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1. Az első éjszaka
2016. január 3. 20:22 Turlock – Kalifornia

Egy negyedik emeleti lakás nappalijában

– Hmm, drágám, nagyon jól csinálod!
– Örülök, ha tetszik, de azért ne bízd el magad.
– Most ezt miért mondod?
– Tudod, a speciális nyomozói masszázst ki kell ám érdemelni!
– Értettem, kapitány úr!
– Ó, ne butáskodj. Ne rohanjunk még annyira előre. Először álljam meg a helyem nyomozóként.

Tudod jól, hogy ilyenkor még nagyon kétesélyes a dolog.
– Kétesélyes? Mire gondolsz?
– Hogy felvettek, még nem jelent semmit. Most jön az a rész, hogy bizonyítanom kell.  Nem

szoktak csak úgy „kinevezni” senkit, gyakorlat nélkül. Nekem mindössze annyi a szerencsém, hogy
valamiért jól sikerültek a tesztjeim. Ennyi! Sosem voltam még éles bevetésen… ez most más, mint
felkészülni egy vizsgára!

– Kedvesem – nyomott Lisa csókot férje kézfejére. – Biztos, hogy ott is megállod majd a helyed!
– Mi az, hogy ott is? Te is tudod, hogy ez lesz az első, igazi munkahelyem!
– Na, és? Emlékszel az első éjszakánkra?
– Persze, te butus! Hogyan is felejthetném el…
– Akkor meg? Mitől tartasz?
– Bocsáss meg, de nem értem, hogy jön ez most ide.
–  Nézzenek oda!  –  kacagott  fel  kurtán a  hálóinget  viselő,  fiatal  nő.  –  Mr.  Gordon Rooney,

kalifornia legjobb nyomozója nem érti az összefüggést!
– Hogy mondta? – Gordon karjai finoman lecsúsztak Lisa vállán, majd megpihentek kecsesen ívelt

bordáin. – Egy rossz szó, és alávetem a kötelező kínzási procedúrának, gyanúsított! – Ekkor kissé
megszorította a lány oldalát, hogy jelezze, komolyan beszél.

– Igen is, uram! – kezdett bele a nő a színjátékba. – Tisztelettel, arra gondoltam, hogy annál a
korábban  említett  ügynél  is  tökéletesen  megállta  a  helyét,  pedig  köztudott  volt,  hogy  sosem
használta még a fegyverét azelőtt.

– Hogy merészeli? Ezt a rettentő hasonlatot! De, mondja csak… valóban így gondolja? – húzta fel
Gordon kérdőn a szemöldökét.

– Teljes… mértékben… – mondta szaggatott hangsúllyal a nő, miközben férje mindkét tenyerét
áthúzta merészen domborodó kebleire. – Nyomozó!

– Igen?
– Úgy bizsereg a nyakam. Nem vizsgálná meg, hogy lát-e rajta valami sérülést? Kérem! – lehelte

Lisa nyájasan.
– Ó, mutassa csak! – hajolt közelebb Gordon. – Látom már, mi a baj. Azt hiszem, itt csak egy… –

nyomott lassú csókot kedvese legérzékenyebb pontjára – forró nyom vizsgálat segíthet!
– Ohh! Kérem, nyomozó, vizsgáljon meg alaposan! – nyögdécselte Lisa kéjesen.
– Várj – rondított bele Gordon a színjátékba. – Te is hallod? Olyan, mintha…
– Basszus, pont most? Miért nem kapcsoltad ki?
– Drágám, te is tudod, hogy tilos! Sajnos ez a munkámmal jár.
– Ja, már amennyiben a rendőrségről hívnak, és nem valamelyik hülye haverod az.
– Megnézem. Egyetlen perc, és jövök. Addig el ne mozdulj innen!
– Jó, csak siess – vágta rá Lisa unottan, míg Gordon besuhant a szomszédos szobába.
– Tessék? Itt Gordon Rooney! – szólt bele udvariasan a készülékbe, majd visszasétált a nappaliba.
A vonal túloldalán duruzsoló hang túl halk volt ahhoz, hogy Lisa kiszűrjön belőle bármit is, ezért



csak várt, miközben férje válaszait hallgatta.
– Értem. Mikor? Még ma este? Ahogy kívánja, uram. Rendben, máris indulok. Viszlát!
– Szóval, a munkahelyedről hívtak?
– Igen, úgy látszik, itt a lehetőség!
– Most? Az első éjszakán? Hiszen még csak ma költöztünk be. Ki sem pakoltunk!
– Sajnálom kicsim, de úgy tűnik, hogy ez vészhelyzet.
– Még fél perce sem vagy szolgálatban, máris jössz nekem ezzel a tipikus rendőr dumával… Na,

jól van – pattant fel Lisa biztatóan a kanapéról –, akkor hajrá! Csak ügyesen, drágám. Ugye nem
izgulsz?

–  Micsoda? Én? Izgulni?  –  húzta  ki  a  mellkasát  Gordon.  –  Kurvára!  De,  azért  megoldom –
kacsintott vissza kedvesének, félig lekonyult mosollyal az arcán.

18 perccel később

Gordon  Rooney  az  első,  Californiában  töltött  éjszakája  kellős  közepén,  reményekkel  és
feszengéssel  telve szállt  ki  az autójából.  A turlocki  rendőrkapitányság ablakából kiszűrődő fény
kísérteties érzést keltett benne. A huszonnégy éves férfi az órájára pillantott. Elégedetten nyugtázta,
hogy időben érkezett, majd a bejárat felé vette az irányt. Odabenn most kisebb volt a nyüzsgés, mint
amikor  először  járt  az  épületben.  Ez  némileg  megnyugtatta  ugyan,  de  az  előtte  álló  feladat
leküzdésében nem segített. A portán megkapta a neki szánt üzenetet, miszerint várják őt, egyenesen
a kapitány irodájában.

– Különös – gondolta. – Ha ilyen későn benn van a kapitány, akkor biztos, komoly az ügy…
Mikor odaért, illedelmesen kopogott, majd hívás után belépett az irodába.
–  Jó  estét,  uraim!  –  köszönt  tisztelettudón  a  szobában  üldögélő  két  férfinak,  és  alaposan

szemügyre vette őket.
A kapitány, aki az íróasztal mögötti bőrfotelben ült, meglehetősen testes, elegáns öltözéket viselő,

kopaszodó férfi volt. Beszélgetőpartnere az íróasztal másik oldalán lévő székek egyikében pihent.
Utóbbi valamivel idősebb, magas, szemüveges, komolyságot sugárzó férfinak tűnt. Ő világosbarna
zakót és szövetnadrágot hordott.

– Estét, nyomozó! – köszöntötte Gordont a köpcös fickó. – A nevem Victor Brown, és én vagyok az
ön  felettese,  de  szólítson  nyugodtan  kapitánynak.  Tudom,  hogy  csak  holnap  lenne  az  első
munkanapja, de a történtek megkívánják a szolgálatát. Remélem, nincs ellene kifogása!

– A legkevésbé sincs, uram. Örülök, hogy megismerhetem, kapitány! – vágta rá szinte azonnal
Gordon.

– Mondták, hogy maga fiatal és kölyökképű – folytatta Victor –, de azt nem hittem volna, hogy
ennyire. No, sebaj. Engedje meg, hogy bemutassam dr. Millert, a pszichológusunkat.

A férfi felállt, majd mosolyogva kezet nyújtott az új kollégának, aki főhajtás kíséretében elfogadta
a gesztust.

– Örvendek – mondta Gordon, majd a kapitány felé fordult. – Uram, várom az utasításokat.
–  Helyes.  Nagyon  helyes,  újonc.  Kérem,  foglaljon  helyet  –  intett  az  üresen  árválkodó  szék

irányába, és folytatta. – Ma, 19:51-kor, két mérföldre innen egy családi ház a levegőbe repült.
–  Úgy  érti,  felrobbant?  –  kérdezte  érdeklődve  Gordon,  majd  előkapott  egy  kisméretű

jegyzetfüzetet kabátja zsebéből.
– Pontosan – helyeselt Victor, miközben megvillantott egy apró, alig észrevehető mosolyt. – Az

első járőrünk 19:59-kor ért a helyszínre. Tehát pontosan nyolc perccel a robbanás után. A háznál
találtunk három holttestet és két túlélőt.  Két nő és egy idős férfi  meghalt,  egy középkorú férfi
súlyosan megégett, de azért fogtunk egy madarat is.  Az utóbbit úgy egy óra múlva tudja majd
kihallgatni. Fogja! – mondta, azzal átnyújtott a nyomozónak egy félkész jegyzőkönyvet az esetről. –
Vigyen el egy szolgálati autót, és addig nézzen körül a helyszínen. Egy órája van, aztán találkozunk
itt a vallatóban. Mindent bele, újonc!

– Értettem. Máris indulok – válaszolt Gordon, és talpra ugrott.



– Fiam – szólt utána Victor, mielőtt még kilépett volna az ajtón. – Remélem, megmarad ez a
célratörő, lelkes hozzáállása!

Gordon elmosolyodott, bólintott, majd becsukta maga mögött az ajtót.

Kilenc és fél perccel később, a helyszínen

– Üdvözlöm, uram, maga az új nyomozó?
– Jó estét! – válaszolt Gordon, miközben kikászálódott az autóból. – A nevem Gordon Rooney.


