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„Nem az vagyok, ami megtörtént velem. Az vagyok, amivé válni akarok.”
(Carl Gustav Jung)



1. A Pat Livingstone Ügyvédi Iroda
(1932 decembere, Hook City)

Csak egy fél órája zártak, és kis idő múlva baljós félhomály borult a kocsmára. A székek
az asztalokon sorakoztak, a padló többé-kevésbé felmosva. A takarító fiú, akinek nem ez volt
az életcélja, a vágyálma, végzett a takarítással; reménykedve nézett a színpad felé.

Ne is reménykedj!

Sosem leszel ott!

Ha Egérfogú Jimmyn múlik, akkor soha.

Ma éjjel azonban elérkezett az álmok ideje, mert nem olyan régen (hogy mikor pontosan,
nem lehetett tudni, mert abban a világban nem számolják a napokat) leváltották Egérfogú
Jimmyt, sőt szinte elkergették.

A leváltás hogyanját és miértjét senki orra alá nem kötötték. Nagy felháborodást okozott
a gengsztervilágban az új „üdvöske” megjelenése. Félkarú Joe fiatal, és egyesek szerint
tapasztalatlan volt a főnök szerepére, de átvette, elvállalta, és mivel a helyzet úgy adta,
eltaposott mindenkit az útból. Hogy honnan fújta ide a szél, azt senki sem tudta. Egy biztos,
hogy a hatalmas Frankie Frankie hozta be a családba és az ő szava szent volt. Ha ő azt
állítja, hogy a Félkarú tökéletes lesz a banda átvételére, akkor az úgy van.

A zongora mellől valaki kótyagosan felemelte a fejét, kalapját a fejzsír tartotta a helyén,
tekintete bárgyú, a szeme alatt kétnapos monokli.

Az egyik képre pillantott, mely a zongorán állt; egy festett majmot ábrázolt, aki üvegeken
ugrál.

–  A majom farka belelóg a  whiskybe… –  dörmögte magában,  és  jót  kuncogott  saját
ostobaságán.  Felemelte  a  kezét,  és  lecsapott  a  zongora  billentyűire,  mintha  legalábbis
Chopin egy versenyművét adná elő. Kellemes jazzt csalogatott ki a hangszerből, erre még
kómás állapotában is képes volt: azt senki sem cáfolta (még Joe sem), hogy Fürge Ujjú
tehetséges. Viszont nem túl eszes.

A mocskos villanykörte, melyet felkapcsolva hagyott a gondnok, nem túl sok fényt adott,
és most az a kevés világosság is veszni készülődött, sötét árnyékok vetődtek a falra. A
homály  növekedett,  Fürge  Ujjú  felháborodva  pislogott  hátra,  de  mikor  meglátta  a
betolakodókat, a torkára forrt minden szó, az ujjait a levegőben felejtette.

Ők, akik az ajtóban állnak, nem fogják hagyni, hogy megszólaljon, pedig biz’ Isten, hogy
magyarázkodna.

Hamarosan hangos fegyverropogás váltotta fel a csöndet a ritmusos jazz helyett. Hosszú
pillanatokig tartott, persze ők is nagyon jól tudták, hogy Fürge Ujjú már az első sorozatban
meghalt, de nyomni kell még, legalább két kiló ólomnak muszáj a testében lennie, talán így



könnyebben merül alá a Hook tekergőző folyója mélyén.

Azt leszögezhetjük, hogy Fürge Ujjú többé már nem fürge.

Az egyik fekete öltönyös férfi, még füstölgő géppisztollyal a kezében kilépett a mocskos
lámpa fényébe. Hutch Bennettet nem érte nagy támadás, amiért ilyen ábrázata volt, csupán
csak  túlélte  a  bárányhimlőt,  viszont  a  nyomait  az  arcán  viselte.  Őszes-fekete  haja
hátrafésülve, rajta fekete, divatos kalap. A kötelező öltönyben büszkén feszített, melyben
első pillanatban temetkezési vállalkozónak tűnt, holott inkább mészáros volt.

Húsos ajkaival elvigyorodott, a mosolytól kirajzolódott szemölcse, melyre mindig olyan
átkozottul büszke volt. „Nekem legalább egyéniségem van.” Ezt szokta mondani, de Joe
visszakézből ilyenkor csak azt vágta rá, hogy „Egy ragyától senki sem lesz egyéniség.”

Apró,  disznó szemeivel  a  halottat  vizslatta,  az  újabb tökéletes  munkát,  és  bizonyára
eltette volna a fényképét a portfóliójába, ha lett volna fényképezőgépe.

–  Joe  szép  álmokat  kíván  –  szólt  mély,  érces  hangon,  majd  a  zongorához  sétált  és
megigazította az elmozdult képet a táncoló majomról, majd a másik kettőhöz fordult.

– A majom farka belelóg a whisky-be, mi?

Felhorkantva kezdtek röhögni. Hangosan becsapták maguk után az ajtót, egyikük egy
vércsíkot hagyva maga után; ő takarította el Fürge Ujjú hulláját.

Fürge Ujjú áruló volt, és jobb, ha mindenki megtanulja, hogy Félkarú Joe így bánik el az
ilyen férgekkel.

 

Pár  óra  múlva  hajnalodott  és  még  utána  is  eltelt  pár  óra,  mire  a  reggel  nehezen
megérkezett. A korai narancssárgás fény mindenhol utat tört magának, a magas, szinte
üvegfalú épületből már lehetett hallani a gépelés monoton zakatolását. A központtól nem is
olyan messze egy régimódi, kétszintes öregedő ház húzódott meg. (Milyen érdekes, hogy az
a mocskos szórakozóhely, az Éneklő Majom, ahol Fürge kilehelte lelkét, ennek az épületnek
a hátsó udvaráról nyílt.) A szürke, egyforma polgári bérházak között olyan volt, mint egy
pipiskedő törpe az óriások között. A tornác alatt kétszárnyú ajtó várta a klienseket, ajtajának
üvegére nagy betűkkel ezt festették jó pénzért:

„PAT LIVINGSTONE ÜGYVÉDI IRODA”

Persze, itt a habokban nem voltak ügyvédek, ez csak álca és terelés, jobb, ha senki sem
tudta, hogy maga a könyörtelen Félkarú Joe tanyázott itt. A külső irodában, mint minden
jobb ügyvédi irodában, itt is volt titkárnő, bizonyos, Betty „Bo” Lewinsky kisasszony, akiről
senki sem mondaná meg első pillanatban, hogy gengsztereknek dolgozik. Ha ezt tudnák,
bizonyára ijedten csapnák össze a kezüket a templomba járó öregasszonyok. Betty jó pénzt
keresett és mióta Félkarú Joe a főnök, azóta emberszámba is vették, az ő kezéhez nem
tapadt vér amúgy sem, és ennyivel meg is nyugtatta a lelkiismeretét.

Amikor a három nagydarab alak becsámpázott a Pat Livingstone Ügyvédi Iroda ajtaján,



Betty már állt is fel, és ment a belső iroda felé, hogy Joe-t értesítse.

– Szivi, szólj a főnöknek, hogy megjöttünk – harsogta Hutch.

– Hutch! Muszáj ennyire bunkónak lenned? – kérdezte szemrehányóan a mellette álló,
nála jóval fiatalabb fekete bőrű férfi. Sokkal több értelem sugárzott az arcáról, mint a másik
kettőnek összesen. Édesszájú Malcolmnak senki sem mert beszólni, robusztus termete miatt.
Egy elhagyatott, sötét sikátorban nem volt szerencsés találkozni vele.

– Mi van? – kapta fel a fejét Buddy, a másik agytröszt, aki Malcolm balján állt.

Malcolm felsóhajtott és már szívesen ment volna be Joe-hoz, hogy végre egy értelmes
emberrel is beszéljen.

– Uraim… Félkarú Joe várja önöket… Az uram megszólítást te ne vedd magadra, Hutch! –
tette hozzá Betty, magára erőszakolva egy mosolyt. Gyűlölte ezt a hájpacnit, de nem tehetett
semmit ellene, ő csak egy védtelen titkárnő.

Hutch elment mellette és jól belecsípett Betty fenekébe.

– Főzz nekem egy jó kávét.

– Azok az idők elmúltak, te koszos disznó – sziszegte a lány és szembeköpte Hutchot, aki
meghökkenve törölgette az arcát, a másik két társa erre hangosan röhögni kezdett.

– Most az egyszer jól megkaptad, Hutch! – szólt Malcolm, majd a zsebéből elővett egy
cukorkát, diszkrét zajjal kibontotta, aztán behajította hatalmas szájába.

Hutch tekintete villámokat szórt, és ő volt az első, aki belovagolt Joe-hoz, nem bírta ki
kicsi gengszter szíve ezt a megaláztatást. Egérfogú Jimmy idejében minimum agyonverte
volna Betty „Bo”-t egy ilyen tettért. Bizonyára Betty sem engedte volna meg magának ezt a
stílust, hiszen tisztában volt a gengszterek agressziójával, nem egy hullát látott már, mely
éppen Hutch remekműve volt.

Betty  „Bo”  Lewinsky  viselkedésében  különbözött  a  többi  lánytól.  Hiába  futott  végig
járványszerűen, hogy minden ember lánya vágassa le a haját,  ő hagyta megnőni szőke
tincseit. Szoros kontyba fogta össze, így valóban úgy festett, mint egy született titkárnő.

Magas volt, Hutch a válláig ért, így könnyen le tudott volna keverni neki egy taslit; de ő
úrilány, aki ilyenekre nem vetemedik, csupán csak gengsztereknek dolgozik. Ha nincs más
munka, akkor nem válogathat az emberleánya.

A három férfi  mögött  hangosan bezáródott  az  ajtó,  és  Betty  visszaült  az  asztalához,
tovább olvasta a félbe hagyott könyvét, Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés.

Félkarú Joe – mondjuk így – irodája elég tágas volt. A hatalmas ablakok beárasztanák a
fényt, ha nem takarnák el nehéz, vörös bársony függönnyel, így őrizve mindenkit és mindent
a kíváncsi szemek elől. A falak plafontól a padlóig tele könyvekkel. A szoba közepén egy
szépen faragott íróasztal, melyen egy lámpa állt, írószertartó és papír. Mögötte egy bőr
forgószék. Amikor az ajtó becsapódott a gengszterek mögött, ez a szék megpördült.



– Főnök? – szólította meg tisztelettudóan Malcolm Joe-t.

A férfi szájából kilógott egy félig elszívott szivar, és felvágta a lábát az asztalra. Ép jobb
keze a feje mögé dugva, bal csonkja láthatóan lógott. Csíkos inget viselt, feltűrt ingujjal,
hózentrágert és sötét, csíkos nadrágot. Bozontos, világosbarna haja kócosan állt, úgy tűnt,
mintha  Félkarú  elfelejtett  volna  fésülködni  ma  reggel.  Szeme acélkék,  egyáltalán  nem
mondható kegyetlennek, inkább ártatlannak. Borostás volt,  arcának jobb és bal oldalán,
egy-egy heg éktelenkedett, melyek történetét, keletkezését senki sem ismerte. Múltját nem
kötötte senkinek sem az orra alá. Az arcán hatalmas vigyor terült el. Ezt a mosolyt mindenki
ismerte,  Betty  azt  mondta,  hogy  ilyenkor  úgy  fest,  mint  a  Vigyor  Kandúr  az  Aliz
Csodaországban-ból.

– Nos, fiúk? – szegezte nekik a kérdést – Mi újság van Fürge Ujjú barátunkkal?

Mind a  hárman kuncogni  kezdtek,  mintha óvodás kislányok lennének.  Elég viccesen
nézett ki az a három marha azzal a bárgyú vigyorral az arcán.

Félkarú Joe mosolya szélesebbé vált.

– Sikerült jobb belátásra bírnotok?

Malcolm bólintott:

– Igen, főnök. Többet nem fog köpni.

– Ezt hogy érted? – Buddy hatalmas fekete borjú szemekkel meredt rá.

Hutch úgy a homlokára csapott, hogy majdnem leesett a kalapja.

– Hogy lehet valaki ilyen idióta!

– Ezt most miért mondod? – kérdezte ártatlanul Buddy.

Malcolm meglökte Hutchot.

– Ne piszkáld! Nem látod, hogy annyira gondolkodik, hogy azt már nézni is fáj? Különben
is, te sem vagy egy istenverte zseni.

Hutchban  pillanatok  alatt  felment  a  pumpa,  előkapta  a  kézifegyverét,  és  Malcolm
halántékához szegezte, bár ehhez a mozdulathoz lábujjhegyre kellett állnia.

– Mit mondtál?

Malcolm  nem volt  híve  annak,  hogy  mindig  fegyver  legyen  nála,  így  az  elég  nagy
tenyerével elkapta Hutch zsíros nyakát.

– Valami problémád van?

Következő pillanatban tőlük pár centire egy golyó fúródott a falba, Buddy nagyot ugrott
ijedtében. Joe jobb kezében egy pisztolyt tartott.



– Hagyjátok abba, mert a következő talál… Itthon egymást nem gyilkolásszuk! Hogy a
francba vezessek úgy egy bandát, ha marjátok egymást, mint a kölykök. Semmi erőm a
marhaságotokkal foglalkozni.

Hutch morogva eltette a pisztolyt.

Újabb lövés durrant el, közvetlenül Hutch feje felett, levitte a kalapját. Rémült, mégis
mérges szemekkel meredt Joe-ra, majd a még füstölgő fegyverére.

– Mondtam, hogy vedd le a kalapod, ha velem beszélsz… – szűrte ki a fogai közül a
szavakat Joe.

– Te meg keresd meg a fésűd, főnök, mert úgy nézel ki, mint egy iskolásfiú…

Joe felugrott, és szinte nekiment Hutchnak, a falnak taszította, akár egy faltörő kos, és a
szájába nyomta a fegyverét.

– Hogyan? Jobb lenne több tiszteletet tanúsítani felém, te féreg! – sziszegte Joe.

Csonkját teljesen belenyomta a férfi gyomrában, miközben egyre mélyebbre tolta szájába
fegyverének csövét. Amikor Hutch feje vörösödni kezdett, akkor hagyta békén, és mérgesen
hátralépett.  Hutch  köhögött  és  levegő  után  kapkodott,  közben  oldalra  köpött  a  drága
szőnyegre egy kis vért és pár fogat.

– Bocs... Főnök…– mentegetőzött. Tisztában volt vele, hogy Joe akár meg is ölheti.

Egy pillanatra fagyos csönd támadt, Édesszájú Malcolm végül megköszörülte a torkát és
megszólalt:

–  Igazad  volt,  főnök,  Fürge  Ujjú  tényleg  Egérfogú  beépített  embere  volt.  Kémkedni
küldték ide.

– És mire olyan rohadt kíváncsi az a patkányképű?

– Rólad kérdezősködött.

Joe ökölbe szorította a kezét és az asztalra csapott.

– A rohadt életbe! Megmondtam, hogy annak a nyavalyás szemétládának már akkor ki
kellett  volna  tépni  a  szívét,  amikor  legelső  alkalommal  ide  pofátlankodott.  Mi  a  fenét
akarnak rólam tudni? Szánalmas féreg ez az Egérfogú, képtelen belenyugodni a vereségbe.
Mormoljon el egy imát, hogy nem lőttem szét a fejét, amikor volt rá alkalmam – töprengett
hangosan Joe. Malcolm közelebb lépett hozzá.

– Főnök! Fürge Ujjú nem tudott sok mindent, bár mindnyájunkat kérdezgetett, ezért is
lett feltűnő, így direkt átvágtuk a kis patkányt.

Joe felsóhajtott.

– Ez a szerencse.



A félkarú férfi az ablak felé fordult, mély lélegzetet vett. és abban az egy pillanatban
elhitte, hogy semmi veszély nem fenyegeti.

Gyűlölte  Egérfogút  és  mindent,  amit  ő  jelentett,  Egérfogú  Jimmy  a  legundorítóbb
gengszter volt mind közül, ritkán lehet ilyen gerinctelen alakot találni, mint ő.

Gengszter volt, velejéig gonosz és elvetemült.

Ez tett különbséget közte és Joe között.

 

Egérfogú Jimmy (született James Clark Howards) pár hónapig vezette csupán a bandát,
de hatalma megingott, amikor Max Levin, Hook City rendőrfőnöke kissé megszorongatta.
Túl  sok  bizonyítékot  szerzett  az  Egérfogú  Jimmy  által  szervezett  gyilkosságokról,
szeszcsempészetről  és  nem utolsó  sorban  a  prostitúcióról.  Nem egyszer  sikerült  olyan
lányból  kicsikarni  a  vallomást,  aki  a  csodával  határos  módon  meg  tudott  menekülni
Egérfogú kurvaképzőjéből. Az ilyen lányok rettegtek és soha többé nem lettek önmaguk, de
mindent elmondtak, és a bűnjelek, melyeket a testükön viseltek, száz szóval is felértek.

Max Levin és jó szagú kollégái túl jó nyomon jártak, annyira közel voltak már, hogy az
egész bandát elkapják, és egy piros masnival átkötve átadják a törvénynek.

A legendás gengszterkirályok, akiknek eddig jótékony védelmét élvezte, pillanatok alatt
megsemmisültek és eltűntek.

Jimmy egyedül maradt.

Egérfogú érezte  a  vesztét,  főleg  akkor,  amikor  a  rendőrfőnök egy  beépített  rendőrt
küldött, és kézzel fogható bizonyítékokat szerzett. Az ész, a tökéletes bandavezér már nem
látott  tisztán  és  nem hallgatott  Jimmyre.  Ő  nem látta  mindazt  az  Apokalipszist,  mely
másodpercek alatt eltiporta azt a gyönyörű, romlott világot, melyben éltek.

Minden jónak egyszer vége.

Jimmy felkutatta azt a rendőrt, aki beépült közéjük, azt akarta, hogy az élete maga legyen
a pokol. Mindent elpusztított, ami neki szent volt, és a végén őt magát is.

Egérfogú Jimmy menekülni akart, megúszni a börtönt, melyből biztosan nem szabadul,
ezért a lehető leggusztustalanabb dolgot tette, amit gengszter tehet.

Alkut kötött a rendőrökkel és feldobott – mindenkit.

Hook City összes gengsztere,  csirkefogója és nagymenője reszketni,  aggódni kezdett,
hiszen Egérfogú túl sokat tudott.

Akkor megérkezett ő.

Szinte a semmiből.

Frankie Frankie, Hook City egyik legrégebbi gengsztere, akitől még Öblös Bobby, a nagy



gengszterek örököse is rettegett, magával hozta Félkarú Joe-t, aki hamar bizonyított, amikor
egy kézzel eltörte Egérfogú orrát és örökre az emlékezetébe véste a tényt: neki nem jut már
itt hely.

 

Félkarú Joe.

Mindenkinek  megvoltak  a  maga  titkai,  így  neki  is.  Nem  óhajtott  leereszkedni  a
gengszterek szintjére, annál ő sokkal emberibbnek tartotta magát.

Egyetlen egy dologgal viszont nem számolt:  ebben a sötét és bűzös világban a lélek
módszeresen sorvadni kezd, főleg akkor, ha sebet kap, melyet nem gyógyíthat meg semmi.

Joseph Sullivan rendőrtiszt meghalt azon az éjjelen, amikor a kocsiját két fickó a Hook
folyóba taszította.

Akkor megszületett Félkarú Joe.

Sosem volt ő gengszter.

Azt nem is sejtette, hogy már soha nem lesz hétköznapi ember sem, csak egy gép, akit
gyilkolásra és bosszúra programoztak be.

Mégis látszódott rajta, hogy ő ésszel és nem erőszakkal igyekezett megoldani a dolgokat.
A rendőrségen maradt pár megbízható embere, akik még időben figyelmeztették, hogy ne
tudódjon ki szörnyű nagy titka. Magányos éjszakáin maga sem tudta eldönteni, hogy mi a
rosszabb: játszani a gengsztert? Vagy megjátszani a becsületes embert? És egyáltalán hol
van  az  a  határ?  Nem  félt  a  haláltól,  csak  attól,  hogy  nem  végez  élete  legfontosabb
feladatával.

Nem fogja megölni Egérfogút.

Sajnos Félkarú Joe egyszer már hibázott, megsajnálta Egérfogút, amikor az a mocskos
csatorna vizében térden állva könyörgött az életéért. Joe-nak volt lelke és életben hagyta,
nem is gondolván arra, hogy ezzel mekkora hibát követ el. Nem gondolt a holnapra, elvégre
mindennap úgy kelt fel, hogy talán ma lesz az a nap.

A nap, amikor meghal.

 

Egérfogú  Jimmy  egyáltalán  nem  hálás  fajtából  származott  és  már  aznap  éjjel  azon
mesterkedett, hogyan is állhatna bosszút – mindenkin.

Megalázva érezte magát és képtelen volt elfogadni azt a tényt, hogy már nem ő a főnök,
és egy simlis senki lett. Mindenhonnan kinézték a kétszínűsége miatt, és a rendőrség sem
vette többé védő szárnyai alá, hiszen felrúgta a megállapodást. Mindennél, talán Joe-nál is
jobban gyűlölte Max Levint, mert minden bajért őt okolta. Ha nem építi be Joseph Sullivan
rendőrt, ha nem talál bizonyítékot, akkor még minden a régi mederben folydogálna. Miatta



vezeti egy nyomorék ismeretlen az ő bandáját!

Joe meggyilkolása egyszerűbbnek tűnt annál, mint hogy megtorolja mindazt, amit Levin
rendőrfőnök vele tett.

Egyáltalán nem kívánta a halálát. Valami lassabbat és kegyetlenebbet szánt neki…

És talán már meg is tette, csak ez egyáltalán nem került nagy nyilvánosságra.

 

Bár Joe igyekezett nem kimutatni kétségbeesését a többieknek, Betty „Bo” mégis nagyon
jól megértette, hogy milyen érzések kavarognak főnökében. Buddy mint Joe állandó testőre
ott volt mellette, de nem beszélgettek, mert Buddy a mondat felénél elvesztette a fonalat, és
nem lehetett sokáig elviselni az örökös visszakérdezést. Joe egyetlen társasága Betty „Bo”
maradt.

A Félkarú az irodában igyekezett minél pontosabban kitölteni a Times keresztrejtvényt,
jelmondata volt, hogy egy bandavezérnek nem csupán ügyesnek kell lennie, hanem okosnak
is, ezért nem árt karban tartani az agyat. Betty belépett, majd topogni kezdett magas sarkú
cipőjében

– A francba! Elfelejtettem kopogni – morogta magában.

– Ugyan már! Mintha nem tudnám, hogy nem te vagy – mormolta a férfi és fel sem nézett
az újságból.

– A helyi hírek, Félkarú.

Majd az asztalra hajította a lapot. Buddy összeráncolta sötét, sűrű szemöldökét.

– Hé, kislány, több tiszteletet – motyogta. Joe is szúrós tekintettel pillantott Bettyre, de
mikor meglátta a címlapot, akkor megértette a viselkedését.

– Tehát ez a bajod, Betty „Bo”.

A címlapon egy halott fotója. Valószínűleg egy nő lehetett valaha, ezt csak a ruhájából
tudták kikövetkeztetni, mert a lánynak nem volt arca, csak egy összeégett húsdarab maradt
belőle.

– Egy újabb arc nélküli lány – jegyezte meg Betty.

– Egy pillanat – szólt közbe Joe, és felemelte az ujját, majd szorgosan lapozgatni kezdett
az újságban. Vigyorogva zárta be a lapot.

– Látjátok, így kell tökéletes gyilkosságot csinálni, hogy nem vagy benne az újságban –
közölte büszkén.

– Gratulálok, főnök. Szép munka volt – szólt nyájasan Buddy, majd kezet fogott Joe-val.

– Elnézést, uraim, hogy ebben az érzelmileg emelkedett pillanatban megzavarom önöket,



de Öblös Bobby újra alkotott, és ti nem csináltok semmit.

Félkarú Joe megfordította az újságot, és újra a címlapot figyelte.

– Ugyan, mit tehetnénk, Betty „Bo”. Ő is szeszcsempészetből él, mint mi, tehát…

– A pokolba, Joe! – csattant fel Betty mérgesen, és ettől a nyers haragtól még Buddy is
visszahőkölt, bár őt eléggé nehéz volt megijeszteni. – Átveri a lányokat, és aki menekülni
akar, vagy esetleg nem áll kötélnek, annak leönti az arcát savval, és bezárja szerencsétlent,
hogy egyedül  dögöljön meg a  fájdalmával!  Ezzel  hasonlítod össze magad.  Egérfogúnak
csakis azért nyílt ki a csipája, mert élvezi Öblös Bobby védelmét!

– Apropó, hol van a mi hájas barátunk? – kérdezte Joe, miközben felült az asztal tetejére,
és tovább lapozgatta az újságot.

– Állítólag elment Selkiebe tárgyalni egy Gee Emerson nevű taggal.

– Gee Emerson? – kérdezett vissza a félkarú férfi.

– Egy másik gengszterbanda, akiknek a segítségére számít az a dagadék.

–  Talán Egérfogú őt  is  el  akarja  árulni?  Ennek a  pacáknak ez  a  mániája  –  mondta
vigyorogva Joe, és meglökte Buddyt, mind a ketten nevetni kezdtek.

Betty az ablak felé fordult, összefonta a karjait.

– Túl sok test van már víz alatt… – jegyezte meg halkan.

– Tudod, Betty „Bo” – lépett Joe a háta mögé, és felsóhajtott –, mi sem vagyunk különbek,
csupán annyiban, hogy tiszteljük a nőket. De csakis azt, aki megérdemli. Túl sok ellenségem
van,  rendet kell  tennem, nem avatkozhatok még Öblös Bobby dolgába is.  Először még
Egérfogút kell megtalálnom és elintéznem, ráadásul úgy tapasztalom, hogy házon belül is
vannak olyanok, akikben egyáltalán nem bízhatok. Meg kell őket találnom, Betty. És az új
rendőrfőnök… az  a  Nelson… Aaron Nelson… rám szállt  teljesen,  az  idióta  felhasználja
Egérfogú infóit, holott tudja, hogy egyáltalán nem megbízhatóak.

Az Aaron Nelson névre Buddy felhorkant, előkapta a fegyverét és hadonászni kezdett vele,
közben nyüszítő hangon megszólalt:

– Főnök, biztosan ne nyírjam ki? Kérlek, hadd nyírjam ki!

Joe intett neki és Buddy elszontyolodva eltette a fegyverét. Úgy viselkedett, mint egy
kisfiú, akitől elvették a játékát.

– Látod, ez Egérfogú rossz nevelése! – mutatott Joe Buddy felé. – Érted már, hogy mennyi
minden fontos dolog van Öblös Bobby előtt? Először magunkat kell biztonságban tudni.

– Hogyan?

Joe a semmibe meredt és halkan felelt, hogy csak Betty „Bo” hallja.



– Új emberek kellenek…



2. Tea Valeria néninél
A lány a konyhában ült, egy napfényes polgári bérház tágas konyhájában. Tekintete szomorú, az

asztalon  négy  teríték,  az  étel  előtte  gőzölgött,  de  ő  nem  érzett  éhséget.  Kezében  csipkés
zsebkendőjét szorongatta, hogy ujjbegyei lefehéredtek.

Távolról, talán egy másik szobából az apja kiáltása hasított a csendbe.

– Charlotte! Alicia! Kész a tea!

Carson Levin aggódó tekintettel felemelte a fejét, nagyon is jól tudta, hogy ők sosem fognak
előjönni. Apja újra felkiáltott, de továbbra sem történt semmi.

Carson lesütötte a tekintetét, hosszú, hullámos barna haja előreborult. Még jobban megszorította
a zsebkendőjét.

– Papa… Ők meghaltak – súgta halkan.

Nem merte hangosan kimondani,  talán azzal  még jobban megzavarná apja amúgy is  kényes
idegrendszerét.

Max Levin nem tudta elfogadni azt a tényt, amit Carson lassan már megszokott. Anyja és nővére
nincs többé.

Ami történt, azt soha nem lehet kitörölni az emlékezetéből. Lehunyta a szemét és nem engedte
meg magának, hogy sírjon. Az emlékek a lehunyt szemhéjon keresztül tudnak a legjobban támadni.

 

Azt hitték, hogy ez lesz a legboldogabb nap az életükben, Alicia esküvője. Nővére gyönyörű volt,
mindenkinél tökéletesebb, kecses, bájos, mint egy porcelánbaba. Apja annyira büszke volt rá. Carson
talán egy kis irigységet is érzett, de tudta, hogy ez Alicia napja, így nem nyafoghat.

Minden tökéletesen haladt, a vendégek megérkeztek, az idő is pompás, szinte ijesztően idilli.

A vőlegény, Billy Maddison, exgengszter. Alicia Levin csábította a jó útra, és Max Levin azon volt,
hogy a fiatalok boldogan, de ami a legfontosabb, békésen éljenek, ezért mindent elkövetett, hogy
Billy biztonságban legyen.

Nehéz volt megszokni a gondolatot, hogy idősebb lánya egy volt bűnözőhöz fog hozzámenni, de
meggátolni  vagy esetleg feltartóztatni  őket  egyáltalán nem lehetett.  Új  életet  akartak kezdeni,
elmenni Hook Cityből, át Európába. Már vettek is egy nagyobb házat a kicsi walesi tengerparti
városban, Barmouthban. Minden készen állt, csak a házasságkötés volt hátra Hook Cityben.

A templom tele rendőrrel, annyira, hogy volt, akinek már nem jutott szabad hely. Max Levin volt
rendőrfőnök büszkén húzta ki magát, jól esett neki, hogy ennyi volt kollégája megtiszteli a családját.
Hozzá kell tenni, hogy több volt köztük az ismeretlen arc, mint a kedves ismerős.

Carson, aki éppen előző héten töltötte be a tizennyolcat, Alicia tanúja volt, örömittasan feszített,
bájos halvány rózsaszín ruhájában, hosszú haját felkontyolták, és vigyáztak, hogy ne legyen szebb,
mint a menyasszony.



Minden akkor kezdődött, amikor a pap Alicia felé fordult…

Igent kellett volna mondania!

Ezt az egyszerű szót…

De esélye sem volt, mert hatalmas robaj kíséretében a rendőrök nagy része felállt, váratlanul
fegyvert rántottak elő (a padban tarthatták eddig, a nagy nyüzsgésben egyáltalán nem volt feltűnő)
és mindenkire rászegezték. Senkinek nem volt kegyelem; sem az ifjú párnak, sem a vendégeknek,
sem a szülőknek és még Carson Levinnek sem. Gondolkodásra nem jutott idő. Carson egy pillanatra
felismerte a legelöl álló, rendőruniformist viselő, vigyorgó férfit. Nagy léggömb fej, előreálló fogak,
békaszerű szemek. Egérfogú Jimmy!

Elégszer látta apja aktáiban, melyeket előszeretettel  bányászott elő Max íróasztalából.  Bár a
képekkel ellentétben most nem tartott a kezében sorszámot, és nem volt szétverve a feje.

Hallotta, ahogy apja felkiált…

Baj van, hatalmas baj van!

Talán maga az Apokalipszis!

Ezzel a kiáltással elkezdődött a mészárlás.

A sortűz hosszú, kegyetlen percekig tartott. Carsont a pad alá lökte valaki, ő a fülére szorította a
kezét, és szeméből folyamatosan záporoztak a könnyek. Felkiáltott, de a nagy zajban, a halálsikolyok
közepette nem lehetett hallani. A testek véres táncot jártak a templom fehér kövein, mielőtt bábként
széthullottak volna.

Aztán csönd következett.

Carson  zaklatottan  lélegzett  és  lassan  vette  le  a  kezét  a  füléről.  Körbenézett,  és  elfogta  a
hányinger, a rémület…

Mindenhol vér…

A vendégek élettelen, üveges tekintettel meredtek rá, némelyikük ráborulva a padokra. Ajkai
remegni kezdtek és a félelem egyre jobban hatalmába kerítette, reménykedve fordult meg, hogy
megpillantsa a feszületet, hiszen Isten nem hagyhatta ezt a kegyetlen vérontást.

Nem hagyhatja, hogy ennyi jó ember meghaljon!

A pupillái kitágultak, a feszületről csöpögött a vér, pár méterre a pap szétroncsolódott teste
feküdt.

– Alicia! – kiáltotta magas hangon Carson.

Ott feküdt nővére, mint maga Hófehérke, annyi különbséggel, hogy őt nem lehetett felébreszteni.
A kezében szorongatta rózsacsokrát, szőke haját bemocskolta a ragacsos vér, fehér menyasszonyi
ruhája vörösre festve. A vőlegényére zuhant, aki szintén halott volt.

Távolról még hallotta Max kiabálását…


