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1. Fejezet
 

A hó szakadni kezdett az éjszaka. A szél pedig ide-oda vitte a hópelyheket. Senki sem mozdult ki
otthonról, mindenki befűtött. Valahol azonban egész hideg volt. Egy rideg sötét szobában, amelynek
közepén egy kórházi ágy hevert. Mellette különböző műszerek, rajta pedig egy fiatal lány feküdt.
Valaki lassan belépett a helyiségbe és levett egy nyakláncot a beteg nyakáról. Mielőtt az ágy egyik
oldalán lévő asztalra rakta, a kezében tartotta egy rövid ideig. A medálon egy felirat volt: Marion. A
titokzatos ember ezután az asztalra helyezte, majd mellé rakott egy borítékot. Egy ideig ott állt
mellette, majd kiment az ajtón. A szél még erősebben fújt, a fák ágait szinte nekicsapta az ablaknak,
a hóesés viszont abbamaradt. A lány egyszercsak kinyitotta a szemét, de hirtelen azt sem tudta, hol
van. Tanácstalanul ült fel az ágyán, majd lassan leszállt róla és körbenézett a szobában. Jobb kezével
a fejét fogta fájdalmában, de ennek ellenére nem maradt egy helyben. Tovább nézte a szobát,
miközben kintről hallotta a süvítő szelet. Felnézett az ablakra, ám kinézni nem tudott rajta, ugyanis
túl magasan volt. Rázta a hideg a lányt, így visszabújt az ágyba. Vékony pizsamája a takaró alatt már
nem tűnt olyan hidegnek. A látvány viszont az volt. A szobában semmi díszítés nem volt. A lány csak
nézett meredten előre, majd mikor a vacogása megszűnt a meleg paplan alatt, lassacskán elnyomta
az álom. Ám ez nem tartott sokáig. Kiabálás és vér jelent meg álmában, amelytől hamar felébredt.
Csak foszlányok jelentek meg előtte: egy férfihang kiabálása és vér a padlón. Nyugtalan lett tőle.
Ahogy lassacskán feljött a nap, egyre jobban megvilágította a helyiséget. A lány megpillantott egy
nyakláncot az asztalon. Odament és a kezébe vette, ahogy a mellette lévő borítékot is:

- Marion - olvasta hangosan a lánc feliratát - Ez a nevem? Marion? - kérdezgette magától, ám az
emlékek nem akartak előjönni.

Gondolta, talán a boríték választ adhat. Kinyitotta. Egy levél volt benne, amelyben a következő
szöveg volt:

"Már nem az vagy, aki régen voltál Marion".

- Mégis mit jelent ez? - kérdezte magától a lány újra és újra, majd még jobban erősödött benne az
az érzés, hogy ki kell jutnia.

Odament az ajtóhoz és rugdalni, meg ütögetni kezdte, de mindhiába. Ekkor tudatosult benne,
hogy nem juthat ki. Majd zajt hallott. Valaki az ajtó túlsó oldalán kinyitott egy lakatot, majd egy
zárat. Az idegen belépett. A lánynak fogalma sem volt, ki áll vele szemben, és az arcát sem látta,
ugyanis maszk volt rajta és egy kapucnis pulóver, így azt sem tudta megállapítani, hogy férfi vagy
nő-e az illető. A titokzatos ember hozzálépett, majd kinyújtotta a kezét és átnyújtott valamit. A lány
megfogta és látta, hogy az egy lakat. Egy lakat, amelyen szintén rajta van a Marion név. Most már
nem kételkedett abban, hogy valóban ez a neve, de továbbra sem emlékezett arra, hogy ez így lenne.
A titokzatos ember aztán minden szó nélkül kiment a szobából, bezárta kulccsal, majd lakattal is az
ajtót. Marion ezután maga elé meredt és próbálta feldolgozni a feldolgozhatatlant: a tényt, hogy nem
tudja, pontosan kicsoda, illetve azt, hogy valaki fogva tartja. Valaki olyan, akiről szintén nem tudja,
hogy ki lehet, így azt sem, hogy miért tartja őt bezárva. A kezében a lakatot szorongatta olyan
erősen,  ahogy  csak  tudta,  miközben  emlékeket  próbált  felidézni.  A  próbálkozása  azonban
sikertelennek bizonyult.

 

Nemcsak  a  titokzatos  szobában  volt  hideg,  hanem  a  börtönben  is,  ahol  Jo  Farrington  a



börtönbüntetését töltötte. Egyedül ücsörgött a cellájában, miközben a bűntudatával küzdött. Próbált
ügyet sem vetni a többi rab verbális bántalmazásaira, amelyeket a lánya iránta vonzalma miatt
kellett elviselnie. Folyamatosan csak a lányra tudott gondolni és arra, amit vele tett.

- Jo Farrington, látogatója van - mondta egy őr, majd kinyitotta a cella ajtaját.

- Nekem? Látogatóm? - kérdezte meglepődve Jo.

- Nyugi, nem a neje az. Ha eddig nem jött be magához, akkor már nem is fog - az őr gúnyos
mosollyal tette a bilincset az elítélt kezére.

Miközben végigmentek  a  folyosón,  szinte  minden egyes  rács  mögül  a  perverz  és  a  gyilkos
szavakat intézték felé a rabok, így Jo még nyomorultabbul érezte magát. Lehajtott fejjel próbálta
kizárni társai hangját. Mikor a beszélőhöz értek, megpillantotta a látogatóját. Liam Collins volt az, az
egykori FBI-ügynök, aki elsőként tett bilincset a kezére. Ő volt az, akit a legkevésbé akart látni, noha
a bírósági tárgyaláson egyértelmű volt, hogy az ex ügynök hisz abban, hogy az áldozatot más ölte
meg. Ám azt nem tudta elfelejteni, ahogy a férfi megvetette, mikor kiderült, hogy fogdosta Mariont.
Mióta börtönbe került,  úgy gondolta,  hogy azért  nem sikerült  bebizonyítani  az  ártatlanságát  a
gyilkossági ügyet érintően, mert olyan dolgot tett a lánya ellen, amit az ügynök nem tudott elfogadni
és ezért nem segített neki. Saját magán kívül így az ügynök volt a másik ember, akit hibáztatott
azért, mert itt kell lennie.

- Maga meg mit keres itt? Talán azért jött, hogy nevessen rajtam? Akkor csak rajta! - mondta Jo,
miután leült.

- Nem, nem azért jöttem - hangzott a válasz.

- Akkor meg miért? Megint meg akar vádolni olyasmivel, amit nem tettem meg?

- Bántalmazta a lányát, nem?

- De nem öltem meg. Láttam, hogy maga is így gondolja, mégsem tett semmit!- kiabálta Jo.

- De bántotta a lányát, úgyhogy börtönben a helye.

- Gyilkosságért vagyon bent.

- És a bántalmazásért is - helyesbített Liam.

- Maga tényleg nem fogja fel? Azért ülök életem végéig, mert gyilkossággal vádolnak, pedig nem
én öltem meg a lányomat!

- Tudom.

- Akkor miért nem tesz semmit? Legalább csökkenthetnék a büntetésemet.

- Nincs bizonyítékom. És teljes mértékben nem hihetek magának. Fogalmam sincs, ki ölhette meg
a lányát, így lehetett maga is. Nem hagyatkozhatom pusztán a megérzéseimre. Azt viszont tudom,
hogy a nyomozást nem hagyom abba mindaddig, míg számomra is ki nem derül, hogy ki volt a tettes,
legyen az maga, vagy más.

- Ajánlom is, hogy folytassa, mert akkor legalább kiderül, hogy nem én voltam!

- Mindent megteszek, amit csak tudok, de akkor segítenie kell nekem - ajánlotta a férfi.



- Mégis hogyan segíthetnék, főleg így, hogy be vagyok zárva?

- Az emlékeivel. Biztosan eszébe juthat még valami a lányával kapcsolatban. Gondolkozzon!

- De egyszerűen nem jut eszembe semmi. Fogalmam sincs arról, hogy ki ölhette meg. Sosem
bántott senkit. Mégis ki akarta volna bántani?

- Sosem látta, vagy hallotta veszekedni valakivel? Vagy nem szokott panaszkodni?

- Nem, nagyon zárkózott volt. Nem szokott beszélni még az iskoláról sem. Azt sem tudtam, hogy
kikkel volt jóban.

- És a felesége?

- Mi van vele?

- Vele nem veszekedett sosem? Vagy neki nem szokott beszámolni a dolgairól? - faggatózott
tovább.

- Hát azt maga is tudja, hogy beszélt a köztünk lévő dologról neki, de azt nem tudom, hogy másról
panaszkodott-e. Néhányszor azért veszekedtek, de tudja, ezek a szokásos szülő-gyerek közti viták
voltak, mint más családban. Nem történt köztük soha semmi említésre méltó. Talán a feleségemet
gyanúsítja?

- Nem, vagyis nem tudom. De nem akarok erről beszélni, csak szeretnék mindent tudni. Ha bármi
eszébe jut, akkor kérem, értesítsen! Ez a maga érdeke is - tette hozzá Collins, majd felállt a székből
és kiment az ajtón, de előbb vetett egy újabb pillantást az apára.

 

Bo óvatosan sétált a befagyott járdán. Odament egy utcai kávéárushoz. Kifizette a forró italt,
majd mikor  megfordult,  megpillantotta  Gilbertet.  Hónapok óta  nem beszélt  vele,  a  fiú  ugyanis
folyamatosan kerülte őt és már igazából a lány sem látta értelmét annak, hogy tovább erőlködjön, így
ahogy telt az idő, már nem is kereste a társaságát. Most azonban valahogy úgy érezte, hogy itt az
ideje változtatni a dolgon. Nem akarta győzködni, csak egyszerűen barátként akart közeledni felé.
Most ebben a pillanatban azt gondolta, hogy eddig is ezt kellett volna tennie. Erőt vett magán és
odalépett hozzá.

- Szia, Gilbert! - üdvözölte.

- Szia Bo! Rég láttalak - a fiú mosolyt sem próbált erőltetni az arcára.

- Nem igaz. Nemrég láttál. Tulajdonképpen minden nap látsz a suliban, csak amint megpillantasz,
odébbállsz, mint a Rózsaszín Párduc. Bár lehet, hogy te nem mindig balra mész. Ezt momentán nem
figyeltem meg - próbálta oldani a hangulatot, mire Gilbert mosolyogni kezdett.

-  Nem  mindig  balra.  Volt,  mikor  jobbra  fordultam,  de  olyan  is,  mikor  egyszerűen  csak
megfordultam és pont az ellenkező irányba mentem - viccelődött a fiú.

- Szóval akkor nem vagy Rózsaszín Párduc?

- Hát nem. Bocsi, hogy csalódást okoztam Madame.

- Nem Gilbert. Én okoztam neked csalódást.



- Igen, igazad van - helyeselt Gilbert tettetett szigorú hangon.

- Nem tudom, miért, de valahogy úgy érzem, hogy már nem is haragszol - állapította meg.

- Hát én nem vagyok a Rózsaszín Párduc, de te jó nyomozó lehetnél, mert mindent kitalálsz. Már
tényleg nem haragszom.

- Akkor meg miért kerülsz?

- Talán azért, mert így volt kényelmes. Még sohasem volt kapcsolatom. Lehet, hogy megijedten és
az, hogy nem jelentél meg a randin, ürügyet adott arra, hogy ne jöjjek össze veled. Neked van
tapasztalatod, de nekem nincs. Ez egy kicsit frusztráló. Olyanért hibáztattalak, ami az én hibám.
Persze hibáztál te is, ezért haragudtam is, és tényleg megbántottál, de hamar beláttam, hogy nem te
vagy a hibás. Csak könnyebb volt így. Úgyhogy én is bocsánatkéréssel tartozom - vallotta be a fiú.

- Megbocsátok Gilbert!

- És ez most mit jelent?

- Azt, hogy nem haragszom. Szerintem kezdetnek lehetnénk barátok, aztán meglátjuk, hogy mi
lesz. Így jó neked?

- Hát... - kezdett bele mondandójába, ám most először úgy érezte, hogy ideje a tettek mezejére
lépni, így közelebb lépett a lányhoz és megcsókolta.

Bo számára ez volt eddigi legszebb pillanata. Ez a csók sokkal többet jelentett számára, mint
eddig bármelyik másik. Most úgy érezte, hogy szerelmes, ahogy Gilbert is.

- Most csókolóztál először? - érdeklődött Bo.

- Jaj, ennyire érezhető volt? - Gilbert zavarba jött.

- Nem, dehogyis! Sőt, nagyon jó volt.

- Tényleg tetszett?

- Igen, nagyon. Itt aztán hülye lányok laknak, mert nem értem, miért nem csókolt meg még senki.
Persze nem is akarom, hogy más megcsókoljon téged.

- Szerintem nem a lányok a hülyék, csak egyszerűen nincs bennem semmi, ami megtetszene nekik
bennem.

- Mert ők nem azt látják, mint én - mondta Bo, majd a fiatalok megismételték a csókot.

 

Sophie otthon tanult. Bezárkózott a szobájába és próbált megírni egy esszét, de valahogy nem
ment neki, így inkább félretette azt. Nem tudott másra gondolni, csak Marion járt a fejében. Fogalma
sem volt, hogy mit gondoljon. Hiába kérdezgette magától, hogy ki lehetett a gyilkos, nem kapott
választ. Nem jutott eszébe semmi olyan, ami segíthetett volna megoldani az ügyet. Majd hirtelen
berontott hozzá Bo. A lány azonnal leült testvére mellé.

- Mi van Bo? Olyan izgatottnak tűnsz - jegyezte meg Sophie.



- Mert az is vagyok. Fogalmad sincs, hogy mi történt.

- Mi?

- Képzeld, Gilbert megcsókolt!

- Mi?

- Az előbb is ezt kérdezted!

- De az a "Mi történt?" kérdés volt, ez pedig az "Ismételd meg!" akart lenni. Hogyan? Mikor?
Mármint tudom, hogyan, de érted. Mondd már!

-  Az  utcán  találkoztunk  össze.  Egyszercsak  odamentem hozzá  és  beszélgetni  kezdtünk.  Azt
mondta, hogy már régóta nem haragszik, csak nem mert közeledni felém. Felajánlottam neki, hogy
legyünk barátok, de ő erre megcsókolt. Érted? Megcsókolt! Annyira boldog vagyok - Bo táncolni
kezdett.

- Figyelj, örülök, hogy boldog vagy, de hanyagold ezt a táncdolgot, légyszi! - jegyezte meg Sophie,
majd a testvér abbahagyta.

- Jó, bocsánat, egy kicsit elragadtattam magam.

- Kicsit? Na mindegy, tényleg örülök neked.

- Köszönöm, de nem látszik rajtad.

- Bocsika, csak egyfolytában Marion jár a fejemben, meg az, amit Collins ügynök, vagyis Collins
ex-ügynök mondott.

- Tudom, nekem is. Menjünk be Jo Farringtonhoz! Úgyis azt mondtuk, hogy bemegyünk hozzá.

- Jó menjünk, talán megtudunk valamit!

- Jó!

 

Ahogy megálltak az autójukkal a börtön előtt, beleborzongtak. Ahogy belegondoltak abba, hogy
sokaknak  ezen  a  helyen  kell  lenniük,  szerencsésnek  érezték  magukat  és  többre  értékelték  a
szabadságukat.

- Itt van a hamis személyid?- kérdezte Bo.

- Igen. De ugye nem nézik meg, hogy igazi-e?

- Talán nem. Mert ha igen, akkor bajba kerülhetünk, és én nem akarok börtönben megrohadni.
De most kivételesen vállalnunk kell a kockázatot, különben nem engednek be.

- Tudom - mondta Sophie.

- Akkor menjünk be! - javasolta a testvér.

- Jól van!



Néhány perccel később bent ültek és várták, hogy odavezessék hozzájuk Marion apját. Aztán
megpillantották. A férfit megbilincselve vitték az asztalhoz.


