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Marion Farrington – A sírkő
1. Fejezet

 

Sötétség lepte be Gravestone erdejét, miközben lágy nyári szellő kócolta össze Sophie és Bo
haját. A két lány egy buliba igyekezett, amelyet az erdő kellős közepén tartottak a fiatalok. A fák
olyan  sűrűn  helyeztek  el  egymás  mellett,  hogy  az  autóval  való  közlekedés  teljes  mértékben
lehetetlen volt. Bár volt néhány út, de azoknak a többsége nem vezetett sehová.

-  Biztos,  hogy  jó  felé  megyünk Sophie?  -  kérdezte  mostohatestvérét  Bo,  miközben a  hideg
futkosott a hátán.

- Bízz bennem Bo! - mondta a lány, miközben már maga sem igazán tudta, hogy tényleg jó irányba
tartanak-e.

- Ez nem hangzott valami meggyőzően! Ugye, fogalmad sincs, hogy hol van az a Kőrakás, vagy mi
a franc? - kezdett még idegesebb lenni.

- De tudom. A Kőrakás az erdő közepén van! - jelentette ki álmagabiztossággal Sophie.

- Aha, és hol van az erdő közepe?

- Hát ott, ahol minden szélétől egyforma távolságra van. Vagy valami ilyesmi. Úgyhogy gondolom,
ha egyenesen megyünk, akkor megtaláljuk. Csaknem olyan nehéz megtalálni!

- Sophie!

- Mi van?

- Neked gőzöd sincs, hogy hol vagyunk, mi?

- Na jó, most nem igazán tudom. Itt olyan sűrűen vannak a fák, hogy lehetetlen egyenesen
haladni.

- Szuper, tényleg! Egy sötét fákkal teli erdőben vagyunk az éjszaka közepén és...

- Nem az éjszaka közepe van, hisz még csak este van - vágott közbe Sophie egy kisebb mosolyt
erőltetve az arcára.

- Tudtam, hogy nem kellett volna eljönnöm!

- De tudod, hogy apu csak úgy engedett el, hogy velem jössz! - durcáskodott a szőke tini.

- Persze, mert az a lüke barátod arra sem jó, hogy érted jöjjön! Anyu és az apád meg úgyis csak
reggel jönnek haza, úgyhogy nem tudta volna meg Charles, ha nem jöttem volna veled - Bo felemelte
a hangját.

- Ne mondd ezt a barátomról! Tom nagyon jó és okos, egyébként meg a csapattársaival ment és
ott vár!



- Nekem mindegy, de akkor is hülyeség volt idejönni. Sőt, nemcsak a buliba, hanem ebbe az
istenverte városba. Mégis micsoda név, az, hogy Gravestone? Önszántamból biztosan nem költöztem
volna egy sírkő nevű helyre! Átkozom a napot, mikor az apád megkérte anyu kezét!

- Olyan hangulatromboló tudsz lenni Bo! Én sem örültem, hogy ideköltöztetek, pontosabban, te,
mert anyukádat csípem! Floretta mindig kedves velem.

Miközben Sophie mondta a magáét, Bo egy különös zajra lett figyelmes.

- Pszt! - állította le testvérét.

- Mi az?

- Te nem hallottad?

- Mégis mit?

- Nem tudom, mintha valaki futott volna és közben hangosan lihegett.

-  Biztos valami állat.  Ha nem tudnád te lángész,  éppen egy erdőben vagyunk! -  okoskodott
Sophie.

- De valahogy végigfutott a hideg a hátamon. Fülelj!

Sophie figyelte a zajokat. Ahogy a szél megmozgatta a fákat és a bokrok leveleit, borzongás lett
úrrá rajta. Nem hallott semmi különöset, de épp ez a csend volt, ami megrémisztette.

- Most frászt kaptam, de egyébként nem hallok semmit. De azért félelmetes ez a csend, úgyhogy
menjünk, mielőtt még előugrik az egyik bokorból egy sorozatgyilkos! - Sophie ijedten nézett testvére
szemébe.

- De mégis merre?

- A legrövidebb út az egyenes! Próbáljunk egyenesen továbbmenni, egyszer csak oda fogunk érni!

- Oké!

Néhány perc elteltével zenét hallottak, így követték a hangot. Nagy megelégedésükre sikerült
megtalálniuk a Kőrakást és vele együtt a többi fiatalt. Ahogy közelebb léptek a kisebb tömeghez,
Sophie  megpillantotta  a  barátját,  így  otthagyta  mostohanővérét,  gyorsan  odafutott  Tomhoz  és
megcsókolta.

- Mit tartott eddig kis szőkém? - kérdezte a csók után Tom.

- Tudod szerelmem, kicsit eltévedtünk, de azért sikerült idetalálnunk. Milyen jól néz ki ez a zöld
ing rajtad! - jegyezte meg Sophie, majd végigmérte a fiút, aki farmerből készült rövidnadrágban és
világoszöld ingben volt.

- Ahogy rajtad is jól néz ki ez a ruha. Bár jobban tetszik az, aki viseli! - bókolt a fiú a sárga
koktélruhát viselő lánynak, aki ezután zavarában vállig érő szőke haját próbálta lesimítani, hogy a
szél miatt összekócolódott friurája szebben mutasson.

Bo egész este egyedül érezte magát, hisz Sophie-n és a barátján kívül senkit sem ismert. Nyár
elején költözött ide, miután édesanyja és Charles Jacobs megtartották az esküvőjüket. Még a közel



hat hónapon át tartó eljegyzés alatt sem jött soha a városba, nyáron pedig nem foglalkozott azzal,
hogy  megismerjen  másokat.  Éppen  ezért  izgult  az  iskolakezdés  miatt  is,  hisz  egy  teljesen  új
intézményben kell tanulnia. Ott kellett hagynia Pittsburgh-ben a barátait és nem tudta elképzelni azt
sohasem, hogy egyszer egy kisvárosban kell laknia. Mikor pedig megtudta, hogy Gravestone az új
lakhelyének a neve, azonnal elutasító lett. Sokat is veszekedett emiatt az anyjával, hisz azt sem
értette meg,  hogy miért  nekik kell  ideköltözniük,  miért  nem Sophie és Charles hagyták ott  az
otthonukat.  "Mi  lehet  vonzó  egy  ilyen  nevű  városban?"  -  gondolta.  Nyáron  azért  kezdett
megbarátkozni a gondolattal, hogy itt kell laknia, de Charlest még nem tudja apjának nevezni, ahogy
Sophie-t sem tekinti még a testvérének, általában kerülik egymás társaságát.

Ahogy elmélázott az eddigi hónapokon az is lekötötte a figyelmét, hogy le se vegye a szemét
mostohatestvéréről,  hisz  megígérték  a  szülőknek,  hogy  vigyázni  fognak  egymásra.  Mivel  pedig
Sophie-t mindig is apuci pici lányának tartotta, nem igazán bízott az ítélőképességében és Tom sem
volt szimpatikus számára. A gondolatait  azonban félbeszakította egy fiú,  aki egy szendviccsel a
kezében ült le mellé.

- Szia! Még nem láttalak itt. Gilbert a nevem - jegyezte meg az egyszerű pólóban és farmerban
lévő kicsit félszeg tekintetű és aranyos arcú fiú.

-  Új  vagyok  itt.  Vagyis  nem  egészen  új.  Nyár  elején  költöztem  ide.  Én  vagyok  Sophie
mostohatesója.

- És neved is van Sophie mostohatesója?

- Ja, igen, bocs, a nevem Bo.

- Bo? Hát az meg milyen név? - csodálkozott a fiú, majd mikor végignézett a sötét topban és
leggingben lévő hosszú egyenes barna hajú lányon, úgy érezte, hogy illik hozzá ez a név.

- Igazából nem Bo a nevem, csak mikor beszélni tanultam, akkor anyukám szerint azt mondtam
először, hogy bo. Aztán lett bobo, meg bobobo. Aztán fokoztam, és egyre többször mondtam. De az
egyszerűség kedvéért maradtam Bo.

- És mi az igazi neved?

- Amaryllis Smith.

- Hű, szép név, de kicsit furcsa - mondta mosolyogva a fiú.

- Ahogy a tiéd is Gilbert. Ez olyan gyíknév, nem? - vágott vissza jókedvűen a lány.

- Mert gyík vagyok - hangzott a meggyőző válasz.

- Ó, és ezt be is vallod?

- Ha beteszed a suliba a lábadat a suliba, akkor úgyis megtudod.

- Ezt hogy érted?

- Tudod, a matekszakkörösöknek is megvan a maga népszerűsége, csak mi nem az imádat tárgyai
vagyunk, mint például a pompon lányok, vagy a rögbisek, hanem az utálat tárgyai. De hát ez van.

- Akkor Sophie és Tom menők a suliban, mi?



- Nem is tudtad?

- Hát nem igazán szoktam beszélgetni velük. Sophie más, mint én, a barátja meg unszimpatikus.
De tényleg, hol vannak? Nem látom őket. És te? - Bo ideges lett.

- Nem, pedig tényleg itt voltak az előbb.

A két fiatal kérdezősködni kezdett.

Sophie és Tom kicsit eltávolodtak a többiektől. Nem sétáltak be teljesen az erdő sűrűjébe, de pont
olyan távol  voltak a többi bulizótól,  hogy csinálhattak olyasmit,  amelyet más előtt  nem szokás.
Legalábbis  Tom ezt  akarta.  Régóta próbálja  lefektetni  barátnőjét,  ám a lány mindig igyekezett
megőrizni a szüzességét. Sosem akart az a fajta lány lenni, aki az első kedves szóra beleugrik a
másik ágyába. Az első alkalmat mindig különlegesnek képzelte, nem pedig egy koszos erdőben a fák
és bokrok között. Mikor Tom csókolgatni kezdte a testét, világossá vált számára, hogy a fiú most
akar szeretkezni vele, de ez egyáltalán nem volt ínyére.

-  Akarlak!  -  mondta alig hallhatóan Tom, majd próbálta felcsúsztatni  Sophie szoknyáját,  aki
azonban gyorsan megfogta a kezét.

- Tom, tudod, hogy én még várni szeretnék - mondta Sophie kedves hangon leplezve idegességét.

- De kis szőkém, már olyan régóta várok. Már lassan egy éve járunk, más már az első héten ágyba
viszi a csaját.

- Akkor azért akarsz velem lefeküdni, mert a többiek ezt csinálják? Én nem vagyok olyan, mint az
eddigi barátnőid! - a lány már nem erőlködött azon, hogy ne mutassa ki nemtetszését.

- Persze, hogy nem olyan vagy! És nagyon izgalmas is volt várni, de ez már kicsit sok. Akarlak
téged! - mondta Tom, majd felhúzta Sophie szoknyáját és próbálta levenni róla a bugyiját.

- Mondtam, hogy nem akarom! - Sophie gyorsan kiszabadította magát és egy hatalmas pofont
adott a barátjának.

- Mégis mit képzelsz, te kis ribanc? Azt hiszed, hogy játszadozhatsz velem? - Tom dühös lett és
ismét megragadta a lányt, majd leteperte a földre.

Csókolgatni kezdte a testét, a lány pedig próbált kiszabadulni, de nem sikerült neki. Bárhogy
kapálózott,  nem jutott  semmire.  Tom kigombolta  a  nadrágját  és  ismét  megpróbálta  lehúzni  a
barátnője fehérneműjét, de Bo és Gilbert időben érkeztek. A lány minden erejét bevetette és sikerült
letaszítania Tomot a mostohatestvéréről, aki sírni kezdett. Bo átölelte Sophie-t, ám Tom nem hagyta
annyiban a dolgot. Begombolta a nadrágját és megpróbálta szétválasztani a földön ülő lányokat.
Gilbert azonban nem hagyta. Saját magán is meglepődve nekiesett az erőszakoskodó fiúnak, aki
behúzott neki egy nagyot. Gilbert a következő pillanatban már a földön találta magát. Az arcát ért
ütés miatt vér jött ki a szájából. Mikor azonban feltápászkodott, hogy visszaadja az ütést, sikerült is
neki, ám a pofon nem volt túl nagy, Tom azonban mégis meghátrált.

- Még nincs vége! - mondta az erőszakos fiú, majd visszament a tömeghez.

Gilbert felsegítette a lányokat.

- Köszönjük Gilbert! - mondta Bo.



- Biztos megijedt tőlem, azért hátrált meg, ugye? - próbálta oldani a hangulatot a fiú.

- Biztosan! - helyeselt Bo.

- És most? - érdeklődött a fiú.

- Szerintem én és Sophie hazamegyünk, de te maradj csak, ha akarsz!

- Jó, de ha akarjátok, akkor szívesen elkísérlek ám titeket!

- Nem kell, de azért köszönjük! - mondta Bo, majd Gilbert vállára tette a kezét.

- Köszönöm Gilbert! Gyík létedre rendes vagy! - jegyezte meg Sophie, majd letörölte az arcáról a
könnyeket.

- Ezt bóknak veszem!

- Veled minden rendben lesz? Úgy értem, Tom nem fog bántani?

- Nem hiszem, de egyébként is itt van a bátyám, aki elég nagydarab.

- Biztos?

- Igen, nem lesz semmi bajom. De ti is vigyázzatok magatokra, jó?

- Rendben, úgy lesz, megígérem! - biztosította Bo, majd a tömeget kikerülve hazafelé vették az
irányt.

Nem sikerült viszont megtalálniuk pontosan azt az utat, ahol jöttek, viszont találtak egy ösvényt,
amely körülbelül ugyanabba az irányba vezetett, amely a főút felé vezetett. Bár tudták, hogy egy
földút sem vezet sehová, úgy döntöttek, hogy végigmennek az egyiken, aztán utána ismét a sűrű fák
között fognak átvágni.

- Mindjárt otthon leszünk Sophie. Hazatalálni mindig egyszerűbb! - mondta Bo.

Mikor az út véget ért, egy kisebb területet láttak meg, amelyet körbevettek a fák. Hasonló volt,
mint az erdő közepe, csak itt kisebb volt az a rész, ahol nem volt egy fa sem. És persze Kőrakás sem
volt itt, csak egyetlen kő, ami nem természetes formájában volt jelen, mint ahogyan a kőhalmok,
melyeket  még az  őslakosok helyeztek el  az  erdő mélyén.  Itt  ugyanis  a  kődarab sírkőként  volt
megformálva, rajta pedig díszes betűvel felirat díszelgett: Marion Farrington. A lányok közelebb
léptek a nyughelyhez, hogy szemügyre vegyék. Mindkettejük hátán végigfutott a hideg. A sírkő előtt
frissen ásott föld volt, néhány lépésnyire pedig a fűszálakon vérfolt volt.

- Bo, mi ez? - kérdezte ijedten Sophie, majd megfogta újdonsült védelmezője kezét.

- Egy sírkő - hangzott a halk válasz.

- Azt én is látom, de miért van itt?

- Fogalmam sincs, de olyan, mintha nemrég ásták volna, nem?

- Nem tudom, de nagyon félek - még szorosabban fogta meg a lány kezét.

- Én is.



- Az meg mi ott? - mutatott az egyik irányba Sophie.

- Csak nem vér? - Bo ijedten nézett mostohatestvérére, majd közelebb lépett a véres foltokhoz.

- Na, vér? - Sophie körbe-körbenézett ijedtében.

- Azt hiszem, hogy az. És még friss, ahogy látom.

- Ne érj hozzá! - utasította Sophie.

Bo gyorsan odament a lányhoz:

- Gyere, húzzunk innen, de gyorsan! - megragadta a lány karját, majd továbbmentek, miközben
többször maguk mögé néztek, hogy nem követi-e őket valaki.

Nem sokkal később kitaláltak az erdőből. Végigmentek a főúton, majd beértek a házakhoz. Itt
már nagyobb biztonságban érezték magukat, de azért a félelem még mindig bennük volt.

- Ki az a Marion Farrington? - tanakodott Bo.

- Nem tudom, de ismerős a neve.

- Kicsit nekem is, ami furcsa, mert nem ismerek senkit itt.

Meglátták az otthonukat és gyorsabb léptekkel igyekeztek az ajtó felé. Bo azonban megállt, hogy
kiszedje a postát.

- Most komolyan a postával akarsz törődni? - Sophie türelmetlen lett.

-  Csak egy másodperc! Anyu mondta, hogy szedjem ki.  Délután kiment a fejemből,  úgyhogy
kiszedem most és a konyhába teszem, hogy reggel megtalálja - hangzott a válasz, majd Bo kiszedte a
szórólapokat és a leveleket.

Bementek a házba, majd felkapcsolták a lámpát a konyhában.

- Akkor iszom egy kis vizet - jelentette ki Sophie, majd odament a csaphoz.

Közben Bo átlapozta a postát és észrevett egy levelet. A borítékon címzettként ez állt: Sophie
Jacobs és Amaryllis Smith. A lány furcsának találta, hogy kettőjüknek jött a levél, így megnézte a
feladót. Ez állt rajta: Marion Farrington. Ahogy meglátta a nevet, borzongás kerítette hatalmába,
majd meglátta a névhez tartozó címet.

- Sophie - mondta ijedt hangon.

- Mi van?

- Marion levelet írt nekünk és a borítékra írt cím alapján a szemközti házban lakik - tájékoztatta
Bo.

- Ó, tényleg! Farrington! Hát innen volt ismerős! Ők a szomszédjaink! De várj, most nem értek
semmit!

- Azt hiszem, most ketten vagyunk, mert én sem értek semmit. És már megbocsáss, de nem jutott
eszedbe a szomszédod neve? - tette a szemrehányást a lány.



-  Jól  van,  na!  Farrinngtonék nem valami  beszédesek.  Csak akkor  látni  őket,  mikor  mennek
munkába,  boltba,  vagy  suliba.  De  most  be  sem  ugrik,  hogy  hogy  néznek  ki.  De  ezen  nem
csodálkozom, mert szökő évente egyszer látom őket, már ha érted, mire gondolok csajszi.

-  Igen,  Sophie,  felfogtam.  Szóval  akkor  összegezzük:  van  egy  rejtélyes  szűkszavú  család  a
szomszédban, akiket csak hébe-hóba lehet látni és van egy sírkő, amire Marion neve van vésve. De
miért kaptunk tőle üzenetet? Azt érteném, ha csak neked küldene, mert gondolom, ismer téged. Na,
de én hogy kerülök a képbe?

- Bo, ha nem tűnt volna fel, már te is a szomszédja vagy! - jegyezte meg oktató hangvétellel
Sophie.

- Kösz, hogy emlékeztetsz arra, hogy itt kell laknom! - gúnyolódott.

- De miért nem nyitod már ki azt a levelet? Lássuk, mi van benne!

- Igazad van! - értett egyet Bo.

A lány felbontotta a borítékot és kivette belőle a levelet, majd felolvasta:

"Kedves Sophie és Bo!

Tudom, hogy nem ismertek engem. A szomszédban lakom, veletek szemben. Veled, Sophie egy
suliba is járok, de nem igazán vetted észre azt, hogy létezem. Nem hibáztatlak érte. Gondolom,
mikor meglátod ezt a levelet, az sem jut eszedbe, hogy nézek ki. Én vagyok az a szemüveges, hosszú,
barna hajú lány, aki észrevétlen mások számára. Nem járok egy szakkörre sem és nem vagyok tagja
egy sportcsapatnak sem. Megértem, ha úgy döntesz,  hogy továbbra sem foglalkozol  velem, de
tudom, hogy te és a testvéred jó emberek vagytok. Ti segíthettek nekem. Valaki meg akar ölni.

Marion Farrington"

- Na, most komolyan beparáztam! - jelentette ki Sophie.

- Mondd, ki ez a csaj?

- Most olvastad, nem?

- Sophie! Ugye, nem emlékszel, hogy ki ő?

- Dereng valami, de nincs előttem az arca - hangzott a válasz.

- Nem értem. Mi akar ez lenni? Először a sírkő, most meg ez a levél. Mi ez? Valami vicc?

- Fogalmam sincs. Talán csak valami tréfa az egész.

- Igen, igazad lehet. Valaki csak szórakozni akart. Lehet, hogy nem is ő, csak valaki az ő nevében
szórakozik. Csak ez lehet a magyarázat - győzködte magát Bo.

- Igen, biztosan.

- Mondd, és jól vagy? Mármint a Tommal történtek után.

- Igen, azt hiszem. Még szerencse, hogy te és... És...



- Gilbert - vágott közbe Bo.

- Igen, Gilbert! Szóval még szerencse, hogy te és Gilbert ott voltatok. Nem tudom, mi ütött
Tomba.

- Máskor is erőszakoskodott veled?

- Nem. Mármint korábban is erőltette a dolgot, de sohasem volt még ilyen erőszakos.

- Most nagyot nőttél a szememben Sophie! - jegyezte meg a lány.

- Miért?

- Mert félreismertelek téged. Azt hittem, hogy te már nem vagy szűz és bebújsz az első fiú
ágyába.

- Na de miért?

- Mert szép vagy és azért, mert látszik, hogy magabiztos vagy. A fiúk ezt szeretik. Na meg a
pompon lányokról azt szokták mondani, hogy könnyűvérűek. De örülök, hogy te nem ilyen vagy.

- Köszönöm! És te már csináltad?

- Na, csak semmi személyeskedés! - Bo idegességében másfelé nézett.

- Szóval már megvolt! Hányszor? És kivel voltál? Jó volt?

- Lassan a testtel! Nem tudok ennyi kérdésre válaszolni.

- Na, légyszi!

- Na, jó! Volt egy fiúm az előző sulimban. Szerettem őt, de így utólag gondolva nem igazán.
Inkább olyan gyerekes volt az egész. De egyszer arra gondoltunk, hogy együtt csináljuk. De aztán
közben kiderült, hogy ő már nem volt szűz. Utólag pedig megtudtam, hogy a suli egyik menő csaja
mutatta meg neki, hogy milyen a szex. Pedig megbeszéltük, hogy egyszerre fogjuk elveszíteni a
szüzességünket. Ő viszont nem tudott várni. Persze azért közölhette volna ezt azelőtt, hogy hanyatt
dönt. Egyébként meg nem volt nagy szám. Nem volt benne semmi romantika, ha érted.

- Hű, ezt nem gondoltam volna. És utána mi volt?

- Többé nem szólt hozzám. De ugye nem beszélsz erről senkinek? Anyu tudja, de nem akarom,
hogy mindenki erről csámcsogjon.

- Bennem megbízhatsz, ígérem! De akkor te se szólj senkinek arról, ami velem történt! Ha apu
megtudná, szétcincálná a barátomat.

- Mármint a volt barátodat, mert szerintem nem kellene többet találkoznod vele. De jó! Én sem
mondok semmit. Akkor szerintem feküdjünk le, mert anyu és Charles holnap - az órájára nézett -
vagyis ma reggel hazaérnek! Talán akkorra kiderül, hogy ez a Marion-dolog tényleg csak egy hülye
vicc volt.

- Talán igazad van.

- Jó éjt! - mondta Bo, majd átölelte Sophie-t.



A GYILKOSSÁG NAPJÁN:

Marion a szobájában megfogta az első tollat  és  papírt,  amit  talált  és  nekikezdett  egy levél
megírásához. Az íróasztalnál kezdte, majd inkább odament az ablakhoz és a párkányra ült. Kinézett
az ablakon, ahol azt látta, a szemközti házban lakó Floretta Smith és férje, Charles Jacobs beszállnak
az autójukba, két lány,  Bo és Sophie pedig integet nekik.  Mikor a szülők elhajtottak,  a lányok
ellenségesen kezdtek viselkedni egymással, majd mindketten bementek a házukba. Ezután Marion
folytatta az írást, majd mikor végzett, leszállt a párkányról, majd keresett egy borítékot. Utána
megcímezte, majd észrevétlenül kisurrant a házból. Átment a Jacobs házhoz és bedobta a levelet a
postaládájukba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fejezet
Charles és Floretta korán reggel értek haza. A lányok még aludtak, így a nő gyorsan reggelit

készített, majd bement Bo szobájába és felkeltette. Közben a férfi Sophie-t ébresztette. A két lány,
bár kicsit nehezen, de összeszedte magát. Az arcukon látszott, hogy nagyon keveset aludtak, ami a
szülőknek is feltűnt, miközben fogyasztották a reggelit.

- Meddig voltatok a buliban? - kérdezte mosolyogva Charles.

- Biztos sokáig, mert látszik, hogy nem aludtak sokat. De úgy sincs ma semmi dolguk, úgyhogy
reggeli után vissza is fekhetnek aludni - mondta Floretta.

- Na, és volt valami érdekes a bulin? - faggatta őket az apa.

- Nem! - szólt az egyöntetű válasz

- Hát jó - Florettát nem sikerült teljesen meggyőzni.

Miután a nő mosogatni ment, a férj felvitte a csomagokat a szobájukba, majd mikor le akartak
feküdni pihenni és a lányok is éppen tovább akartak aludni, arra lettek figyelmesek, hogy több
ember is beszél az utcán, méghozzá elég hangosan. Szinte egyszerre néztek ki az ablakon, majd



meglátták, ahogy a szemközti háznál rendőrök beszélnek az ott lakókkal. Jo és Madison Farrington
izgatottnak és kétségbeesettnek tűnt. Charles, Floretta, Sophie és Bo lementek a házhoz. Ahogy
közeledtek, érezték a feszültséget.

- Mi történik itt? - kérdezte a rendőröktől Charles.

- A lányunk, Marion... Nem találjuk sehol. Annyira aggódom - mondta a rendőr előtt álló Madison.

- Ó, ez borzalmas! - jegyezte meg együtt érző hangon Floretta.

- Azt mondja, hogy nem találják Mariont? - kérdezte Sophie.

- Talán az egyik barátnője vagy? - kérdezte Jo Farrington.

-  Igen,  a suliban szoktak beszélgetni  -  rögtönzött  Bo arra gondolván,  hogy így talán többet
megtudhatnak róla.

- Igen, így van! Az egyik barátnőm - helyeselt Sophie, bár nem igazán értette, hogy testvérének
mi ezzel a szándéka.

- Tegnap este óta senki sem látta - mondta a kifogástalanul felöltözött rendőr.

- Persze, hisz láthatatlan volt a csaj - motyogta Sophie, majd Bo oldalba bökte.

- Bocs, de mit mondtál? - kérdezte a zsaru.

- Csak azt, hogy Marion nem az a beszédes fajta - válaszolt Bo mosolyt erőltetve az arcára.

- Ti nem láttátok mostanában? - tette fel újabb kérdését a férfi.

- Nem uram - hangzott Sophie válasza.

- Nem voltatok ott a bulin, ami a Kőrakásnál volt az éjszaka? - faggatta őket idegesen Mrs.
Farrington.

- De igen.

- Marion azt mondta, hogy odamegy. Nem láttátok ott?

- Nem.

- Biztos lányok? Gondoljatok csak vissza! - mondta Floretta.

- Izé, nem tudom, hogy fontos-e... - kezdett mondandójába Sophie, majd testvérére nézett, akinek
a tekintetéből azt olvasta ki, hogy beszélhet arról, amit látott - Tudják, mikor hazafelé jöttünk, akkor
találtunk egy sírt, amin a Marion Farrington név állt. Azt hittük csak egy vicc.

- Miért nem értesítettétek a rendőrséget? - kérdezte a zsaru.

- Mert, ahogy Sophie mondta, azt hittük, hogy csak egy vicc. Miért, azt gondolja, hogy valaki... -
Bo látta Madison arcán a szomorúságot, így inkább nem fejezte be a mondatát.

- Semmi sem kizárt. Oda tudtok vezetni?



- Azt hiszem. Bár nem biztos - hangzott a nem éppen meggyőző válasz.

-  Azért próbáljuk meg! -  javasolta a rendőr,  majd a lányok beszálltak az autóba Charles és
Floretta mögé. Jo és Madison pedig a saját autójukkal követték a rendőröket.

- Minden egységnek! Irány az erdő, talán ott lehet Marion Farrington - mondta a rádiójába a
zsaru.

Mikor az erdő széléhez értek, kiszálltak a kocsikból, majd Sophie és Bo vezetésével megindultak
a lehetséges irány felé. A két lány a keresés közben próbált egymással sutyorogni.

- Azt hittem, több nap kell ahhoz, hogy valakit keresni kezdjenek. Vagy itt nem így van? - kérdezte
Bo.

- Itt nem, mert tudod, ebben a városban ritkán történik valami, úgyhogy szerintem a zsaruk most
úgymond örülnek annak, hogy nem az aktákat kell tologatniuk - válaszolt Sophie.

- Szerinted beszéljünk a levélről, vagy inkább hallgassunk róla?

- Marion azt írta, hogy mi segíthetünk neki. Talán egyelőre nem kellene belevonni senkit.

Miközben haladtak előre, egyre jobban érezték, hogy közel járnak. Néhány lépés múlva pedig Bo
megpillantotta a helyet.

- Ott van! - mutatott abba az irányba, majd mindenki követte őt.

Ahogy odaléptek, ők is megpillantották a sírkövet. Ugyanúgy volt minden, ahogy az éjszaka. A
felirat ismét Marion Farrington neve volt, és a vérfoltok is ott voltak. Sophie és Bo hátán ismét
végigfutott a hideg, számukra ez még nappal is félelmetes volt. Madison meg akarta érinteni a
sírkövet, de a rendőr megakadályozta.

- Hölgyem, kérem, ne érjen hozzá - javasolta, mire a nő sírni kezdett.

- Itt van a lányom? Vagy mit jelent ez? Mondjon már valaki valamit! - egyre idegesebb lett, a férje
pedig próbálta lefogni a zaklatott asszonyt, aki az utasítás ellenére meg akarta érinteni a követ.

- Úgy látom, frissen van ásva a föld - jegyezte meg az egyik rendőr.

- Nem! A lányom nem lehet a föld alatt. Az nem lehet! Biztos hamarosan hazajön, ugye Jo? -
fordult tanácstalanul férje felé a nő.

- Kicsim, hagyjuk őket dolgozni.

A lányokat és szüleiket visszakísérték az erdő széléhez és gondoskodott arról, hogy épségben
hazajussanak. Ám a kétségbeesésük csak még jobban fokozódott, hisz így nem tudhatták, hogy mi,
vagy ki van eltemetve. Sophie és Bo számára is nehéz volt ez, ahogy Floretta és Jo is aggódott és
sajnálták Farringtonékat.  Mindannyian azonban arra próbáltak gondolni,  hogy mindez csak egy
rossz vicc. Madison és Jo azonban a közelben maradt.

Mikor a lányok és a szüleik hazaértek, nem igazán tudtak egymással beszélgetni. Floretta éppen
ezért azt javasolta a családjának, hogy próbáljanak pihenni, hisz a történtek előtt úgyis azt akarták.
Mindannyian felmentek a szobáikba, majd mikor csend lett, Bo besurrant Sophie-hoz.

- Te nem akarod megtudni, hogy mit ásnak ki? - kérdezte Sophie-t, aki még mindig nem tudott



aludni.

- Dehogynem! De most mit akarsz? Menjünk oda?

- Pontosan! Hisz nincs olyan messze. Most, hogy nappal is jártunk arra, biztosan odatalálok.
Légyszi, menjünk! - kérlelte Bo.

- Jó!

A lányok csendben kilopóztak a házból, majd elővették a garázsból a biciklijüket és a főútra
mentek. Onnan aztán az előbb is megjárt úton haladtak előre, ám igyekeztek kellő távolságban
megállni, de úgy, hogy semmiről se maradjanak le. Nem sokkal később a rendőrök egy összeégett
tetemet emeltek ki a sírból. A lányok nagyon megijedtek, de próbáltak fegyelmezettek maradni, hisz
nem akarták, hogy észrevegyék őket.

- Ismerős? Összeégett test, a csontmaradványok pedig szilánkosra törve. Sír, amin az áldozat
neve áll.  Azt  hiszem, a Sírásó Gravestone-ba is  letette a bélyegét -  mondta az egyik rendőr a
másiknak, majd fotózni kezdett.

- Mi? A Sírásó? Az az a sorozatgyilkos, nem? - kérdezte Sophie.

- Aha. Ő az, aki szőke pompon lányokat öl meg. Összezúzza a csontjaikat és elégeti, majd elássa
őket és a sírkőre az ő nevüket vési. De Marion nem volt szőke és nem is pompon lány - válaszolt Bo.

- Hű, te aztán mindent tudsz!

- Alig van nap, hogy ne említenék meg a tévében. Tudod néha híradót is kellene nézned - jegyezte
meg Bo.

- Jól van, de most hagyjuk ezt. Tényleg furcsa ez a dolog.

A lányok tovább hallgatóztak, majd az egyik rendőr ugyanezt vetette fel a másiknak, miközben
folytatták a fotózást.

- Talán profilt váltott - jegyezte meg az egyik az áldozatra tekintve.

- Semmi sincs kizárva, de most hívjuk ide a szülőket.

- Jó, de nem sok mindent lehet rajta azonosítani.

Nem sokkal  később  megjelentek  Farringtonék,  akiket  megrázott  a  látvány.  Ahogy  közelebb
léptek, elborzadtak. Nem tudták felfogni, hogy tehet egy ember ilyet a másikkal, de ami jobban
aggasztotta őket, az a tudat, hogy a lányuk hever ott. Pontosan csak az, ami maradt belőle. Az arca
felismerhetetlen és a teste többi részéről is leégett a bőr nagy része. Madison azonban észrevett
valamit. Valami olyat, amely miatt biztossá vált számára, hogy ez a torzított maradvány egykor
szeretett lánya volt. Észrevette ugyanis, hogy a jobb térdén van egy fémlemez, amely szinte ép
maradt. A lánya testében is ugyanilyen volt, pont azon a helyen, így nem volt kétséges, hogy ez
tényleg ő.

- Várjunk csak! - szólt közbe az egyik zsaru a másiknak - Nézd! Még a fogait is kiütötték. A Sírásó
nemcsak profilt, hanem módszert is váltott.

- Valóban, tényleg nincsenek meg a fogai. Hogy lehet ez?



- Maguk azt mondják, hogy az a sorozatgyilkos ölte meg a lányunkat? - érdeklődött a zaklatott
apa.

- A legtöbb jel arra mutat uram. De többet csak akkor mondhatunk, ha értesítjük a Nyomozó
Irodát. Ők keresik a szóban forgó tettest. De erős a gyanúnk, hogy ő volt. Valószínű ugyanis, hogy
változtatott az eddigi módszerén - válaszolt a rendőr.

Sophie és Bo ezek után jobbnak látták, ha inkább hazamennek. Otthon azonban meg akarták
beszélni a látottakat és a hallottakat.

- Nem tudom felfogni - jegyezte Sophie, majd a szemét kezdte dörzsölni.

- Álmos vagy, látom - mondta neki Bo.

- Igen, de ezek után nem tudnék aludni, vagy ha igen, akkor rémálmaim lennének. Mi van, ha az a
gyilkos még Gravestone-ban van, és újabb áldozatot keres?


