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1. fejezet – A kezdet
Jim

Az ébresztőóra hangja kíméletlenül törte meg a csendet. Jim Carlston komótos mozdulatokkal
kelt ki az ágyból, a zaklatott, pihentetőnek egyáltalán nem nevezhető éjszakája után. Megállt az
ablak előtt, és egy hangos, hosszan tartó sóhajtás kíséretében kipréselte tüdejéből a levegőt, mintha
ezzel csak az álomból visszamaradt kellemetlen érzést szeretné messzire elfújni magától. A felkelő
nap vöröslő korongja által sugallt új kezdés érzete, valamelyest csökkentette a lelkében tátongó
zsibbadt űrt, amit a hiányos múltjának intenzív tudata okozott.

Miközben százhetvenhat centis és nyolcvanhat kilós, csupa izom teste úszott a verítékben, és
egész lényéből sugárzott a feszültség. Egyedül csak hűvösen csillogó, szürke szemei árulták el, hogy
jól látható nyugtalansága ellenére, még most is higgadt tárgyilagossággal elemzi a helyzetet. Ezáltal
pedig  rezignáltan  vette  tudomásul  a  tényt,  miszerint,  hosszú  szünet  után,  újfent  egy  kimerítő
éjszakát mondhat a magáénak. Ahol a múlt előtörő emlékfoszlányai keveredtek valamiféle hatalmas
összevisszasággá egy kínzó álomban. Ébredéskor csak egyfajta kellemetlen, ködös érzést hagyva
maguk után. Ehhez hasonló éjjele igaz idestova jó egy éve nem volt, de mint minden esetben, ez
alkalommal is ugyanarról szólt. A kórházi feleszmélésének pillanatához ugrott vissza az elméje.

Ami miatt, dacára az amúgy már egész jól kialakult, a valóságos jelen és az ismeretlen múlt
közötti  különbség  határozott  tudatának,  teljesen  összezavarodott,  mikor  körbepillantva,  az
emlékezetébe beleégett kórterem helyett, teljesen más környezetben találta magát. El kellett telnie
egy kis időnek, mire egyáltalán felismerte a helyszínt, ahol lakott. Pedig a méregdrága, és minden
kényelmet kielégítő lakás a mostani életének szerves részét képezte immár öt éve, egészen pontosan
azóta, amióta a magához tért a kómából.

A távolabbi múltjáról azonban még a hivatalos nyilvántartásban sem szerepelt semmilyen adat. A
nevét, és a hely megjelölése nélküli, születési idejét kivéve, egyedül csak a bejelentett lakcímét
találta meg. Ami speciel egy üres építési telket takart. Egyszóval, a vagyonán kívül, majdhogynem a
létezését megkérdőjelezve, semmi egyéb nem maradt meg. Innen nézve akár John Doe is lehetett
volna.

Szerencsére nem így történt. A fehér foltok ellenére is határozottan élt, és teljesen hivatalos
papírjainak  köszönhetően,  a  felépülését  követő  rehabilitációs  program  után  szabadúszóként
dolgozott, mint újságíró, ráadásul az egyik legjobb. Legalábbis helyben annak számított. Sőt, mivel
rendkívüli  érzéke volt az ütős sztorikhoz, ezért nem is keresett vele rosszul.  Ennek ellenére, a
hiányzó harminchárom éve árnyékaként, mégis az elfelejtett régi életéből hátramaradt pénze tette
lehetővé ezt a meglehetősen drága belvárosi bérleményt, Minnesota állam szívében.

Alapjában véve elégedett lehetett volna a helyzetével, de nem hagyta nyugodni, amint, múltjának
túlnyomó része talán örökre ködbe vész. Sőt, minden egyes nappal távolabb és távolabb kerül az
olyannyira áhított emlékezéstől. A sors iróniájaként, a zseniális újságírónak csak a saját történetét
nem sikerült feltárni. Míg végül a több éves, sorra kudarcba fulladt próbálkozásba belefáradva, az
eredménytelen kutatás helyett, inkább időről időre újabb és újabb célt keresett magának, egy a
tátongó  űrt  kitöltő,  tartalmas  élethez.  Minden  bizonnyal  ennek  hatására  vált  belőle  ilyen
megállíthatatlan oknyomozó riporter, akit a múlt nélküli lét táplálta tűz egyre csak hajtott tovább.

Nem volt ez másképp a mai reggellel sem. Azonban a nyomasztó emlékek hosszú kihagyás utáni
visszatérése miatt, vagy pont annak ellenére, de valami megmagyarázhatatlan okból úgy érezte, az



elkövetkezendő napok cselekedetei sorsfordító jelentőségűek lehetnek...  persze ez nem ért fel a
bizonyossággal, viszont meglehetősen közel állt hozzá.

Kellemes őszi  nap kilátásával  kecsegtetett,  az az alig néhány kósza bárányfelhővel  tarkított,
ragyogó égbolt, ami remek lehetőségnek tűnt Jim számára, hogy az álom okozta feszültséget egy
kiadós futással végképp maga mögött hagyja. Ez az elhatározás pedig egyenesen elvezette a közeli
parkba  ahol,  a  nem  mellesleg,  az  ő  görcsös  izmaira  is  kellemesen  ható,  enyhe  szellőnek
köszönhetően, a középpontban elterülő tó kék vizét lágyan fodrozták a hullámok.

– Az éggel színezett víz – jutott eszébe teljesen váratlanul az állam dakota nevének jelentése, és
valóban, ennél a kifejezésnél semmi sem írja le jobban azt a festői képet, amit ilyen csodaszép
időben, a Lake Calhoun nyugodt tükrében láthat az ember.

Azt azonban csakis a szinte érintetlennek tűnő, növényekkel teli, természetes tájnak a számlájára
írhatta, hogy a parkban úgy tűnt számára, mintha a civilizáció fényévekre lenne. Dacára annak a
ténynek, miszerint az állam lakosságának csaknem kétharmadát magába foglaló, Minneapolis és
Saint-Pauli  régió  zsúfoltságának  megfelelően,  a  tó  mögött  a  belváros  hatalmas  irodaházai
emelkedtek a magasba.

Jim alapjában  véve  imádta  ezt  a  nyugodt  helyet,  az  ehhez  hasonló  kimerítő  éjszakák  után
azonban, különösen jól esett számára a parkban, futással eltöltött idő minden egyes perce. Így nem
volt benne semmi kivételes, hogy mint már annyiszor, most is szinte magától értetődően, a tervezett
három körből tizennégy lett, aminek végeztével szinte jártányi ereje nem maradt. Kimerülten rogyott
le egy üres padra, és figyelte a saját ürességét ellensúlyozó, ébredő táj megnyugtató pezsgését.

Fél óra múlva az erős iramú kocogástól végletekig kimerülve már a zuhany alatt állt. Ahol, habár
az volt az érzése, akár órákat is eltölthetne így, a merevség akkor sem múlna el, a nem a testmozgás,
hanem a nyugtalan álom miatt feszülté vált izmaiból, mégis hosszú-hosszú percekig csak folyatta
magára a majdhogynem forró vizet. Mialatt a kabint szép lassan ellepte a gőz, keserű iróniával vette
tudomásul,  a  reggeli  ébredése  óta  tartó,  egyfajta  mentális  görcsöt,  amit  a  közelmúlt  elégé
érthetetlen eseményeinek tulajdonított.

Az  olyanokénak,  mint  az  őt  azóta  is  foglalkoztató,  előző  esti  beszélgetése  Fabian  Costello
őrmesterrel. Aki, mint általában a valamire való informátorok, többnyire jó sztorikkal látta el, így
természetesen valami hasonlót várt ettől a tegnapi találkozótól, aminek helyszíne, mint mindig, az
itteni körzet rendőrei körében közkedvelt pub, a Yellow Dog volt. Ahova az újságíró már szakmája
kezdeti  szakasza óta  bejárt,  miután hosszas  keresgélés  után ez  tűnt  számára a  lehető legjobb
helynek, hogy első kézből juthasson bennfentes információkhoz. Amihez nem kellett mást tennie,
csak az ital mellett elhangzó beszélgetésekből kihámozni a lényeget. Majd úgy két éve, az egyik ilyen
információgyűjtésén figyelt fel az őrmesterre. Az iktatóban dolgozó öreg rendőr pedig, fejlett üzleti
érzékkel, és a kívánt feladathoz mérten tökéletes munkakörével hamar rávette Carlstont az állandó,
közös munkára. Ami abból állt, hogy az irattáron keresztül haladó ígéretesebb ügyekről, egy kevéske
keresetkiegészítés ellenében, az újságíró azonnali és részletes tájékoztatást kapott, mindkettejük
legnagyobb megelégedésére.

Mint mindig, tegnap este is a bárpult sarkánál talált rá az őszes halántékú zömök férfira. Aki,
mintha csak egy olasz maffiacsalád ebédlőasztalánál ülne, elegáns szürke halszálkás zakót viselt
piros  nyakkendővel  és  ugyanilyen színű szegfűvel  a  gomblyukában.  Ennek ellenére,  mégsem a
kinézete volt ami zavarta Carlstont. Hanem a rendőr előtt sorakozó két pohár, amiből rendhagyó
módon, az egyiket, minden jel szerint az újságírónak szánt.

– Helló cimbora, kikértem az italodat! – szólította meg Costello, miközben enyhén remegő kézzel,



ügyetlenül megemelte saját poharát, kilöttyentve ezáltal abból néhány cseppet a bárpultra.

Jimnek rögtön feltűnt a kecskeszakállas öreg mozdulataiból kisugárzó idegesség, de úgy döntött,
egyelőre  nem teszi  ezt  szóvá.  Ehelyett  meghallgatta  a  rendőr  beszámolóját,  ami  egy  öt  éves
ciklusban történt eltűnések közötti összefüggésekről alkotott valamilyen, elégé zavaros képet; és
amiről szakmai rutinja azonnal figyelmeztette, hogy valami nagyon nincs rendben vele. Azonban nem
csak a sztorival voltak problémái, kompletten az egész helyzet nem tetszett neki. Hiszen eddig nem
úgy ismerte az öreg őrmestert, mint aki italra hívja meg, majd mindenféle ostobasággal rukkol elő,
csakhogy egy kis pénzhez jusson. Képtelen volt szó nélkül megállni a dolgot.

– Ennyire nem állhatsz rosszul anyagilag! – mérte végig átható pillantással a másikat. – Mi ez a
hülyeség?

Nem egészen tudta hova sorolni a helyzetet. Elvégre április elsejei tréfához még elégé korainak,
vagy éppenséggel már későinek vélte a dolgot. Holott ismerve a másikat, csak ez szolgálhatott volna
kellő magyarázattal.

– Hát nem érted, mind tudós volt! – Hangzott az erőtlen válasz, miközben Jim tekintetét nem
kerülte el, amint egy kövér izzadságcsepp lassan legördült a rendőr őszes halántékától a húsos
álláig, majd egy másodpercnyi mozdulatlanság után aláhullott. Ettől a látványtól pedig, a bolondozás
elméletét végleg elvetette.

– Na persze, és sehol nem hallottunk róluk! – próbálkozott egyre hevesebb támadással sarokba
szorítani a másikat. – Ne szórakozz velem!

Mivel Costello ideges mozdulataiból úgy tűnt, mintha az informátor maga sem hinné el amit
mond, Jim számára az egész kezdett egyre érdekesebbé válni. Olyannyira, hogy már majdhogynem
élvezettel hallgatta a rendőr erőtlen kísérleteit.

– Mert nem voltak ismertek – hebegte az őrmester, most már határozottan céklavörös fejjel –, de
nem  ez  a  lényeg!  Hanem  amikor  Hernandez  hadnagy  előhozakodott  a  sejtésével,  kis  híján
szabadságolták.

–  Végre  valami!  Habár,  igazság  szerint  én  is  kezelésre  küldeném,  aki  ilyen  összeesküvés
elméleteket gyártana nekem. – válaszolta Jim akaratlanul is szánalommal kevert hangon, amitől a
teljes érdektelenség érzetét sugározta a másik felé.

– Tudod mit, ne is fizess, csak ha a végére jártál! – hagyta faképnél láthatólag sértődötten, de
egyúttal szinte menekülve Costello.

Jim rövid ideig csak meredten bámult az elviharzó őrmester után. Nem igazán értette, mire volt jó
ez az egész találkozó. A másiknak is tudnia kellett volna, hogy ilyen erőtlen sztorival nem fogja
meggyőzni  őt.  Mégis  határozottan  érezte,  amint  a  hallottak  óhatatlanul  is  gyökeret  vernek  az
elméjében,  mígnem  már-már  idegesítő  visszhangként  ismétlődtek  a  gondolataiban.  Bosszúsan
megvonta a vállát, miközben egy mozdulattal felhajtotta maradék italát, és alig öt perc elteltével már
ő is hazafelé tartott.

Habár a beszélgetés végeztével próbálta magában lezártnak tekinteni a dolgot, a sztori, bugyuta
volta ellenére sem ment ki a fejéből. Olyannyira, hogy az este hátralévő részében akaratlanul is a
hallottakon  rágódott.  Sőt,  most  tusolás  közben  újból  végiggondolva,  az  egész  ügy  már  kezdte
határozottan idegesíteni. Mialatt ösztöne veszélyt szirénázva jelezte neki: – Itt valami nagyon nincs
rendben.



Míg Costello  gyerekes  idegessége csak zavaró momentum volt,  az  italmeghívása egyenesen
megmagyarázhatatlanul  abszurdnak  számított.  Hiszen  jól  tudta,  normális  esetben  szabályosan
könyörögnie kellett volna a sztoriért, nem pedig az amúgy határozottan anyagias vén róka próbálja
meg, még ha csak egy whiskyvel is,  de megvesztegetni őt.  Ráadásul a megfutamodást tekintve
mindezt a semmiért.

– Túl sok itt az idegesítő talány, aminek nem ártana utána járni! – jutott végre elhatározásra.
Igaz, magát az ügyet mindezek ellenére, sem találta különösebben érdekesnek.

Egy hirtelen mozdulattal elzárta a vizet, és kilépett a zuhany alól. Maga köré tekert törölközővel,
vizes  tócsákat  hagyva  mindenfelé,  keresztülcsörtetett  a  lakáson,  az  éjjeliszekrényen  hagyott
telefonjáig. Majd visszafelé menet a fürdőbe, felhívta a rendőrfőnök irodáját. A régebbi interjúknak
köszönhetően nem kellett fölösleges udvariassági köröket futnia, de még így is meglepően könnyen
sikerült megbeszélnie egy találkozót, alig egy órával későbbre.

Ami viszont a sok más furcsaság mellett már fel sem tűnt neki.

Komótosan megtörölte a párás tükröt, és belenézett az onnan visszatekintő markáns vonalakkal
körülrajzolt, nem kimondottan szép, de megnyerő arcba. Egy fél perc elég volt rá, hogy a forróvíz
okozta lustaságát legyőzve megborotválkozzon. A felöltözés viszont már sokkal tovább tartott. Mert
ugyan maga sem tudta, kinek szándékozik imponálni, de az általa olyannyira kedvelt sportos ruházat
helyett, rövid tétovázás után, egy világosbarna öltöny mellett döntött, fehér inggel nyakkendő nélkül.
Amihez végül, elegáns bőrcipőt húzva, nyugodt, de tempós léptekkel elindult, a szokásos helyén, a
ház előtt parkoló Fordjához.

A korai időpontnak köszönhetően nem volt az az igazi nagy forgalom, ami a délutáni órákat
jellemezte,  így  az  itteni  viszonylatban  minimálisnak  tekinthető,  alig  húsz  perc  múlva,  már  a
rendőrség vendég parkolójában szállt ki az autóból.

A  szokványosan  berendezett  irodában,  az  ötvenes  éveiben  is  még  mindig  sportos  alkatú,
sötétbarna hajú, és gondosan ápolt bajuszt viselő Charles Johanson már várt rá. A köztudomásúlag,
önmagát  az  első  skandináv  telepesek  egyenesági  leszármazottjának  tartó  rendőrfőnök,  média
szereplési rutinjának megfelelően, a csakis az ilyen helyzetekre tartogatott, szívélyes mosolyával
fogadta. Igaz ezzel kissé ellentmondásosan, fel sem állt az íróasztala mögül. Ez azonban cseppet sem
zavarta az ilyen alá-,fölérendeltségi viszonyt kialakítani szándékozó helyzetekhez már hozzászokott
újságírót.

–  Üdvözlöm  Mr.  Carlston!  –  köszöntötte.  Majd  nem  vesztegetve  a  drága  idejét,  rögtön
nekiszegezte a kérdést: – Hernandez hadnagy is azonnal itt lesz, habár nem nagyon értem, miért
nem volt mindegy, hogy ki legyen az interjúalanya?

– Örvendek rendőrfőnök úr!– viszonozta az üdvözlést Jim, miközben lázasan gondolkodott egy
valamennyire is hihető válaszon. Nem volt felkészülve ilyenfajta túlzott kíváncsiságra. Sőt, igazából
rá nem jellemző módon, teljesen spontán, mindenféle előkészület nélkül érkezett erre a találkozóra.

A sors azonban a segítségére sietett, és még mielőtt feltűnt volna a határozatlansága, egy nála fél
fejjel  alacsonyabb,  harmincas,  fekete hajú,  ízig-vérig mexikói  nő jelent  meg az ajtóban.  Akinek
egzotikus szépsége szinte megbabonázta.

– Hívatott uram. – mondta a belépő, gyanakvó pillantással mérve végig az újságírót.

Jim első gondolata az volt, hogy nagyon kellemes hangja van. Inkább képzelte jazz énekesnek,
mint rendőrnek. Ami pedig a látványt illette, szégyen nem szégyen, de újságírói múltja ellenére sem



talált rá szavakat. Az a tény, hogy a Hernandez név egy kimondottan csinos hadnagyhoz tartozik,
némi elégtételt nyújtott számára, az önkéntesen magára vállalt, a tegnapi beszélgetés óta nem sokat
változott véleménye szerint, vélhetőleg csak felesleges pluszmunka miatt.

Jelenleg azonban, minderről megfeledkezve, alvajáróként mélyedt el, a rezzenéstelen tekintettel
őt figyelő hadnagynő, majdnem fekete szemeiben. Miáltal egy teljes percig néztek farkasszemet
egymással,  mire  észbe kapva,  hogy nem kettesben vannak a  szobában,  Jim zavartan elfordult.
Azonban ez már nem segített az időközben kialakult, egyre kínosabb helyzeten.

– Tudja szabadúszó vagyok – törte meg végül az elviselhetetlenségig kellemetlenné váló csendet,
a korábban elhangzott kérdésre válaszolva. –, és egy női magazin felkérésére szeretném bemutatni a
gyengébb nem képviselőit, a különböző foglalkozásokban.

Igaz nem sikerült valami bombabiztosra a hirtelenjében kiagyalt sztori, de érdekes módon úgy
látszott, hogy a rendőrfőnöknek ebben a formában is tökéletesen megfelelt. Ez azonban ott és akkor
szintén elkerülte Jim figyelmét, és csak jóval később tudatosult benne, milyen könnyen ment minden.
Pedig a hadnagy meg akart próbálkozni valamiféle ellenkezéssel, de felettese egy kézlegyintéssel
belefojtotta a szót, még mielőtt kinyithatta volna a száját.

– Rendben van! Akkor ezt megbeszéltük. A továbbiakban Julia Hernandez hadnagy fog segíteni
önnek. Azonban, mindenképpen szeretném látni az interjút mielőtt leközölnék! – adta ezzel értésére
Johanson, ellentmondást nem tűrő hangnemben, hogy részéről befejezte a beszélgetést. – Viszlát!

Öt perccel később pedig már Hernandez sarokasztalánál ültek, egy-egy csésze, igazi rendőrségi,
langyos kávéval a kezükben. Julia letette a poharát, és ugyanazzal a mozdulattal beletúrt sűrű fekete
hajába, miközben fürkésző tekintettel nézte a férfit.

– Ugye nem haragszik, ha egyetlen szavát sem hiszem el? – szegezte neki kérdést.

Jimnek már a rendőrfőnök irodájában is feltűnt, hogy a nő nem fog megelégedni akármilyen
gyenge sztorival. Az adott helyzetben valahogy ez mégsem nagyon izgatta. Kis késéssel ő is lerakta a
kávéját, majd megragadva a kínálkozó alkalmat, megint hosszasan belenézett azokba a csábítóan
fekete szemekbe. Megkönnyebbülve vette észre, hogy belőlük, a rendőrfőnök által miatta ráosztott
kellemetlen feladat iránti szemrehányás helyett, már csak kíváncsiságot vélt kiolvasni. Azonban még
így is teljes bizonyossággal tudta, most lényegesen nehezebb dolga lesz, mint Johansonnal volt.

Tisztában volt vele, de nem érdekelte.

– Bocsásson meg! Már az első pillanatban láttam, hogy nem fogom csak úgy átverni magát.
Igazából az eltűnési ügye érdekelne! – rukkolt elő végül a témával, önmagát is meglepő módon,
hirtelenjében jobbnak látva, a zárt osztályos részt nem említeni.

– Olyan már nincs! A feletteseim a túl élénk fantáziámnak tulajdonították az egészet. – válaszolt
ingerülten  az  asztalra  csapva  Hernandez.  Viszont  a  reakciótól  a  legrosszabbra  számító  férfi
várakozása ellenére, nem fejezte be a beszélgetést ezen a ponton. – Az azért kifejezetten érdekelne
honnan tud erről?!

Jól láthatóan, kínos témára tapintott rá, ami majdhogynem a beszélgetés végét eredményezte, és
ez egyszeriben kijózanította. Ha nem akarta magát végképp elvágni a hadnagy előtt, Carlstonnak a
soron következő válaszát nagyon alaposan meg kellett fontolnia.

Végül a megérzésére hagyatkozva, a helyzethez mérten a lehető legőszintébb feleletet adta.



– Ami az információimat illeti, megvannak az eszközeim... maradjunk ennyiben! Viszont ez az ügy,
a képtelenségével együtt, több mint zavaró. Azonban köztünk szólva, valószínűleg mindezek ellenére
sem keltette volna fel az érdeklődésemet, ha időközben nem derül ki, hogy a süllyesztőbe dobatták
önnel az egészet. Mintha csak ezúton szándékoznának felhívni rá a figyelmemet. – Igaz nem válaszolt
a kérdésre, de a rendőrnő testbeszéde így is elárulta, sikerült elnyernie a bizalmát. Ezért hát tovább
erőltette a dolgot. – Viszont mit gondol, nem érne meg mindez egy kis magánakciót? Talán mégis
igaza van.

Jó fél percig némán nézték egymást, miközben úgy tűnt, Julia haragja, ha nem is múlt el teljesen,
de  lényegesen  alább  hagyott.  Jim  hirtelen  úgy  érezte,  eljött  az  ideje,  hogy  teljesen  őszintén
beszélhessen.

–  Gondolja  meg,  mit  veszíthet?  Az  említett  ügy  miatti  kioktatásáért  amúgy  sem lehet  egy
újságíróra  mérges.  Nem is  szólva  arról,  mekkora  elégtételt  szolgáltathatnék  önnek,  ha  mégis
sikerülne valami komoly dologgal előrukkolnom. – próbálta alátámasztani segítő szándékát, mialatt
legbelül jól tudta, őszinteség ide, vagy oda, az igazi indok az, a valami megmagyarázhatatlan módon,
az első pillanattól kezdve tapasztalt szimpátiája nyomozónő iránt.

– Ha nem fog kellemetlen helyzetbe hozni a főnökeim előtt, megpróbálom holnapra megszerezni
az anyagot. – válaszolta komolyan a rendőr – Ki tudja, esetleg maga talál bennük valami érdekeset.

– Azt nagyon megköszönném! – villantott fel egy sármos mosolyt Jim. Majd pillanatnyi tétova
csend után, önkéntelenül is kiszaladt a száján: – Maga olyan gyönyörű, hogy szívesen folytatnám a
beszélgetést munka után, egy ital mellett!

–  Már  ne  sértődjön  meg,  de  nem szoktam mindenféle  firkászokkal  randizni!  –  vágta  rá,  a
valószínűleg a hirtelen letámadástól sündisznó módra szúrós védekezésbe átcsapó Julia. Miközben
kiürült kávés poharát, egy gyönyörű, a kosárlabdában minden bizonnyal hárompontosnak számító
mozdulattal,  a fal mellett álló papírkosárba hajította. − Különben is felettébb zavarna, ha nagy
bámulatában kiesne a szeme.

Úgy nézett ki, sikerült a végletekig felbosszantania, holott nem állt szándékában. Igazából talán
meg sem tudta volna magyarázni a viselkedését, és teljes mértékben megértette a nő reakcióját,
mely viszont egy cseppet sem zavarta.

Juliát azonban szemlátomást igen. Sőt,  vélhetőleg olyannyira,  hogy észre sem vette,  de már
majdhogynem kiabált.

–  Ez  kemény  volt,  de  jogos...  –  fújt  álvisszavonulót  a  teremmel  szemben  ülő,  és  a  nő
kikosarazásával cseppet sem foglalkozó Jim. – Viszont, talán elég lett volna egy egyszerű nem is,
mert így most már mindenki minket néz! Azért a számát elkérhetem?

– Ennek nem látom akadályát.  – mondta kissé elpirulva, de egyúttal,  nyilván az ő közvetlen
viselkedésétől lecsillapodva Hernandez.

Jim egy pillanatra megfogta a kezét amikor elvette a feléje nyújtott  névjegykártyát,  és még
egyszer elmerült azokban a hihetetlen meleg, fekete szemekben.

– Köszönöm a türelmét! – búcsúzott, felállva asztaltól. – Akkor viszlát holnap!

Nem kerülte el a figyelmét, amint Julia ideges, kapkodó mozdulatokkal emelte fel az első keze
ügyébe akadó dossziét. Ő pedig kihasználva az alkalmat, most sokadjára, alaposan szemügyre vette,
a ki tudja, talán zavarában, vagy annak ellenére, de különösen kecses nőiességet sugárzó rendőrnőt.



Akinek lófarokban viselt haja engedte látni vékony nyakát. Meztelen válla pedig csábítóan elővillant
a fehér pánt nélküli blúz felett. A manapság teljesen szokatlanul melltartó nélküli, mégis alig átsejlő
formás  kebleinek  látványa  pedig  egyenesen  megbabonázta.  Mégpedig  olyan  szinten,  hogy
hirtelenjében  jobbnak  látta,  ha  minél  hamarabb  távozik.

Ha hátrafordul, elkaphatta volna Julia, elgondolkozó tekintetét, amint hosszasan néz utána.

– A fene egye meg, csak jó lett volna az az ital! – ezt viszont hallotta, és őszinte elégedettséggel
nyugtázta, a maga módján jól sikerült találkozót, de nem fordult meg. Teljesen biztos volt benne,
hogy az elhangzott mondat nem neki szólt, csak vélhetőleg ez is kicsit hangosabbra sikerült, mint azt
a másik szerette volna.

– Azt hiszem Costello megérdemli a dupla tiszteletdíjat – konstatálta az üres liftben, ezúttal ő is
hangosan, ráadásul az elméjébe mélyen beleégett csodás látvány miatti gyerekes mosollyal az arcán.

A  nap  hátralévő  részében  valamiféle  mámoros  önkívületben  végezte  szokásos  teendőit.
Megtehette, hiszen a napi rutinfeladatok végrehajtása nem igényelt különösebb koncentrációt. Ezért
minduntalan a csinos rendőrlány, valamint a zavaros ügy járt az eszében. Nem látott ebben semmi
meglepőt, hiszen az előbbi önmagáért, az utóbbi pedig az előbbiért volt fontos számára. Azonban az
már határozottan idegesítette, hogy még az este kilenc órás, hazaérkezése után is e két részből álló,
de lényegében egy téma körül kavarogtak a gondolatai. Főleg mivel tudta, ha valaki rákérdezne,
képtelen lenne megmagyarázni, miért tartja különlegesnek ezeket az amúgy eléggé unalmasnak tűnő
eltűnési eseteket.


