körülbelül öt
és hat között végezhetett. És ilyenkor viszont elég sok ember már ébredezik. Örülök, Hope, hogy
töröd magad, de ez akkor sem magyarázat.



– Én akkor sem hiszem, hogy a helyszínen minden úgy történt, ahogy az be volt állítva. Csak a
gyilkos akarja úgy láttatni velünk.
– Aludj rá egyet – javasolta, és letette.
Tény,  hogy  az  emberek  három  óra  környékén  alszanak  a  legmélyebben,  de  nekem  ez  nem
magyarázat! Fel kellett volna ébredniük. Az órámra pillantottam, fél hármat mutatott. Tehát tegyük
fel a példa kedvéért, ilyenkor durmol mindenki…
Fogtam magam meg a farmerdzsekimet, és leklaffogtam a földszintre. A bejárati ajtónak vetettem a
hátam,  hagytam még egy szusszanásnyi  időt  a  lakóknak.  A vaksötétben a  kezemben tartottam
Csámpást alibinek. – Ezt imádni fogják – súgtam halkan a cicámnak. Mély levegő, és egy olyan
eszetlen sikítás, hogy a macskám még a karmait is belemélyesztette a karomba, ez csak segítette a
visítozást. Még vonyítottam, amikor az emeletek lámpái felgyulladtak, és érdeklődő arcok jelentek
meg a lépcső tetején.
– Mi történt? – kérdezgették.
– Valami baj van?
– Annyira sajnálom! – szipogtam könnyes szemekkel, értek ám a színészkedéshez. Ha nem lettem
volna FBI-ügynök, isten bizony én játszok Leonardo mellett a Titanicban. „Jack”, ezt olyan jól tudtam
suttogni.
–  Felriadtam,  hogy  nincs  meg  a  cicám,  nem  is  tudom,  hogyan  szökött  ki  –  magyaráztam.  –
Leszaladtam a lépcsőházba, és a sötétben megtaláltam, de nem ismert meg. Valamitől megijedt, és
megkapott. – Az emberek nagy figyelemmel hallgatták végig a sztorim – vagy félálomban –, jogos,
tudni akarják, milyen oknál fogva lármáztam fel az egész lakóházat.
– Ó, szegény – mondta egy öreg nénike a másodikról. Néhányan sajnálkozva pislogtak rám, néhányan
álmosan, és voltak, akik rosszallón, ismétlem, jogosan.
Így simítottam el az ügyet. Én lettem a szegény macskás lány, aki megbizonyosodott arról, hogy
hajnali háromkor bizony fel lehet ébredni.
A  rendőrkapitányságra  tartva,  kialvatlansággal  küzdve  meséltem  el  Scavónak  az  éjszaka  tett
felfedezésem.
– Három órát aludtál?
Valahogy nem ragadta meg a lényeget.
– Nem ez a fontos, hanem, hogy bebizonyítottam az elméletem.
– Hope – kezdte az okítást –, ezzel az akcióddal azt bizonyítottad be, hogy nem vagy komplett.
Fáradtan az üléshez vágtam magam.
– Miért? Maga mire jutott?
– Semmire – felelte őszintén.
– Miért csináljuk akkor a járőrözéseket? Jól tudja, hogy azzal nem megyünk semmire.
– Igazán?
– Tudja jól, tudom.
– Miért nincs értelme?
– Mert egyszerűen nem fog fényes nappal az utcán flangálni. És semmi érdekeset nem találtunk az
áldozatok portáján. Érzem, hogy egy születő sorozatgyilkossal van dolgunk.
– Megint csak spekulálsz, azaz szeretnéd, ha az lenne. Na de akkor azt mondd meg, hol van a többi
áldozat, ha sorozatgyilkosról van szó?
Vállat vontam. Csak három nap telt el, nem várhatjuk el, hogy ezalatt lemészárolja az emberiséget.
Ha valaki gyorsan melózik, az azt jelenti, hogy súlyosbodott az állapota, de a mi betegünk vélhetőleg
csak most kezdte a pályafutását, én még adnék neki egy kis időt. Ezt az elméletemet azonban már
nem osztottam meg a felettesemmel.
A kapitányságnál kiszálltam, majd beszálltam egy Buickba. Rodrigez már a járgányban ült a szokásos
savanyú ábrázatával. Meg se mertem mukkanni, az egész lénye feszélyezett. Amikor kihajtottunk a
parkolóból,  láttam,  hogy  Scavóhoz  Jackson  csatlakozik.  Nem  vigyorgott  felém,  még  mindig
haragudott.
Egy új, számomra ismeretlen környék felé hajtottunk. Nagyon hasonlított a belvároshoz, több kétes



kilétű fazon szaladgált erre.
– Kedves környék – jegyeztem meg egy kopasz, fehér bőrű srác mellett elhaladva, akinek egy boxer
virított a kezén. Rodrigez nem reagált a megállapításomra. Pedig kellett volna, sőt, le kellett volna
kapcsolnunk a fazont, de őt ez nem érdekelte, egészen más dolog bökte a csőrét.
– Hallom, kifiguráztad Jacksont – sziszegte fapofával.
– Csak viccelődtem.
– Szerintem nem vagy olyan vicces. Szemét dolog máson baromkodni.
– Ja, mert a munkatársaid nem ezt csinálták velem.
– Ők ilyenek. Nyeld le a békát.
– Tudod, ha támadnak, visszatámadok. Nem hagyom magam.
– Nem hat meg a problémázásod. – Fél szemmel rám sandított. – Viszont melegen ajánlom, hogy
szállj le Michaelről.
Bár felállt a szőr a hátamon a hideglelő, szúrós tekintetétől, mely első osztályú utat ígért a Pokol
legmélyebb bugyraiba, ha packázni merek vele, kész voltam felvenni a kesztyűt. Nem feltétlenül a
kíváncsiság hajtott az egyre vehemensebb fellépése boncolgatására, amelyet pajtása védelmében
tanúsított, inkább a szimpla kivagyiság. Én nem ijedek meg senkitől, még az ingoványos talajon is
biztos lábbal állok.
–  Jackson a  pasid?  Vagy az  volt?  Esetleg csak szeretnéd? –  daráltam kérdéseim,  és  élvezettel
figyeltem, ahogy ábrázata egyre görcsösebbé válik.
– Közöd?
– Semmi, csak úgy véded, mint egy anyatigris.
– Ilyen nagy ésszel, hogy kerültél az FBI-hoz? – Ironikus higgadtságával kizökkentett, és hagytam,
hogy most ő vigye be övön aluli ütését. – Csak nem a felettesed…
– Mi?
– Végül is ő intézte el neked, hogy a kedves haverjával járőrözz első nap. Mellesleg nem egyszer
hallottam, hogy összeszólalkozol vele, de semmi fenyítés.
– Ne célozgass! – figyelmeztettem az ujjammal felé bökve, de megfogadva tanácsát lenyeltem a békát,
nem kockáztattam meg a testi kontaktust.
–  Minek  köszönhető,  hogy  a  hó  végi  aktád  tiszta  lesz?  Szerintem  igenis  van  alapja  a  fiúk
szurkálódásainak.
– Nem tettem senkinek semmit azért, hogy bekerüljek! – mentegetőztem ostobán, ezzel eltaknyolva a
dominanciáért folytatott harc első mérkőzésén.
– Te tényleg jó nagy hülye vagy – állapította meg nyugodtan. – Ha tényleg nem tettél semmit, akkor
viszont a felettesed akarja, hogy megháláld a jóindulatát.
– Neked csak nehezedre esik beismerni, hogy létezik nálad sikeresebb női hekus. És a felettesem
azért visel el, mert tudja, hogy idővel jó ügynök válik belőlem. Ő nem olyan, mint egyesek ebben a
körzetben.
– Ó, persze. A pasik mind egyformák…

Sajnálatos módon Scavo elvesztette a halálrajelöltek-listám első helyét. Nem gondoltam, hogy valaha
is a védelmére kelek.
Egyéni csúcsot döntöttem hallgatás terén. Hat órát ültem végig kussban. Ami még rosszabb volt,
hogy a semmiért.  Megkönnyebbültem, amikor kiszálltam a nap végén az autóból.  Scavo már a
Lexusának dőlve várt rám, egyenesen felé vettem az irányt. El se köszöntem Rodrigeztől, felé se
néztem, nem hiszem, hogy izgatta. A kocsi felé tartva Jackson haladt el mellettem, akit vállammal
keményen megtaszítottam.
– Ne fordítsd ellenem a rohadt körzeted – súgtam neki.
– Na, milyen volt? – érdeklődte Scavo. A kilincshez nyúltam, ezzel arra kényszerítve, hogy menjen az
utamból, be akarok szállni.
– Szóval, rossz. Mi történt?
– Hagyjon békén – mordultam rá. – Ne szóljon hozzám.



Becsukta az ajtóm, és megkerülte a járgányt. Rögvest miután beszállt, szó nélkül gyújtást adott.
– Mi a baj? – kérdezte félúton. Nem akaródzott válaszolni. – Mi a baj? – ismételte.
– Semmi.
– Hope, mi a gond?
– Miért érdekli olyan hirtelen a lelkiállapotom? – Úgy támadtam rá, mintha még mindig Rodrigezzel
beszéltem volna. – Tegnap és tegnapelőtt egyáltalán nem érdekelte!
– Csak kérdeztem, hogy mi a baj, azért, mert mással voltál egész nap, és elég zaklatott vagy.
Megcsóváltam a fejem. Akaratlanul is arra gondoltam, amit Rodrigez mondott. Viszont nem akartam
megemlíteni, mi van, ha tévedett? De mi van, ha nem?

Otthon  tettem  az  egész  napra.  Csámpással  karöltve  bezuhantam  az  ágyamba.  Az  én  jóképű
felettesem… gondolkoztam. Az a beképzelt tuskó… Rodrigez egy barom. Ez egyértelmű.
Sötétség ölelt körbe, hiába próbáltam pislogni, fókuszálni, nem láttam semmit. Csak halk neszelést,
fémek  súrlódását  hallottam  a  helyiség  végében.  A  fogaim  összekoccantak,  és  valami  puhára
haraptam. A vér lassan, komótosan folyt végig a nyelvemből a torkomba. Nyelni próbáltam, de nem
ment.  Valahogy  fel  kellett  ülnöm,  nehogy  a  saját  vérembe fulladjak.  Az  ágyszélébe  próbáltam
kapaszkodni, de egy kéz megragadta az enyéimet, és éles fájdalom hasított belém újra és újra.
Vékony  hangon,  vértől  szörcsögő  kiáltást  hallattam,  kínzóm  eleresztette  remegő,  megcsonkolt
végtagjaim.
– Segítség! – Eltorzult, keserves jajveszékelésben törtem ki, amikor a lámpafényben egy fémesen
csillogó tárgy a magasba lendült. – Valaki… – A penge utat tört magának, a kiáltásommal egy dallam
vegyült, hirtelen az oldalamra fordultam és leestem az ágyról…
A padlón heverve  kitapogattam a  táskámból  a  telefonomat.  Megmentőm száma ismeretlenként
villogott a kijelzőn.
–  Igen?  –  kezdtem,  miután  lenyeltem  a  szívem,  és  a  takaróm  szélével  letöröltem  izzadságtól
verejtékező homlokomat.
– Helló.
– Tom, te vagy az? – lihegtem a készülékbe. – Haver, az életemet mentetted meg.
– Jackson vagyok.
Elkerekedtek  a  szemeim.  Visszaküzdöttem  magam  az  ágyamra,  felkapcsoltam  a  fejem  fölötti
olvasólámpát.
– Helló – köszöntem kicsit megilletődve. – Mit akarsz?
– Csak azért hívtalak, mert bocsánatot akartam kérni Rodrigez miatt. Hallottam, hogy beolvasott
neked…
– Megint más nevében kérsz bocsánatot, mintha te nem is lettél volna benne.
– Nem is. Önállósította magát.
– Aha. – Nem hittem neki. – És mondd csak, honnan tudod a telefonszámomat?
– Ma Scavóval voltam, tudod. Elkértem tőle a számod.
– Értem. Akkor helló.
Hallottam, hogy még mondani akar valamit, de nem érdekelt, megszakítottam a vonalat. Azért hívott,
hogy bocsánatot kérjen, megtette, ennyi a történet.



IV. FEJEZET

Csütörtök reggelre virradt, és az ajtómon valaki úgy dörömbölt, hogy majd kiesett a tokjából, én meg
az ágyamból.
– Megyek már! – kiáltottam. Nem vettem fel a köntösöm, a szomszéd lesz az, Mrs. Appen, érdekli az
új sztorim. A nő megszállott bűnügyisorozat-függő. Rémes, milyen kíváncsisággal hallgatja végig az
unalmasabbnál unalmasabb történeteimet. Kitántorogtam az XXL-es pólómban, amin maga a Halál
képe volt. Szeretem ezt a pólót, mert ha a halál velem…
A biztonsági lánccal babráltam, elfordítottam a kulcsot, és kitártam az ajtót, várva, hogy Mrs. Appen
beviharozzon.
– Ö… – Meg kell hagyni, ahogy az ajtómban álldogáló, úgy én sem erre számítottam.
– Jó – csikartam ki magamból – reggelt…
– Igen, jót – bökte ki Scavo, láthatólag elfelejtette, mit akart mondani.
– Öltözzek?
– I-igen. Kint várok.
Gyorsan elvégeztem reggeli teendőimet, magamra rángattam egy világoskék koptatott farmert és
egy csónaknyakú krémszínű felsőt,  berohantam a pisztolyomért,  meg a dzsekimért,  majd ismét
feltéptem az ajtót.
– Minek köszönhetem ezt a korai – rápillantottam a mobilomra – fél hetes ébresztőt?
– Újabb gyilkosság történt.
– Biztos, hogy ugyanaz az elkövető?
– Azt mondják – felelte a lépcsőket szedve. – Nem ér sokat a járőrözés, nem ez fogja elriasztani.
– Csak nem tudják a zsaruk, hogy mit keressenek. Nem a maga hibája – mondtam, látva Scavo
idegességét.
– Tudom. De ez nem vigasztalja majd a halott család rokonait, és engem se.

Ugyanabba az utcába fordultunk be, ahol a másik eset is történt. Ismét a jobb oldali soron, négy
épülettel arrébb. A kék ház kertjében egy hatalmas, virágzó rózsabokor állt, tűrhető távolságban.
Mások számára biztos csodás illata van, de én nem tudok megbarátkozni vele, azonban tudtam, most
nekem is ki kell élveznem, mert bent megint kellemetlenség vár.
Joseph Stearn már a feljárón lebzselt. Lemertem volna fogadni, hogy ránk várt.
– Helló! – köszönt vidáman.
– Csá – suhant el mellette Scavo. Ezzel nem csak Stearnt, de engem is meglepve. Ezt a szót még sose
hallottam tőle, nem is hittem, hogy ismeri.
Azonnal Greenhez mentünk, a nappaliban dekkolt.
– Mi a helyzet? – tudakolta felettesem. Észre se vettem, és már rajta volt a gumikesztyű.
– Nem jó, igazán nem. A Walsh család az áldozat. A gyerekek is itthon voltak.
– Ne… – nyöszörögtem.
– Őket is? – kérdezte Scavo röviden, Green bólintott. – Lássunk neki.
Elindultam utána, de ő hirtelen megfordult.
– Ezt ne nézd meg.
– De a társa vagyok, munkám van.
– Nem vagy elég felkészült, ne gyere fel.
– Ez parancs?
– Ha nem az lenne, akkor feljönnél, hogy bizonyíts, de nem kell, és nem is akarsz jönni. Nyugodtan
veheted parancsnak.
Örültem, hogy nem kell vizsgáznom abból, milyen nyakas legény vagyok.
Mivel nem akartam kimerészkedni, lecövekeltem a szalonban. Nem sokáig kellett egyedül unnom a
fejem, megjelent Brandis és Jackson.
– Szia, Leslie – köszöntött a rangidős zsaru, Jackson csak biccentett. – Voltál odafent?
– Nem. Scavo nem akarta, hogy menjek.



– Helyesen tette. Mi voltunk.
Jobban szemügyre vettem őket. Lerítt Brandis vonásairól, hogy járt ott, biztos a saját gyerekeire
gondolt. Jackson meg feltűnően sápadt volt.
– Jól vannak? – kérdeztem udvariasságból.
– Hát, nem igazán – felelte a férfi. – Az az állat förtelmes munkát végzett.
– Kikérdezték már a környékbelieket?
– Ki – gondterhelten sóhajtott egyet –, de ugyanaz, mint a múltkor, senki nem hallott vagy látott
semmit. Most magatokra hagylak. Beszélek Stearnnel, hogy ne jártassa a száját az újságnak.
Jacksonnal meg két helyszínelővel maradtam a nappaliban. Elhatároztam, hogy mocsok leszek vele,
de ahogy láttam ott, magába fordulva…
– Jól vagy? – A vállára tettem a kezem. Válaszként csak megrázta a fejét. – Üljünk le.
Egy világosbarna bőrkanapéra huppantunk.
– Hogy képes valaki ilyet tenni?
– Jackson… – Tétován megsimogattam a hátát.
– A lány tizenöt, a kissrác még csak nyolcéves volt. – Hiába takarta el az arcát, éreztem, hogy a
sírástól meg-megrázkódik a teste.
– Jackson, ne gondolj rá…
– Hogy a francba kell azt csinálni? – Könnyektől homályos szemekkel pillantott rám, majd hirtelen a
földet kezdte szuggerálni. – Még csak gyerekek voltak.
Erre nem tudtam mit mondani.  Jól  tudom, hogy a haláluk nem „akarom-nem akarom” kérdése,
bárcsak az lenne. Csak hallgattam az elfojtott sírását, és a kérdésén gondolkoztam. Nem tudom,
hogy képes valaki ilyet tenni, és nem is akarom megtudni. Már nem akartam úgy gondolkozni, mint
egy gyilkos. Rettegtem tőle, hogy egyszer bekattanhatok a sok borzalom után, és olyanná lehetek,
mint az, aki ezt művelte.
Scavo  félórás  munka  után  jött  le.  Valahol  már  megszabadult  a  kesztyűitől,  és  a  halántékát
dörzsölgette. Gondterheltnek tűnt, de nem látszott rajta rosszullét, vagy szomorúság, persze ez nem
jelenti azt, hogy nem is érezte.
– Van valami? – kérdeztem.
– Semmi, semmi. Ez a nyomorult az egész családot lemészárolta, de nyom az nincs, a módszer
viszont ugyanaz.
– És most mit csinálunk?
– Te kikíséred Jacksont a ház elé, hadd levegőzzön. Én beszélek a helyszínelőkkel, csináltatok még
pár képet, utána visszamegyünk a központba.
– Jó – felálltam, és megfogtam Jackson karját. Lassan fölemelkedett, és sután kibotorkált velem a ház
elé.
– Most már jobb lesz – bizonygattam neki, miközben háttal nekidőlt a falnak. – Szellőztesd ki a fejed.
Mélyeket lélegzett, majd megkérdezte:
– Van egy cigid?
– Nem dohányzom.
Körbenéztem, és kiszúrtam a bámészkodó tömegben Adam Bradfordot. Frissen borotvált arca, belőtt
sérója és szexi öltönye arról árulkodott, hogy épp munkába indult. Na, így kell nem gondolni a
szörnyűségekre, de inkább nem mutattam meg a zsarunak, szerintem Adam nem az esete.
– Jackson, most beszélek egy ismerősömmel, oké? – kérdeztem, remélve, hogy felfogja, amit mondok.
– Oké.
– Mindjárt visszajövök.
Magabiztos léptekkel mentem a sráchoz, aki amint észrevett, elmosolyodott.
– Hope ügynök.
– Helló, Mr. Bradford.
– Az Adamet jobban szeretem.
– Én meg a Leslie-t.
– Tudom. – Kis híján elolvadtam az édes mosolyától. Jobb volt rá koncentrálni, és tenni a szépet, mint



az itt történtekre egy pillanatnyit is gondolni.
– Igazából ebben a helyzetben nem tudom, mit mondhatnék.
– Megértem. Tudsz… tudsz valamit a gyerekekről? – kérdezte bizonytalanul.
Kicsit elidőzött rajta a tekintetem.
– Ismerted őket?
– Az utcabeli kölyköknek szoktam kosárlabdaedzést tartani. Peternek is.
Nagyot sóhajtottam, nem akartam a szemébe mondani, hogy a kisfiú halott, ezért csak ennyit böktem
ki:
– Nagyon sajnálom.
Adam a ház felé nézett.
– Rendes gyerek volt. Kicsi még, de a labdát nagyon tudta pattogtatni.
Nem tudtam mit hozzáfűzni most sem. Még csak jobban sem éreztem magam attól, hogy tudtam, egy
jó fej gyerkőcöt ölt meg valaki; ez nem segített feldolgozni, csak rosszabb lett.
– Tudtok valamit? – firtatta.
– Nem beszélhetek a nyomozásról, ez a felettesem feladata.
– De én nem vagyok riporter.
– Viszont engem megölne a főnököm, sajnálom.
Hosszas, kínos hallgatás állt be, miközben irtó hülyén éreztem magam.
– Eldöntöttem akkor, amikor először megláttalak, ha újra találkozunk, elhívlak randizni – végül ő
törte meg a jeget. – De nem hittem, hogy ilyen körülmények között lesz.
– Nyugi, úgyis nemet mondtam volna.
– Tényleg? – Felvonta szemöldökét. – A srác miatt, a falnál?
Jackson felé pillantottam. Szerintem semmiféle félreérthető helyzetet nem produkáltam, de lehet,
hogy csak azért kérdezte, mert nem arra a válaszra számított, amit az előbb adtam.
– Nem, dehogy. Csak tudod, szörnyen béna vagyok randi téren. Nagyon utálom.
– Értem. – Kicsit megkönnyebbült. – Akkor van valami javaslatod arra, hogy mikor és milyen keretek
között tudnék veled találkozni?
– Be vagyunk havazva a munkával. – Előbb beszéltem, minthogy gondolkodtam volna.
– Ó, értem. Akkor…
– Akkor majd valamikor. Majd kereslek.
– Tényleg?
– Tényleg – feleltem egy halvány vigyort eresztve. – Majd lenyomozlak.
– Rendben. – Viszonozta a mosolyt.
– Helló – köszöntem el.
– Szia. – Hiába mosolygott, ez egy elég bágyadt szia volt.
Gyorsan visszaslisszoltam Jacksonhoz, mielőtt lebuktam volna Scavo előtt, hogy megint udvarlok. A
srácnak már jobb színe volt, de az emlék még mindig előtte állt életnagyságban.
– Héj – szóltam hozzá. – Mi a helyzet?
– Kicsit jobb. – Még mindig nehézkesen lélegzett. Nem kérdezett Adamről, de olykor felé pillantott.
Se  neki,  se  Adamnek  nem  voltam  jó  beszélgetőpartnere.  Nem  voltam  formában,  ahogy  –
mentségemre szóljon – más se.
Scavo borús hangulatban jött ki, a derekára tette a kezét és a tömegbe bámult. Talán a tettest
kereste. Mindenki tudja, hogy a gyilkos visszajár a tett helyszínére, nem tud ellenállni a kísértésnek.
Kíváncsi az ügyön dolgozókra, a munkája eredményére, mekkora visszhangot kapott, és hasonlók.
Scavo régi játékos, avatott szemekkel nézelődött.
Kíváncsi voltam az észrevételeire, ezért hozzá baktattam.
– Lát valamit?
– Itt kell lennie – mondta rám se pillantva. – Olyan, mint a többi, tudni akarja, mit ért el.
– Akkor vegyünk mindenkit őrizetbe, és kiszűrjük.
– Nem fogok őrizetbe venni majd száz embert azért, mert itt bámészkodnak. – Kis idegességet véltem
fölfedezni a hangjában, jobb volt nem ingerelni a továbbiakban. Lakatot tettem a számra, és én is a



közönséget pásztáztam. A fél sereg gyanús volt, a másik fél viszont ártatlan, mint a ma született
bárány. A babakocsit tologató nő egész szende képet vágott, a postás nagyon érdeklődő volt, egy
tizenhat év körüli srác is nyújtogatta a nyakát, Adam édesen pislogott, egy bácsika pedig vakmerőn
előrefurakodott a botjával. Sosem lehet tudni, még ő is gyanúsított. Scavo megint a fejét csóválta, de
ez végre nem nekem szólt.
– Megyünk – határozott végül. – Majd átfaxolják az anyagot a központba.
Negyed óra elteltével a felettesem ismét önmaga volt. Csak az állkapcsa feszült, gondolkozott. Ez jól
ment neki, igaz, eddig nem sokra mentünk vele az üggyel kapcsolatban, de minek dörgöljem az orra
alá?
– Talált valamit? – kérdeztem, nem nagyon akaródzott válaszolnia.
– Ez most más volt.
– Miért?
– Az áldozatok száját drótkötéllel mosolyra húzta.
– Üzenet nekünk?
– Talán, vagy ez a kézjegye.
– Egy antiszociális személyiségzavarossal állunk szemben?
– Nem tudom. – Megvonta a vállát. – Nem tudunk eleget ahhoz, hogy annak nyilvánítsuk.
Mégis mi a frászkarika kell ahhoz, hogy valakit elmeroggyant őrültnek nevezzünk? Ha nem az, hogy
családokat mészárol különleges kegyetlenséggel, akkor tényleg nem tudom, mi. Persze lehet, hogy
egyszerűen túl sok előítéletem van, és könnyen bélyegzek meg másokat. Az is meglehet, hogy a
gyilkosunk ugyanolyan ártatlan lélek, mint én. Csak egy baj van, én nem érzem túl ártatlannak
magam.

Már javában sötétedett, és én még mindig az irodában ültem. Csak egyetlenegy, de rém uncsi melót
kaptam, hogy nézzem át, volt-e valami munkakapcsolat Mr. Louis, a könyvelő és Mr. Walsh, az
ügyvéd  között.  Miközben  lomhán  kattogtattam  az  egerem,  és  véreres  szemekkel  a  monitort
bámultam, azon agyaltam, hogy hogyan kéne lecsapnom Adamre. A srác egy nehézbombázó, nem
kétséges. Valószínűleg nők tucatjai  vetik magukat a lábai elé,  azonban a tucatból engem akart
elhívni  randira.  Persze  előfordulhat,  hogy  az  összes  rajongójáért  képes  áldozatot  hozni,  s
mindegyikkel randizik. Nem, ki van zárva! El kellett hessegetnem ezt a rémes gondolatot, ezért
ismét elmerültem a melómban.
Bő két órája vizslattam az anyagot, sokszor érthetetlen szövegeket böngészve, amikor rátaláltam a
nyertes névre, amellyel mindketten kapcsolatban álltak. A nyomtatóban Scavóval futottam össze.
– Mire jutottál? – kérdezte, látva lázas munkámat.
– Van itt egy név, de nem tudom, mit kezdhetünk vele.
Miközben nyomtattam mögém állt, hogy a vállam fölül láthassa az eredményt.
– És maga talált valamit?
– Átnéztem mindent. A gyerekeik nem ugyanabba az iskolába jártak, nem ugyanaz a gáz-, sem a
vízvezeték-szerelőjük,  se  semmi.  Csak  a  postás,  meg  a  kukások  ugyanazok,  akikkel  Greenék
mindenképp konzultálnak ez ügyben.
– Hát, ez is valami – sóhajtottam kissé kiábrándulva.
– Biztos vagyok abban, hogy közös ismerőst keresünk. Ugyanabban az utcában két gyilkosság, ez
nem a véletlen műve.
– Talán csak túlbuzgó környezetvédők, akik a zöldövezetek védelmében keltek föl, és kénytelenek
voltak erőszakhoz folyamodni.
A vállam fölött leskelődő felettesemre pillantottam, aki szótlanul meredt rám. Láthatólag nem tudta
eldönteni, hogy lecsapjon-e, vagy simán lelőjön. Reméltem, hogy nem fogja elpocsékolni a töltényeit.
– Ehhez most nincs kedvem – jelentette ki. Kicsit elidőzött rajta a tekintetem. Pedig én nagyon
szerettem volna hülyéskedni, már így is olyan feszült volt mindenki. Ha még egy viccet elsüthetnék,
vagy elvigyorodna, vagy tényleg lepuffantana.
– Tudja, manapság nem veszi a poént – mondtam, miközben ő még mindig a szemembe bámult. Rém



idegesítő volt. Semmit sem lehetett leolvasni az arcáról, csak állt és nézett nyugodtan.
– Tudod, manapság embereket ölnek. Valamiért nincs kedvem ezen nevetni.
– Én sem azon nevetek, de ha nem találok ki valamit, akkor úgy érzem, bekattanok.
– Ha nem hagyod abba az önmagad vidítását, úgy érzem, én kattanok be – válaszolt, és elindult kifelé.
Az ajtóban értem utol.
– Tudja, mi a maga baja?
– Őszintén szólva, tudom, mi a bajom. Te, te vagy az én bajom. – A mellkasomhoz szegezte a
kartonját. – De gondolom, neked jobb ötleted is van.
– Hát, ami azt illeti, van pár.
– Milyen kár, ugye, hogy ez engem hidegen hagy?
– Szerintem párszor elmehetne szabira, mint a többiek. Néhányan a szombatra, főleg a vasárnapra
esküszünk. Nem tűnt fel eddig, hogy olyankor nincs bent senki?
– Szerintem meg párszor hallgatnod kéne. – Hátrafordult, de olyan váratlanul ért, hogy majdnem
nekirohantam. – Ja, és néhányan arra esküszünk, hogy levegővétellel lehet élni, bizony. Úgyhogy
néha  te  is  kipróbálhatnád  két  monológod  között,  hagyva,  hogy  más  is  szóhoz  jusson.  Bár
bebizonyítottad, hogy levegő nélkül is lehet élni, de szerintem ki kellene próbálnod a légzés csodáját.
Állítólag, ha egyszer kipróbálod, már nem is bírod nélküle. – Ezzel sarkon fordult és gyors léptekkel
faképnél hagyott. Naná, hogy utánaszóltam.
– Most arra céloz, hogy túl sokat beszélek?
Gyorsan összekaptam a cuccaimat, és lóhalálában követtem Miller irodájáig.
–  Jó  estét  –  köszöntünk kórusban,  mint  a  kisiskolások.  A  főfőnök  szokás  szerint  az  asztalánál
gubbasztott és olvasott. Az ajtóban álldogálva vártuk, hogy befejezze a fejezetét.
– Háború és béke. – Becsukta a regényt és felénk mutatta. – Ti éppen melyik periódusban vagytok?
Felettesemmel ugyanabban a pillanatban adtuk meg nem éppen egybecsengő válaszunk.
– Háború.
– Béke – mondta ő. Megrovón egymásra pillantottunk, Miller pedig szélesen elmosolyodott.
–  Szeretem ezt  az  összhangot  –  jegyezte  meg,  és  jelzett,  foglaljunk  helyet.  –  Miféle  hírekkel
szolgáltok ma?
– Hope talált valamit.
– Igen, egy férfit. – A nagykutyák türelmesen vártak, míg a lámpalázas, szétszórt kiskutya, azaz én
elrendezzem  a  nyomtatványaim.  –  A  neve  pedig  Daniel  McJohnson.  Öt  évig  ült  börtönben,
nyolcvankilenctől  kilencvennégyig,  mert  azzal  gyanúsították,  hogy  agyonverte  a  barátnőjét.  A
bíróság tizenöt évet adott, de öt év múlva fellebbezett. És találják ki, hogy ki volt az a nagyszerű
ügyvéd, aki kijuttatta?
– Emanuel Walsh – Scavo rukkolt elő a helyes válasszal.
– Pontosan. Emellett az sem elhanyagolható tény, hogy McJohnson könyvelője…
– Ian Louis – fejezte be a mondatom a felettesem.
– Azóta, hogy szabadult – folytattam – egy étteremlánc boldog tulaja.
– Lehetséges, hogy az ügyvéd és a könyvelő tudtak valamit, vagy az útjában álltak – találgatott Miller.
– Ugyanaz az utca és ügyfél, ez elég egy szövetséghez. Az éttermes bizniszből kifolyólag gondolom, a
maffiához van köze.
– De az áldozatokat nem maffiás módszerrel ölték meg – vetettem ellene.
– Elterelés – felelte Scavo. – Ostoba lett volna felhívni magára és az ügyleteire a figyelmet.
– Akkor holnap azonnal hozzátok be – adta ki a parancsot Miller. – Ma estére megfigyelés alá
helyezzük.

Nyugtalanul  hajtottam álomra  a  fejem.  Nem voltam a  mai  áldozatokkal  egy  helyiségben,  nem
láthattam  őket,  de  szüntelenül  magam  elé  képzeltem  a  testüket.  Idegesen  hemperegtem  az
ágyamban, ezért Csámpás leugrott, és visszavonult a kosárkájába. Bekapcsoltam a tévét, de olyan
későre járt, hogy nem volt értékelhető adás. Feltápászkodtam, és elővettem minden aktát, de bele se
kukkantottam. A mai helyszíni fotókat meg sem kaptam. Kávét nem akaródzott főznöm, éhes meg



nem voltam. Csak járkáltam a lakásban.  Majd gondoltam egyet,  bevetődtem az ágyamba,  és a
mobilomért nyúltam. Fejből tudtam a számot, amit hívni készültem. Jó sokáig csöngött ki, csak a
sokadikra vette fel.
– Mi a büdös franc van?
– Szia, Tom, én vagyok.
Sokáig tartó hallgatás. Vagy azon ábrándozott, hogy holnap milyen válogatott módszerekkel fog
kinyírni, vagy csak igyekezett fölismerni a hangomat.
– Les, tudod, mennyi az idő?
Az órámra néztem. Hello Kitty-s volt, és rózsaszín, az éjjeliszekrényemen figyelt. Nem önszántamból
lettem boldog tulajdonosa, az unokahúgom ajándékozta nekem a huszonnegyedik születésnapomra.
Nem vagyok oda érte, de a rendeltetésének megfelel.
– Tudom, kicsivel múlt egy óra.
– Tényleg? Szuper, és most hagyj aludni, aludj te is.
– De nem tudok, Tom!
– Beszélj Csámpással! Engem meg hagyj békén! Kikészítesz, érted?!
És lecsapta. Egy darabig a telefonom bámultam, majd újra tárcsáztam. Most egész hamar vette föl.
– Kérlek, beszélgess velem…
– Jó éjt, drágám – búcsúzott és ismét lerakta. Nem adtam fel a harcot, én aztán nem! Visszahívtam.
Tompa  búgás  volt  a  válasz,  ő  nyert,  kikapcsolta  a  telefonját.  Elkezdtem  keresgélni  a
telefonkönyvemben. Apámat semmi pénzért nem akartam zaklatni, a nővéremet sem, a férjét sem, az
autómentőt sem. Elértem Scavóhoz, hát őt végképp. Tudtam, hogy úgysem alszik, de nincs kedvem
vele fecsegni. Hamarosan találtam egy számot, amihez nem írtam nevet. Megleltem az áldozatom.
Elmentettem, aztán csörögtem. Elég sokáig tartott, mire fölvették.
– Haló – mormolta a fáradt hang, mire én idióta módon lecsaptam. Először jó ötletnek tűnt, nem is
gondolkoztam.  Aztán  azonnal  meg  is  bántam,  és  beletemettem  a  fejemet  a  párnáim  közé.
Megcsörrent a telóm, és az istennek nem akarta abbahagyni. Sokáig vártam. Tedd már le! Nem tette.
Nagyot nyeltem, és fölvettem.
– Igen? – kérdeztem tétován.
– Szia.
– Igen? – kérdeztem ismét, jobb nem jutott az eszembe.
– Tudod, ez elég gyerekes volt.
– Csak félretárcsáztam – mentegetőztem.
– Na persze, gondolom.
– Le is teszem.
– Most komolyan azt akarod nekem bemagyarázni, hogy hajnali egykor félretárcsáztál?
Becsuktam a szemem, nem volt semmi ötletem, hogy kivágjam magam.
– Jól van, Jackson, nyertél – mondtam fogcsikorgatva.
– Miért hívtál?
– Miért ne? És különben is, te is felhívtál.
– De te kezdted a telefonbetyárkodást.
– Na és?
– Na és mit akarsz? – Kérdésre kérdéssel felelt, ezt utálom.
– Veled nem lehet beszélgetni.
– Hát nem. De hogy tudnék beszélgetni, ha nem mondod meg, miért kerestél?
– Unatkoztam.
– Ezért ráztál fel?
– Ez nem elég ok? Végül is az volt, hiszen megtettem.
– Ez igaz. Szóval, mi az?
– Képtelen vagyok aludni – vallottam be pólóm aljának lázas gyűrögetése közben.
– Akárcsak én. Azok a rémképek…
– Megértelek.



– Mióta vagy FBI-os? – kérdezte némi hallgatás után, mikor már kezdtem azt hinni, hogy mégis
bealudt.


