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1. FEJEZET
Rutinos versenyzőként türelmesen vártam a soromra, míg az inkvizítor egy fontosnak látszó

levelet böngészett az asztali  lámpa fényénél.  Kókadt tekintetem elsiklott róla, s tovább futott a
szerkényeken sorakozó súlyos könyvek fölött, melyek címét, íróját és kiadóját álmomból felriasztva is
fel tudnám sorolni. Túl sokszor fordultam meg már itt.

Mélán bámultam ki az egyhangú szürkületbe. A környező irodaházak világításai lassan kihunytak,
az utcáról a hazainduló emberek zsivaja szűrődött fel. Éles fejfájásom ellenére a lármás tömegbe
kívánkoztam, bárhová, el, csak hadd szabaduljak a főnöktől. Senki sem cimborál szívesen Frank
Millerrel, főleg abban az esetben, ha rossz fát tett tűzre a delikvens. Jómagam szorgalmasan hordom
a tűzifát, szép kis máglya gyűlt már össze, amit a jégszemű főfőnök nem méltányolt.

– Mintha már beszéltünk volna a késésekről – jegyezte meg az iratai között keresgélve. Fáradtan
megdörzsölgettem a szemeimet. Már napok óta nem láttam tisztán a kialvatlanságnak, és a Disturbia
nevű pubnak köszönhetően.

– Igen, rémlik.
– Ennek ellenére mégis késtél… – vetett az órájára egy pillantást, majd folytatta munkáját. –

Röpke tizenkét órát, le is telt a munkaidő.
– Uram, tegnap este az évszázad bulija volt, teljesen kiütöttem magam. Sajnálom, többet nem

fordul elő – daráltam, amit hallani akart.
– Régi lemez. Tudod, más munkahelyeken már rég kitették volna a szűrödet. Vajon én miért nem

teszem?
– Mert rohadt jó ügynök vagyok?
– Az majd csak leszel – alászignózta a levelet, és hozzátette: – Talán.
– A talán elég ingoványos talaj.
– És ez az én hibám?
– Nem, dehogy. Nem szeretném, ha bűntudata lenne.
– Te csak ne aggódj értem, inkább magadért. – Helyezkedni kezdtem a székemben, amikor rám

emelte szigorú szemeit. Azt a pillantását vetette be, melynek hatására már oly sokszor megfagyott a
vér az ereimben. – Egy ideje nagyon megváltoztál.

– Ugyan főnök, mindig is késtem.
– Tudom, de nem hiányoztál egész napokat, és soha nem jöttél másnaposan.
– Mit mondhatnék?
– Például, hogy mennek a kezelések? – Összetámasztotta ujjait és figyelmesen nézett. Mindig is

imádta, ha megdorgálhat a késéseim miatt, de a kedvence mégis a kezelésekkel való nyaggatás volt,
úgy tűnt, sohasem fog ráunni.

– Kifejezetten jól, doktor Walcott érti a dolgát. – Lassan bólogatott, várva a folytatást. – Elégedett
vagyok vele.

– Az jó, mert kaptam egy hivatalos levelet doktor Hawktól.
– Hawktól…
– Igen. Legközelebb légy résen – felemelkedett, megkerülve asztalát elém állt. – Két hete doktor

Bennet Hawkhoz kellene járnod.
– Ja… – A halál árnyékában gyorsan kellett improvizálnom. A homlokomra csaptam, mintha az

apró név hibáért rónám meg magam. Valójában megérdemeltem volna, hogy kalapáccsal vágjam
kupán magam, ez nem egy aprócska tévedés volt. – Dr. Walcott, Dr. Hawk, olyan egyformák, ő is jó…

– Sose jártál dr. Hawknál – a kezembe nyomta azt a levelet, amivel eddig foglalatoskodott. – Ő
küldte az értesítőt.

–  Nos,  igen…  –  Az  agykerekek  vészesen  dolgozni  kezdtek,  hogy  egy  hihető  hazugsággal
rukkolhassak elő. A füllentések királynőjeként ez egy másik, szebb napon olajozottan ment volna, de
eltompult tudatomnak köszönhetően emberemlékezet óta a legrosszabb szavak jöttek a számra: –
Engedje meg, hogy megmagyarázzam…



– Nem érdekel a mellébeszélés! El kell menned Dr. Hawkhoz! A depresszió nem játék.
– Depresszió? Ne fárasszon, főnök – morogtam, s kinyomtam a csörgő mobilomat. – Idebent – a

fejemre mutattam – minden rendben van. A doktorosdi csak felesleges időpocsékolás.
– Szerintem, az éjszakai kocsmázásaid azok. – Erőteljesen meghúzta a már amúgy is katonásan

álló,  márványkék  nyakkendőjét.  A  világon  csak  két  embert  ismertem,  akik  természetellenesen,
fulladásig húzták a nyakkendőjüket, amibe nem az ő, hanem a szemtanúk feje lilult.

– Heti két alkalom, két óra, ezzel rövidíti meg az életemet! I-DŐ-PO-CSÉ-KO-LÁS.
– Szükséged van rá.
– Egy frászt. Arra van szükségem, hogy békén hagyjanak.
– Tudom, hogy nehéz időszakon mész keresztül, engedd, hogy segítsünk.
– Leléphetek? – váltottam témát, nem izgatott a lerágott csont-kérdés.
– Nem, amíg én nem mondtam. – A mobilom újra zajongni kezdett, lopva a kijelzőre pillantottam

és egy hatalmas sóhaj kíséretében ismét kinyomtam. – Zavarok?
Bűnbánón megcsóváltam a fejem. Nem a legjobb taktika bekapcsolva hagyni a telefont, amikor az

embernek randija van a főnökével.
– Nick állapota továbbra sem javult – közölte Miller. Háta mögött jobbja ujjait bal csuklójára

kulcsolta és az ablakhoz ballagott, a szomszédos irodaház fényeivel szemezni.
Nick  tisztességes  nevén  Nickolas  Scavo  a  felettesem.  Már  két  hónapja  vendégeskedik

eszméletlen állapotban a közeli Downtown kórházban. Miután az előző esetünkben a tettesünk két
golyót eresztett belé kómába esett, jómagam karcolás nélkül úsztam meg a kalandot.

– Tudom, és? – Fekete blúzomról egy nem létező szöszt söpörtem le. – Addig tovább tologatom az
aktákat Ozzal és Berttel.

– Vagy megemberelheted magad és azonnali hatállyal saját ügyön kezdhetsz dolgozni.
Megpróbáltam nem önelégült képet vágni,  nem sok sikerrel.  Azután, hogy véget ért az első

ügyem Miller kivett a tűzvonalból, míg helyre nem rázódok, és áthelyezett, hogy aktakukacként
dolgozzak  a  második  emeleten,  a  lezáratlan  ügyek  osztályán.  Azonban  számításai  hibásnak
bizonyultak, keresve se találhatott volna jobb munkát, mellyel örökre letargiába taszíthatott volna.

– Holnap Aftonba kell utaznod.
– Ez nagyszerű, és hol van Afton?
– Wyomingban. Vadregényes táj, cowboyok, meg ilyesmi.
– Jihá… – A főnök által említett vadregényes táj, cowboyok meg ilyesmik a lehető legtávolabb

állnak tőlem. Egész életemben aszfaltbetyár voltam, a természet lágy öle engem kicsinál. – De azért
szeretném tudni, mi közünk nekünk Wyominghoz?

–  Semmi.  Viszont  valaki  kifejezetten  azzal  a  kéréssel  hívott  fel,  hogy  téged  küldjelek  oda
szimatolni.

– Ezt nem értem. Miért pont én? Különben is, mióta végzünk maszek melót?
Noha a főnök a legnagyobb hamiskártyás, akit valaha ismertem most mégis hatalmas neonbetűk

villogtak a képén tudtomra adva, hogy egyáltalán nem örül a hívásnak, valamiért mégse mondhatott
nemet.  Rá lett  kényszerítve  az  ügy,  ami  azt  jelenti,  hogy igencsak magas körökből  érkezett  a
felkérés. A kérdés már csak az, ki és miért akarna velem elvégeztetni egy feladatot?

– Ez csak felderítés, és sajnos lesz írásos nyoma. – Kijelentése hallatán grimaszba rándult az
arcom.  Szeretjük,  ha  el  tudjuk  könyvelni  az  akciókat,  de  egy  kényes  nyomozásba  kellemetlen
belefolyni, főleg, ha az ember kezdő, és hivatalos bűnbak kerestetik, ha valami balul sülne el. – Mit
mond neked a Neil Martins név?

– Ugye, nem a többgenerációs washingtoni szenátor a megbízó? – Miller nem válaszolt, de a
neonbetűk újra felvillantak. – Főnök, általában amennyire lehet, elhatárolódok a politikai ügyletektől,
szavazni is csak akkor megyek, ha épp semmi sincs a tévében.

– Ennek semmi köze a politikához. A szenátor lánya eltűnt, s mivel pár hónapja te vontad ki a
forgalomból a retteget Boncolót,  szert tettél  némi hírnévre. Ennek következtében Martinst is  a
rajongóid körében üdvözölheted.

– Tehát, hősies cselekedetemnek köszönhetően most egy nagykutya elkényeztetett gyereke után



kell kajtatnom? Nagy előrelépés a karrieremet illetően.
– Igen, de ha elfogadod a javaslatom, nézz a másik négy lány körmére is.
Döbbenten pislogtam Millerre.
– Öt lány eltűnt, és mi csak most kapcsolódunk be, mert egy szenátor is érintett?
– Nem mind tűntek el, valamelyik világgá ment, valamelyiket baleset érte, de egy városban, négy

hónap leforgása alatt öt lánnyal megkérdőjelezhető események történtek. Ha van, meg kell találnod
a kapcsolatot. Bővebb információt az aktában találsz, amit Miss Baptista ad majd át. – Helyezkedni
kezdtem, a táskámat rajtra készen a vállamra kanyarítottam. Már-már hálálkodva feltápászkodtam,
mikor megálljt parancsolva felemelte jobbját. – Azonban annak, hogy nyomozhass, komoly feltételei
vannak.

– Ez csodás… – nyögtem, s elernyedtem a székben, a batyum lecsusszant a karomra. Se időm, se
kedvem, se energiám nem volt egyezkedni, azonban választásom sem.

– Ezek – felvitte a hangját, jelezve, semmi szükség felesleges kommentekre –, a következők: Ne
késs megint, ha mégis, a kilátásba helyezett fegyelmi beérik. Ha még egyszer másnaposan jössz,
attól tartok, hogy megválok tőled Dekker javára. – Ami azt jelenti, leköltözhetek a másodikra, és az
osztály főnöke, Dekker főtetű karmai közé kerülök. – Heti egy alkalom, egy óra doktor Hawknál…

– Ne, főnök! Azt hittem, hogy ezen túl vagyunk!
– Heti egy alkalom, egy óra – ismételte kérlelhetetlenül. – Kell a meló vagy sem?
– Persze, hogy kell… – Mindketten tudtuk, hogy ez nem akarom-nem akarom kérdése, el kell

vállalnom a munkát, viszont a főnöknek megvoltak a maga módszerei, hogy egy aftoni pofavizit után
levegyen az ügyről a pszichikai állapotomra hivatkozva. Ha akarja, csúnyán begáncsolhat ezzel akár
a karrieremnek is véget vetve, természetesen az én érdekemben. Kompromisszumot kellett kötnünk.

– És az utolsó. Feltétlen elfogadást és szófogadást várok el az új társaddal szemben.
– Új társ? – A komorságom elszállt, helyébe izgatott, gyermeki kíváncsiság lépett. Reméltem,

hogy egy általam ismert és kedvelt személlyel fog beosztani. Scavóval nem volt sok szerencsém.
Miller kimondottan hibás döntést hozott, mikor összerakott minket, mivel lényünkből adódóan ki
nem állhattuk egymást.

– Ugyancsak a szenátor kérésére a washingtoniak átküldik az egyik ügynöküket, Danny Santost.
– Santos? Egy beképzelt, washingtoni digóval küld az isten háta mögé? A konzervatív helyiek

biztos odalesznek értünk – állapítottam meg tudálékosan.
– Kérlek, ne nevezd digónak.
– Maga előtt, vagy előtte?
– Legalább egy napig viseld magad.
– Jópofizzak?
– Megtennéd?
– Nézze főnök, Adam már vár rám – felkapartam magam a székemről és az ajtó felé indultam.

Határozottan kellett  a tudtára adnom, hogy a szenátor új  kedvencének még dolga van, mielőtt
további követelésekkel állt volna elő. – Megígérte, hogy elvisz vacsizni egy puccos étterembe, tehát…

– Eredj – sóhajtotta –, de holnap hétkor légy a gépen! Majd kereslek, és egyeztetünk időpontot
doktor Hawkkal.

Azt akartam felelni, hogy „igenis, apu”, de megspóroltam egy újabb fagyos tekintetet, s gyors
biccentést követően elhúztam a csíkot. Derülátón igyekeztem a lifthez, úgy éreztem, az élet beindul,
végre visszatérhetek a körforgásba.

A  recepciónál  a  világ  legkedvesebb  nője  üldögélt  a  világ  legédesebb,  és  legszexibb  pasija
társaságában. Az egyszerű, sötétzöld kosztümöt viselő Josie Baptista udvariasan nevetgélt kezével
eltakarva vörös rúzsos ajkait.  Az elegáns, öltönyös srác sármos mosollyal sztorizgatott, s olykor
öntudatlan  végigsimított,  dús,  selymes  haján.  Szép  pár  lehetnének,  ha  az  adonisz  nem az  én
alfahímem lenne. Mikor a közelükbe értem vidáman köszöntöttem őket:

– Sziasztok!
Adam meleg, mélybarna szemei élénken csillantak fel, mikor felém fordult.
– Szia!



–  Helló,  Leslie  –  üdvözölt  Josie,  és  azonnal  a  pultja  mögött  kezdett  keresgélni.  –  Mielőtt
elfelejteném.

Az asztalra egy sötétkék, elég vaskos aktát tett ki. Adam gyanakodva méregette, de nem szólt
semmit, egyelőre. A vignettára csak a nevem volt felírva Miller főnök szabályos, nyomtatott betűivel.

– Köszi – mosolyogva elhúztam a dossziét és lelkesen tátongó táskám mélyére süllyesztettem. –
Még csak kérnem sem kell.

– Semmiség. – A recepciós elpirulva intett a levegőbe. – Éppen arról beszélgettünk, hogy a Kék
Platánba mentek, ahol meg akartál alapítani egy Homár Érdekvédelmi Egyesületet.

A mosoly lassan elhalványult az arcomon. A Kék Platán egy nagyszerű étterem, főúri ételekkel és
szomorú emlékekkel. Az első ügyem alkalmával Adam volt a főgyanúsítottunk. Akkor az ujjam köré
kellett csavarnom, hogy információt szerezzek, sikerrel jártam. Szó szerinti első hivatalos randik a
Kék Platánban ejtettük meg, miközben Scavo és Garden city rendőrei lehallgattak. A zsaruk közt volt
egy, aki szívemhez közelebb állt, mint bárki más…

– Les. – Adam hangja rántott vissza a merengésből, amikor éppen kezdtem felidézni azt a huncut,
acélzöld szempárt.

– Igen, igen – ismételtem zavartan. – Emlékszem, jó hely.
Lovagom egy bátortalan mosoly kíséretében kézen fogott, majd intett Josie-nak.
Nem sok idő telt el azóta, hogy először átléptem az étterem küszöbén, így nem meglepő módon

semmi sem változott, leszámítva engem, az életemet. Téglavörös falak, kellemes hangulatvilágítás,
az egyedi, kézzel faragott bárpult mögött, a terem közepén egy platán magasodott az égbe, a nyitott
tetőn keresztül. A vendégek – a felső tízezer tagjai – egymást mustrálták, majd célpontot találva,
azaz  kiszúrva  a  legszegényebbnek  látszót,  az  asztaltársaságukhoz  fordultak  és  kendőzetlenül
kibeszélték. Engem is felülvizsgáltak, de úgy tűnt nem találtak rajtam fogást, sem Adamen, aki vele
született  eleganciával  lejtett  végig  az  asztalok  között.  A  pincér  a  hátsókertre  néző,  hatalmas
ablakegyüttes mellett ültetett le minket. Átfutottam az étlapot, és leadtam a szokásos rendelésemet,
miután lejátszottam – talán – ugyanazzal a pincérrel, ugyanazt a jelenetet, mint első alkalommal,
miszerint próbáljam ki a friss homárt, messze földről híresek a fogásaik.

A vacsora alatt felszínes témákról fecsegtem, mint az időjárás, és hogy az étel megéri az árát,
különben nagyrészt  a gondolataimba merültem. Nem tudtam, hogyan közölhetném, hogy Miller
visszahelyezett a szolgálatba. Adam osztotta a családom véleményét, miszerint egy nőnek, és főleg
nekem  semmi  keresnivalóm  sincs  az  FBI-nál,  ahol  több,  mint  száz  százalék,  hogy  veszélyes
szituációkba csöppenhetek. Azonban nem ez volt a fő ok, amiért magamba fordultam. Akaratom
ellenére felrémlett bennem az az idióta svájci sapka, amit a fejébe húztam, majd a szomszédos
asztalnál a fagylaltkelyhüket fogyasztókon megakasztva tekintetem azon kezdtem el mélázni, vajon
árulnak-e fagyit errefelé ilyen kései időpontban. A déjà vu elkerülhetetlenül lengett körbe, s lassan a
mellkasomra telepedett mázsás súlyával. Nehézkessé vált a légzés, rosszul éreztem magam a hely
atmoszférájától. A főétel gyors elfogyasztása után a fojtogató melegre panaszkodtam, ezért kihagyva
a desszertet elindultunk hazafelé.

A műszerfalon fél tizenegyet mutatott az óra. Lemondhattam volna a vacsorát, hiszen másnap
hétkor startolt a gépem, azonban ez volt az utolsó estém Adammel, amiről ő még nem is tudott.

Nyűgösen megmasszíroztam a halántékom, nem halogathattam tovább a dolgot. Vetettem egy
pillantást a hátsó ülésen utazó táskámra. Már alig vártam, hogy megkaparinthassam a benne rejtőző
aktát, és kitörölve az agyamból az első esetünket a helyébe léptethessem.

– Ma feltűnően hallgatag vagy – jegyezte meg Adam, mikor már hosszú másodpercek óta mereven
fixáltam a kincstárat. – Minden rendben?

–  Ühüm –  feleltem bágyadtan,  ezzel  meggyőzve  kijelentésem ellenkezőjéről.  –  El  szeretnék
mondani valamit – előrefordultam, és felé küldtem egy bátorító mosolynak látszó szájrándítást, mikor
észrevettem, hogy az arcán aggodalom villan át. – De ne izgulj, semmi különös, azaz…

– Mondd csak.
– A főnök visszahelyezett – informáltam röviden, majd hozzátettem: – Abban a mappában, amit

Josie átadott az új ügyem van.



Adam nem szólt  semmit,  magában  rendezte  le  a  dolgot.  Néha  kicsit  hunyorgott,  az  ajkát
csücsörítette, majd nagyokat nyelt és vontatottan vette a levegőt. Láthatólag felzaklatta a hír, de
ötperces vívódás után mélyet sóhajtott, s nyugodt hangon mondta:

– Remek hír.
– Hűha, a hosszas mérlegelés után tényleg ezt akartad mondani?
– Hogy érted?
– Az arcodra van írva, hogy mennyire lesújt a dolog.
– Megbeszéltük, mindenki marad a kaptafájánál – jelentette ki. – Máskülönben igen, tudod jól,

hogy ellenzem ezt az egész FBI-osdit.
– Nagy kár, hogy nem építészmérnökösdit játszok, nem igaz?
–  Igazából,  akár  te  is  lehetnél.  Fizethetnénk  neked  egy  jó  iskolát,  bevihetnélek  a  cégbe  –

latolgatta az esélyeimet. – Vagy elfogadhatnád a nővéred ajánlatát, dolgozhatnál a reklámcégüknél.
A helyed biztosított…

– Adam, épp magad mondtad, ezt már megbeszéltük. Szeretem a munkámat.
– Ami tönkretesz.
– Ugyan kérlek, olykor egy kis derékfájás a papír…
Könyörtelenül félbeszakított, hogy egy dézsányi hideg vizet a nyakamba öntve alapos fejmosást

adhasson:
– Tegnap hajnalban jöttél haza, megint ittál!
– Bevallom, néha lecsúszik egy-két pohárkával…
–  Egy-két  pohárkával?!  Kemény  ivó  lettél.  –  Haragoskodott  tovább,  én  pedig  a  karfába

kapaszkodtam  látva,  mennyire  felizgatta  magát.  –  Szereted  a  munkád?  Mit  gondolsz,  meddig
űzheted, ha így folytatod? És a kezelések…

–  Doktor  Hawkkal  –  vágtam  közbe,  emlékezvén  a  Millernél  elkövetett  baklövésemre  –  jól
haladunk.

– Ne törd magad hazugságokon! Tudok róla, hogy nem jársz el. Doktor Hawk többször hívott.
– Rajtad keres? Engem?!
– Leslie, lásd be, ez így nem mehet tovább. Tudom, hogy min mész keresztül, elvesztettem a

szüleimet, te pedig…
– Mehet, látod, hogy megy. Visszavettek, minden visszaállt a régi kerékvágásba.
– Ez nem igaz. Továbbra is inni fogsz, Jackson miatt.
– Őt ne keverd bele, semmi köze hozzá! – Megígértettem vele és mindenki mással, hogy soha

többé nem esik szó Jackson őrmesterről, utáltam a témát. Utáltam, hogy az utóbbi hónapokban, ha
valakinek nem tetszett valami a viselkedésemmel kapcsolatban, csak azért is vele hozakodott elő. –
Ami történt, megtörtént.

– Mindennek köze van hozzá! Nem léptél túl rajta! – vetette ellenem harciasan. – Szeretném, ha
Michael mellett nekem is lenne helyem az életedben.

– Nem vagyok hajlandó beszélni róla. Légy szíves, tegyél ki!
– Mi? Dehogy teszlek.
– Kérlek.
– Nem.
– Ha kell, helyben kiszállok – fenyegetőztem. Tudta, hogy nem tenném meg, de azért kitette az

indexet.
– Miért álltunk meg? – kérdezte leállítva az autót.
– Mert innen gyalog megyek – motyogtam a biztonsági övvel babrálva.
– Az ki van zárva.
– Fogadjunk? – Nyitottam az ajtót, de a karom után nyúlt.
– Messze van még a haza.
– Jót tesz a séta.
– Veszélyes lehet…
– Naná, elkaphat a nátha. – A táskámból előhalászva a telefonom ellenőriztem az akut, a „jobb



félni, mint” eshetőségre.
– Ne csináld! Pont most akarsz egyedül lenni?
– Jobb időpontot nem is találhatnék.
– Ne menj – kérte gyengén, amiért sajnálatot éreztem iránta. Nem tehet róla, ő ilyen, mindig

aggódik értem. Még akkor is, amikor csak aktákat tologatok.
Kiszabadítottam a karom a szorításából és kiszálltam. Egy másodperc nem telt bele, s hallottam,

hogy nyílik az autó ajtaja.
– Nem a te hibád!
– Menj haza, Adam – utasítottam rekedten.
– Senki sem hibáztat.
Megfordultam  a  tengelyem  körül,  farkasszemet  néztem  vele.  Nem  mutatott  haragot,  csak

szánalmat  és  együttérzést.  Nem akartam,  hogy így  tekintsen rám,  hogy azt  higgye,  segítségre
szorulok, és hogy kötelezően meg kell osztanunk a szívünk baját. Tudtam, nem leszek attól jobban,
ha átadom magam a gyenge pillanatoknak és papírzsebkendőt morzsolva arról hantázok, milyen
rútul bánt el velem az élet.

– De, én magamat, igen – kezeimmel lendületesen mutattam a bajok okozójára. Adam legalább
olyan fájdalommal figyelte ezt, mintha felé hadonásztam volna.

– Mindent megtettél.
– Úgy látszik, hogy mégse eleget.
– Csak emberek vagyunk – próbált vigasztalni.
– Adam, én nem csak egy ember akarok lenni!
– Hanem egy hős?
– Ha egy hős képes megmenteni az ártatlanok életét, akkor igen – lenyeltem a könnyeimet. – Az

akarok lenni.
– Jackson halála…
– Adam! – Nem voltam benne biztos, hogy a környező emeletes házak lakói nem ébredtek fel

kitörésemre. – Nem érdekel!
– Hogy a francba ne?! Minden ekörül forog! Nézz szembe vele! – Becsapta a kocsiajtót, és utánam

sietett. Keményen ragadta meg mindkét karomat, hogy esélyem se legyen menekülni. – Mondd el,
hogy mit érzel!

Elmélyedtem azokban  a  szívdöglesztő,  elszántságtól  égő  búsbarna  szemeibe.  Nem csak  én
akartam hőst játszani, hanem ő is. Az önjelölt vitézem, aki nem akarta megérteni, hogy önmagam
ellen nem védhet meg.

– Figyelj, nem akarok lelkizni, nem akarok azon filózni, hogy hol rontottam el, nem akarok veled
lenni, most nem.

– Akkor mit akarsz?
– Nem tudom – megvontam a vállam, mire éles fájdalom hasított a szívembe. – Egyedüllétet.
– Miért nem beszélsz róla?
– Miért tenném, ha úgysem változtathatok? – kérdeztem csüggedten, a kezei engedtek, újra

szabad voltam.
– Ha így fogod folytatni, teljesen egyedül maradsz.
– Talán ezt akarom. – Próbálta elkapni a pillantásomat, de nem hagytam.
– Akkor nincs helye másnak – jelentette ki bánattal, s talán lemondással a hangjában.
– Bárcsak lenne.
A földet kezdte bűvölni. Ezer és egy gondolat cikázott át rajta, de nem tudta, mit mondjon, vagy

tegyen.  Azt  hiszem,  ilyen  esetben  semmit  sem lehet.  Ő  is  így  gondolhatta,  hátat  fordított,  és
visszaindult kocsijához.

– Adam…
Halkan indult be a motor, Adam elhajtott, otthagyva a halvány lámpafények alatt. Talán épp

ebben a pillanatban dobtam el azt, aki igazán, feltétel nélkül szeretett. Meg kellett volna ijednem, de
ehelyett nyugalmat éreztem. Az ijesztett meg, ahogy ő viszonyult hozzám. Nem ahhoz szoktam, hogy



szeressenek,  nem úgy,  ahogy ő.  Mindenki  másnak megvolt  a maga kritikája velem szemben, a
jellememet átformálni kívánó véleményük, de neki nem. Úgy fogadott el, ahogy vagyok. A tökéletes
férfi, akivel családot alapíthatnék, kertes házba költözhetnék, öreg, szottyos korunkban pedig egy
idősek otthonában bingózhatnánk. És ő sose keresné a hibáimat. Azt hiszem, ez az igazi szerelem.



2. FEJEZET
Elindultam a lámpák által szegélyezett macskaköves kis úton. Fogalmam sem volt, merre visz,

csak meneteltem. Félni nem féltem, pedig utálom a sötétet. Aztán egyszer már megtámadtak, ebben
is megvan a kellő rutinom. Azonban mióta párban éltem életem, nem kellett egyedül bóklásznom, s
bár kettőnk közül én volnék az ügynök, azért nem ijesztettek meg az éjszaka árnyai, mert Adam
mellettem volt.

Előkotortam a mobilomat, felcsaptam a fedelét, és kikerestem a nevét. Felhívjam? Bocsánatot
kérjek?  De miért?  Mi  értelme lenne,  hisz  úgy gondolom,  ahogy,  sajnos.  Aztán Jackson nevére
mentem, teketóriáztam. Ennek sincs értelme, nem fogja felvenni. Dühösen visszahajítottam a táska-
káosz forgatagába. Karba tettem a kezem és dacosan, magamban dúlva-fúlva ballagtam. Jobb ötlet
híján  betértem  egy  éjjel-nappali  diszkontba,  hogy  a  felvágottak  árának  összehasonlításával
elodázhassam  a  valós  probléma  megoldásának  átgondolását.

Semmi extra nem jellemezte az üzletet, mintha mindegyik market tök egyforma lenne, talán azok
is. A szegényes, feltöltésre váró húsárut látva inkább a kozmetikumok közé vetettem magam. Per
pillanat nem volt szükségem ilyesmire, de jobb nem jutott az eszembe. Mit vegyek, egy liter tejet?

– Randi? – ismeretlen hang vágta hozzám a kérdést turkálásom közepette. Nem is voltam biztos,
hogy nekem szóltak, de mivel rajtam kívül nem tartózkodott más a környéken, a kíváncsiskodó felé
fordultam.

Fel kellett pillantottam a nálam másfél fejjel magasabb, jó kiállású férfira. Alkata egy tátott szájjal
történő, elismerő kézfogást ért volna, azonban a csontos arcú, keskeny orrú, ráadásul világoskék
szemű kombó tipikusan nem az esetem. Reméltem, hogy nem ismerkedés céljából parkolt le.

– Köze? – kérdeztem barátságtalanul. – Ha nem eladó, hogy tippel lásson el, akkor leléphet.
– Nem szokásom kenceficék között ismerkedni.
– Tehát, eladó.
– Nem, csak hajlandó vagyok kivételt tenni, ha ilyen későn találkozok egy ilyen gyönyörű lánnyal.
– Ha ez a csajozós dumája, akkor kötelességemnek érzem felvilágosítani, hogy irtó béna, az is,

ahogy csinálja.
– Köszönöm, mindig jól jön az építő kritika. – Noha más már felhagyott volna a zaklatásommal ő

mellém állt. isteni illat lengte körbe, mintha most lépett volna ki a zuhany alól. Jobban szemügyre
vettem. Frissen borotvált, tiszta tekintet, szép, ápolt kezek. – Ez nem a maga színe – állapította meg
elvéve a halvány narancssárga színű rúzst. Szerintem is baromi ronda volt, de pont akkor csapott le,
amikor azon elmélkedtem, hogy kenhet valaki ilyet az ajkaira.

– Ehhez sincs sok köze. – Arrébb araszoltam, gyorsan kifele a veszélyzónából! Azaz, az arcszesze
bűverejéből.

– A barátjának nem fog tetszeni.
– Miből gondolja, hogy van barátom?
– Nincs meggyűrűzve – kezdte kifejtését –, viszont a csinos sminkje elkenődött.
– Tehát egy nő csak egy pasi miatt sírhat, hímsoviniszta.
– Meglehet. – Ő is elkezdett matatni a rúzsok közt. – De igaz.
– Ha igaz is, akkor miért nyomul rám?
– Nyomulnék? – Nem nézett rám, lefoglalták a „kenceficék”.
– Mert nem?
– Csak jó tanáccsal igyekeztem ellátni, hogy ne ezt az undormányt vegye meg – hozzám fordulva

felmutatta a narancssárga rúzst.
– Milyen szerencse, hogy az éjnek évadján maga itt bolyong, és minden boldog-boldogtalant

kisegít a jó tanácsaival.
– Nem szereti a tanácsokat?
– Sem a kotnyeleskedőket – kivettem a kezéből azt a förtelmet. Már csak azért is megveszem!

Megcéloztam a kasszát, nyomomban az ismeretlennel.



– Ugye viccel, hogy megveszi? – hüledezett mellőlem új pajtásom a pultot támasztva.
– Árulja el, – kértem miközben fizettem – mit keres itt ilyenkor?
– És maga?
– Vásárolok.
– Egy borzalmas rúzst.
– Ez a hobbim. És a magáé? – Nem vártam meg a választ. – Mit keres itt, ha nem is vásárol?
– Megijedne, ha azt mondanám, hogy a maga szépsége vonzott ide?
– Igen. – A kosarat a helyére tettem, megspórolva a fáradtságot az eladónőnek. – Ugyanis a

sminkem súlyosan elkenődött, másnapos vagyok, hogy a többit ne is említsem. Szóval maga vagy
nagyon beteg, vagy vak.

– Nem, egyik sem vagyok.
– Tehát, alvajáró.
– Hm… Nem, még így se diagnosztizáltak.
– Hát, akkor legyen szíves, és árulja el, mit akar tőlem?
– Igyunk meg egy kávét – ajánlotta egy hirtelen ötlettől vezérelve, és kifelé vette az irányt.

Értetlenül lestem, majd utána iramodtam. Jó ég tudja, miért.
– Tehát, kávé? – kérdezte egy, talán sötétkék Chevrolet előtt megállva. Feloldotta a riasztót.
– Nem szállok be idegenek autójába.
– Miért, mert az anyukája azt mondta? – A hangja ravaszul csengett, nem is próbálta leplezni. –

Vagy a barátja?
– Nem, ez saját szabály.
– Nem szeretem a szabályokat.
– Az pech, viszlát – intettem és elindultam a magam útján. A kocsi újra pittyegett, jelezve, a

riasztót beüzemelték. Iszonyatos csöndben szaladt utánam, rém idegesítő volt.
– Hagyjon már!
– A barátjával is ezért veszett össze? – tudakolta illetlenül, de szexisen rakva zsebre kezeit.
– Miért „ezért”?
– Maga elég tahó.
– Ó, hát ezt megkaptam – reagáltam érdektelenül, a macskaköveket számlálva. – De mintha nem

én szólítottam volna le magát.
Egy pillanatra megtorpant az egyik lámpa alatt.
– Vallja be, hogy élvezi a helyzetet.
– Nincs itt semmiféle helyzet, öregem.
Csintalan kék szemei játékosan világítottak a félhomályban, arcára mosoly lopakodott. Ha nem

tudnám, hogy nem létezik ilyen, azt mondanám, hogy vámpír elnézve az átlagostól kicsit nagyobb
szemfogait. Ekkor piszkosul fájt a szívem a fegyverem, avagy egy karó után.

– Elbűvölő a stílusa.
– Szóval, elbűvöltem – sóhajtottam.
– Hát, ha még rám mosolyogna…
– Hát, ha még tökön rúgnám – feleseltem pimaszul.
– Ezért hagyta a barátja az út szélén? Mert megfenyegette ezzel? Vagy be is váltotta?
Behúztam a vészféket, s tétován fordultam az energiavámpírral szembe.
– Honnan tudja, hogy itt hagyott?
– Majd fél órára vagyunk a városközponttól. Nem hinném, hogy önszántából éjjeli sétára adta

volna a fejét. Tehát, mi történt? – A válasz logikusnak tűnt, de nem kielégítőnek.
– Elnézést… – Kicsit elgondolkoztam. – Phil, ugye szólíthatom Philnek?
– Persze – lazán megvonta a vállát… Utálom ezt a mozdulatot!
– De mondja csak, maga meg ki a franc?
– Hát, Phil.
– Nagyon jópofa – fintorogtam, de nem mosolyogtam, azt ugyan nem!
– Szóval, én nem bűvöltem el.



– Miből következtetett erre…
– Engem komolyan lenyűgöz.  –  Teljes  mértékben átnézett  afölött,  hogy terhes  számomra a

jelenléte.
– Engem meg komolyan nem érdekel.
– Fáj, hogy ennyire elutasító.
– Hát végre felfogta. – Inkább magamnak mondtam, mint neki.
– Fel, de csak nem hiszi, hogy futni hagyom. – Továbbra is szexisen vigyorgott, elképzeltem

milyen lehet egy kis férfias borostával megbolondítva… lélegzetelállító.
– Leszállna rólam? – kérdeztem indulatosan, mikor azon kaptam magam, hogy az elbűvölően

sármos pofijáról ábrándozok.
– Most eszembe jutott egy frappáns válasz…
– Az isten szerelmére, kíméljen.
– Megkímélem, ha iszik velem egy kávét.
– Ez a heppje, a kávé?
– Utálok egyedül inni, és meghívom.
– Azt hiszi, egy meghívásért cserébe elmegyek egy vadidegennel?
Elém állt, előhúzta a zsebéből a jobbját és felém nyújtotta, gyanakodva tekintettem rá.
– Hector Grey – mutatkozott be.
– Micsoda életbiztosítás… – Nem fogadtam el a mancsát.
– Mi maga? Valami zsaru? – Meglepetésemre elővarázsolta a személyi igazolványát.
– Ja,  valami… – elkoboztam a személyijét.  Tényleg Hector Greynek hívják,  harminchat éves.

Végignéztem rajta, és konstatáltam, hogy simán letagadhat pár évet.
– Nos, eljön?
– Nem. – Visszaszolgáltattam az iratát.
– Ha azzal meggyőzőm, térden állva fogok könyörögni.
– Maga fenyeget?
Nem zavartatva magát térdre ereszkedett.
– Kérem szépen…
– Fejezze be, kínos helyzetbe hoz!
– Maga is engem, ha nemet mond.
– Álljon már fel,  az isten szerelmére! – Megragadtam gallérjánál,  de meg se moccant,  csak

jegesen lángoló szemeivel bűvölt. A varázslat hatni kezdett, ezért eleresztettem, nehogy túl késő
legyen. Hátat fordítottam neki, de még mindig magamon éreztem az igéző tekintet. A hideg levegőbe
szippantottam, de nem tisztult ki a fejem, ráadásul rossz szavakat formált a szám: – Jól van, nyert!
Ám, legyen.

Nem tudom, mi ütött belém, hogy csakúgy elfogadtam a meghívást. Mi tagadás, jóképű fazon,
érezhetően nem volt kezdő a szakmában, mégse taglózott le a belépője, és nem is taglózhatott le.
Nekem családom van, azaz Adam, Boomer, a kutyája, és Csámpás, a macskám. Most velük kellene
lennem,  ehelyett  egy  Hector  Grey  nevű,  bámulatosan  sármos,  és  intenzíven  flörtölő  pasassal
ténfergek az éjszaka közepén. Ez nem vallott rám. Erre a megmozdulásomra még a szingli énem is a
fejét csóválná.

Nem találtunk kávézót, de csodák csodájára működő automatát igen, egy buszmegálló várója
mellett. Nem ültünk le az állomáson, folytattuk utunkat a pocsék, kávénak nevezett löttyünkkel.

– Hazakísérhetem?
– Csak egy italról volt szó – emlékeztettem.
– Fél talán, hogy féltékeny lesz a barátja? – incselkedett a poharát markolászva. Elég hűvös volt,

és már jó ideje kutyagoltunk, ha a kávé másnak nem is, de kézmelegítőnek kiválóan megfelelt.
– Attól nem félek, talán nincs is már otthon.
– Korán megy a munkahelyére?
– Ő mindig – válaszoltam a műanyag poharamat szuggerálva. – De igazából attól tartok, hogy

összecsomagolt és lelépett.



– Akkor hibbant.
– Nem az. Az én hibám lenne.
– Az övé lenne – akadékoskodott Hector. – Hisz milyen ember az, aki kiteszi a barátnőjét a

kocsijából?
– Neki volt igaza.
– És ezt nem lett volna jobb három órával ezelőtt beismerni?
– Magának jobb lett volna? – kérdeztem vissza. Ismét megvillantotta tökéletes fogsorát, ahogy

széles vigyorra húzta száját.
– Jól tette, hogy összeveszett vele – ismerte be.
– Még most sem értem magát. – Menthetetlenül közeledtünk a házhoz, ezért direkt lassítottam a

lépteimen. – Egész végig bunkóztam, hogy lekopjon, de visszaverte a támadásokat. Igazán szépen
állta a sarat.

– Nem szokásom feladni.
– Ez valamilyen fenyegetés, hogy lesz még visszavágó?
– Ez a barátjának szól.
Meggondolatlanul halvány mosolyt küldtem felé, ami nem kerülte el a figyelmét.
– De szép… Viszont, akkor lenne teljes a napom, ha a mosoly mellé egy név is társulna.
– Teljes nap? – A pirkadó égboltra böktem. – Alighogy elkezdődött.
– Csak egy név.
–  Sajnálom,  nekem  nem  szokásom  az  igazolványomat  névjegykártyaként  osztogatni.  –

Megcsörrent egy mobil, nem az enyém. A nadrágzsebéből elővette a zaj felelősét és megnézte a
kijelzőt.

– Ezt fel kell vennem.
– Nekem meg haza kell mennem.
– Még látjuk egymást, Gracey. – Értetlenül összerándult szemöldököm, segítségképp fejével a

Grace-coffee-s poharam felé bökött.
– Igen, én is azt hiszem, Phil. – Nem köszöntünk el egymástól, csak elindultam egymagam, ő

pedig felvette a telefonját.
– Igen? Igen… most, ma… – És a többi.
Jó kedvem volt, a csuda tudja, miért.
A kávénak csúfolt  ital  a várttal  ellentétben nem űzte el  az alvásra való késztetést,  de nem

csábulhattam el, készülődnöm kellett. Eltűntettem a bűnjelet – a Grace-coffee-s poharamat –, rajtra
kész a dohányzóasztalra hajítottam a kabátomat a táskámmal, és betántorogtam a hálószobába. Úgy
tűnt minden a helyén van, Adamet is beleértve.

Halkan  osontam,  mint  egy  besurranó  tolvaj,  nehogy  felébresszem.  A  szekrényem  aljából
előkotortam az ütött-kopott sporttáskámat, amit még az akadémiai évek alatt nyúztam. Az elkészített
cumómat a bejárati ajtó elé vittem, magamat pedig bedobtam a zuhany alá.

Uncsi, fekete trikót és farmert vettem fel, és hozzá passzoló sötét sminkkel tettem teljessé az
összképet. Egyre inkább kezdtem hasonlítani Shannon Nice-ra, FBI-os munkatársamra. A boncsegéd
mellékállásban egy ijesztő gót, persze csak addig, amíg meg nem ismeri az ember, már ha meri.
Jómagam nem voltam ennek az irányzatnak a képviselője,  inkább ez a  szín volt  az  enyém, az
érzelmeimé.  Nem is  értem, miért  mondják azt,  hogy elfojtom a veszteséget,  hiszen felvállalom
annyira,  hogy  egyelőre  halvány  esélyét  sem láttam annak,  hogy  valaha  is  újra  színt  vigyek  a
ruhatáramba.

Elkészülvén  erőt  vettem  magamon  és  visszasomfordáltam  a  hálóba.  Adam  ugyanabban  a
testhelyzetben feküdt, az oldalára fordulva, de már ébren pislogott a folyosóról beszűrődő fény felé.

– Jó reggelt.
– Szia. – Beljebb merészkedtem, és leültem az ágy szélére. – Te meg hová készülsz?
– Nem mondtam az este, de ma Aftonba kell utaznom.
– Wyoming?
Bólintottam és elmosolyodtam a tényen, hogy az én pasim egy rendkívül intelligens, jól tájékozott



férfi.
– Meddig maradsz ott?
– Azt nem tudom – vallottam be, erős késztetést érezve arra, hogy kisöpörjek a homlokából egy

eltévedt tincset. Hiába a késztetés, nem voltam képes közelebb kerülni hozzá. – Még nem sokat
tudok az ügyről. De hamarosan mindenképp haza kell jönnöm. Miller kikardoskodta, hogy eljárjak a
kezelésekre.

– Végre valami jó hír.
– Nem akarok haragban elválni.
– Csak vigyázz magadra, épségben gyere haza – zárta le a témát ridegnek mutatkozva, mintha

nem érintené rosszul, hogy csak így, mindjárt indulok. Azonban bús szemei mindent elárultak.
– Sajnálom, Adam – böktem ki. Ekkor magához húzott, megfeszültem, de nem utasítottam el. A

hátamat  simogatta,  miközben  fejemet  a  mellkasára  hajtva  nyugtató  szívverését  hallgattam,  s
felvettem lassú, egyenletes lélegzetritmusát.

Sosem kért tőlem többet, mint amennyit nyújtani akartam. Tudtam volna többet is, kedvesebb is
lehettem volna, de képtelennek éreztem vele szemben, és ez nem az ő hibája volt. Ennek ellenére
csendesen tűrt, csak helyet akart az életemben, amiről pár órája még azt hitte elveszített. Az őszinte
bocsánatkérésemmel, amit nem sűrűn ejtek meg, biztosítottam arról, hogy minden úgy marad, ahogy
eddig volt.

– Szeretlek – súgta és adott egy puszit a fejemre.
– Mennem kell – felültem majd elindultam az ajtó felé. Nem vártam meg, hogy felajánlja, kivisz a

reptérre, tudtam, hogy akarja, ő meg azt, hogy én nem. – Majd hívlak.



3. FEJEZET
Az FBI különgépén szomorúan bámultam ki az ablakon. Amint elrugaszkodtunk a földtől és a

fellegek közé szálltunk szégyenszemre kezdtem elfeledkezni Adamről és a saját kis gondjainkról. Egy
láthatatlan kéz a szívembe markolt,  mikor két arc sejlett fel előttem, a felhők birodalmában. A
karfára  könyököltem  és  egy  keserű  mosoly  kíséretében  rájuk  gondoltam.  Amikor  a  pilóta
bejelentette, hogy várhatóan két és fél óra lesz a repülési idő egy gyors mozdulattal elmorzsoltam
pár kiszökő könnycseppet, visszaestem a valóságba. Az ölemben heverő aktára pillantottam, azoknak
az ügyére, akikre most igazán fókuszálnom kellett.

Általában, ha felkérést kapunk legalább ketten megyünk egy hivataltól. Engem most csak előre
küldtek, hogy felmérjem, tényleg szükség van-e ránk, és, ha igen, mekkora.

A mini frigóból előbányásztam egy müzliszeletet, kajálás közben átlapoztam az aktámat. Nem
tűnt túl érdekesnek az eset. Őt lány eltűnését jelentették a wyomingi Aftonból. Az elsőt április elején
jelezték, a múlt hónap elején két újabbat, a barátnőket együtt látták utoljára. Két hétre rá Jamila
Omarnak  veszett  nyoma.  Semmi  extrát  nem  véltem  felfedezni,  afroamerikai,  átlagos  tanuló,
elkötelezett váltófutó. A szenátor lánya csak átutazó, pont egy hete Aftonból adott hírt magáról,
azóta csend van. Valamennyien tizenhét-tizennyolc év körüliek, leszámítva Farrah Martinst, ő húsz
éves. A korukból adódóan, és a csendes városka unalmas képeit nézegetve az a gondolatom támadt,
ami a helyi seriffnek is; a lányok a nagykorúság küszöbén úgy döntöttek, itt az ideje, hogy kitörjenek
a szürke hétköznapokból. A jelek – mint a sporttáskák és zsebpénz egyidejű felszívódása – is arra
utalnak, hogy világgá mentek, esetleg csak a vad korszakukat élik, és a nyár végére megkerülnek.
Azonban két dolog aggodalomra adott okot, az egyik Jamila Omar. Július huszonharmadikán, esti
kocogásra indult a városszéli erdőbe, holtteste augusztus tizenkilencedikén került elő. Ugyanazt a
tréningruhát viselte, mint eltűnésekor. A jegyzőkönyvben balesetként tüntették fel a halálát. A másik
ok pedig Farrah. Odafentről nyomás nehezedik ránk, egy apró baklövés és a fejemet veszik. Tudtam,
hogy hazárdjátékba kezdtem, de még ez sem tántorított  el.  Bármire képes voltam, hogy végre
magam mögött hagyjam a múltat.

Földet érés után utam a parkolóba vezetett. Kényelmes tempóban kajtattam a rám várakozó autó
irányába, kiélvezve a tiszta levegő jótékony hatását. Nem volt nehéz kiszúrni a célpontot. A nagy
pusztaságban csak a hangár, és a hozzá tartozó kisebb épület állt. A parkolóban az említett kocsi
mellett két kisteherautó, és – nem akartam hinni a szememnek – egy ütött-kopott, piros traktor
foglalt helyet.

– Az FBI-tól? – rikkantotta felém egy cowboy sapkás srác járgánya motorháztetejének dőlve,
amikor már csak húsz méterre voltam tőle. Még intett is, nehogy eltévesszem, és még a végén a
traktorba szálljak be.

– Igen.
Láthatólag nem volt tisztában az etika alapjaival, vagy, mint én, ő is átnézett fölöttük, felém

nyújtotta a kezét.
– Robert Turley. – Lendületesen rázta a kezem. – Szólítson csak Bobbynak.
Erőltettem egy barátságos mosolyt. Tehát Bobby. Mi más? Itt vidéken mindenkit Bobbynak, Billie-

nek, Billie-Joe-nak, Johnnak, Marynek, Mary-Jane-nek vagy hasonlónak hívnak.
– Leslie Hope. – A napszemüvegemet a felsőmre akasztottam. Enyhén szeles, de napos időnk volt,

ennyit az időjárás-jelentésről. – Maga a rangidős seriff?
–  Elnézést,  elfelejtettem közölni  a  rangomat.  –  Ez  a  hivataloskodás őszinte  vigyort  csalt  az

arcomra.  Úgy  tekintett  rám,  mintha  a  jó  Isten  ereszkedett  volna  közéjük  magán jetjével.  –  A
seriffhelyettes vagyok.

– Értem. És hol van a seriff? Maga a boy?
– Nem, ő most… – megszakította a mondandóját, s ravasz fény csillant a szemében. – Láthatnám

az iratait?
– A mit? – bukott ki belőlem a meglepetés.



– Az iratait. Sosem lehet tudni…
Nagy pislogások közepette átnyújtottam az igazolványomat. A srác úgy tett, mintha tüzetesen

átvizsgálná, pedig csak a jelvénnyel szemezett. Gondterhelten levette a kalapját, a motorháztetőre
tette, és végigsimított katonásan felnyírt, világosbarna haján. A fényképemre pillantott, majd rám,
újra a kép, majd az eredeti kiadás… Már-már azt vártam, hogy beugratós kérdéseket fog feltenni a
születési  dátumommal  kapcsolatban,  de  nem tette.  Két  perces  néma csend  és  csekkolás  után
megpöckölte nagy, sasorrát és vidáman visszaadta az igazolványomat.

– Ez a rutin eljárás.
– A rutin…
– Igen, a filmekben láttam.
– Ügyes. – A hivatalos pofát igyekeztem magamra erőszakolni, látszik, unalmas hely. Nincs baj

azzal, ha krimiket néz az ember, de ne essünk túlzásokba. Persze vannak bennük jó, hasznosítható
ötletek, de nem kell elhinni, hogy a karórámmal épületeket robbantok fel.

– Akkor induljunk, köszönjünk be a seriffhez. A motyóját dobja be hátra.
Ahogy javasolta a viseletes ülésre vetettem sporttáskámat. Amint beindította a kocsit megszólalt

a  helyi  rádió sipító  hangú Sally  műsorával,  amit  fejfájdítóan töménytelen countryval  spékeltek.
Mindig is rühelltem a bendzsót, a szájharmonika nyivákolását, a dohány köpködését, és a vagány
lépkedést a sarkantyús csizmával. Egyetlen dolog tűnt szimpatikusnak, a cowboykalap, azonban több
sikertelen  próbálkozás  után  meg kellett  állapítanom,  nekem hülyén áll,  így  már  minden okom
megvolt, hogy egy marék ellenszenvet érezzek a vadnyugati élet iránt.

Nem voltam társalgásra hangolva, kifárasztott a repülés és a kevéske agyalás, na meg a két órás
időeltolódás. Itt még csak reggel fél nyolcat mutatott az óra. Ennek fényében szívesen elmeditáltam
volna az anyósülésen, de Bobby kötelességének érezte, hogy szórakoztasson.

– És, régóta van az FBI-nál? – kérdezte jól megnyomva a “B” betűt, zavarában a kormányon
dobolt ujjaival.

– Nem olyan régóta.
– És milyen? – Kissé pösze volt, de csak akkor lehetett észrevenni, ha az ember nagyon figyelt. Én

nem figyeltem annyira, de a beszédhibára mindig felkapom a fejem.
– Jó.
– És, egyedül dolgozik?
– Nem.
– És,  hol  van a társa? –  A pöszesége felett  hajlandó voltam szemet hunyni,  de a folytonos

mondatkezdése az „és”-sel kezdte égetni a tenyerem.
– Fogalmam sincs – vallottam be őszintén. – Elméletileg együtt kellett volna felszállnunk.
– Nem fog jönni?
– Nem tudom.
Takaros kis hely ez az Afton, tiszta utcák, szerény faházak, mindenki ismer mindenkit, egyszerű

helybeliek. Megijesztett ez a mézes-mázos közösség, a polgárok a pékség előtt elegyedtek szóba,
integetve  köszöntötték  egymást  az  utca  túloldaláról.  Nekem  ilyesmiben  sohasem  volt  részem.
Kölyökkoromban  elit  környéken  éltem,  elit  iskolákba  jártam,  nem  volt  túl  sok  kapcsolatom  a
külvilággal, az igazival. Aztán elérkezett a pályaválasztás ideje, és a Rendőr Akadémián kötöttem ki,
majd Manhattanben szolgáltam. Nem sokkal később az egyik különösen rázós ügyünk alkalmával egy
Nickolas  Scavo  nevű  tag  az  FBI-tól  besegített  nekünk  és  meglátott  bennem  valamit.  Az  ő
közbenjárásának  köszönhetően  igazoltam  át  a  Szövetségi  Nyomozóirodához.  Mindig  is  harcra
neveltek, aminek sokszor hasznát vettem a munkámban, és az arcnélküli, idegen tömegben, így egy
Afton kaliberű kisvárosban elveszettnek éreztem magam.

A  homokszínű,  masszív  épület  parkolójában  jeepek,  és  pár,  Ford  típusú  személygépkocsi
porosodott. Néhány munkaerő vígan megemelte a kalapját előttünk, úgy tűnt csak napok kérdése, és
ismerni fogom a titkos kézfogást is.

Odabent  centire  kimért,  elrendezett  asztalok  mögött  kuksoló  egyenruhás  brigáddal  néztem
szembe.



– Fiúk! – szólt hangosan a kompániához Bobby, nem mintha eddig sem szegeződött volna ránk
minden tekintet. – A kisasszony Miss Leslie. – Ebben a pillanatban elöntött a pulykaméreg. Hope
ügynök! Kikérem magamnak, nem búcsúban lőttem a jelvényem!

A  férfiak  ismét  illedelmesen  fejfedőt  emelgettek,  vagy  egy  üdvvel  köszöntöttek,  határozott
biccentéssel vettem a lapot. Pár pillanat erejéig kellemetlen csöndben méregettük egymást, de mivel
se nekik, se nekem nem volt semmi mondanivalóm, Bobbyval egy teljesen lereluxázott irodához
rongyoltunk. Röviden bekopogott, kicsit várt majd benyitott.

Miután én búcsúban szereztem a kitűzőm, le mertem volna fogadni, hogy a szépen megtermett,
vállas fickó a helyi szkander bajnokság révén tett szert jelvényére. Úgy festett, mint a nyolcvanas
évek akcióhősei. Kimondottan szögletes arcán tompa orra már jó pár balhorgot és jobbegyenest
megért,  seszínű szemével  mélán pislogott.  Vaskos  ajkai  ütemesen mozogtak miközben dohányt
rágcsált.


